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Toelichting Solidaire betaling 2022 Moestuin Neerbosch
Om u een goed inzicht te geven waarop u de uurvergoeding kan baseren heb ik de 
volgende zaken inzichtelijk gemaakt: kosten van de tuin (2021), de tijd die ik besteed 
heb aan de moestuin en de voorzieningen voor de ondernemer (pensioenopbouw en 
een arbeidsongeschiktheid voorziening). 

Kosten
De kosten zijn alle uitgaven die gedaan moeten worden om de moestuin in zijn geheel 
draaiende te houden. Denk aan inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. Maar 
ook aanschaf van gereedschappen, brandstof voor machines en niet te vergeten kosten 
betaalde werknemers. 

Tijd
Dit betreft het aantal werkuren voor Moestuin Neerbosch van boer Siem.
De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk zoals: administratie winter (teeltplan 
maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed, compost uitrijden, 
grondwerkzaamheden, zaaien, planten, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigatie. 

Voorzieningen ondernemer
Een ondernemer draagt geen wettelijk verplicht pensioen af aan een pensioenfonds 
zoals iemand in loondienst. Tevens moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheid 
voorziening zelf regelen. In mijn geval wil ik €5000 euro per jaar apart zetten voor 
mijn pensioenopbouw en ben ik lid van een broodfonds. Het broodfonds is een 
arbeidsongeschiktheid voorziening waaruit ik geld geschonken krijg als ik ziek wordt. 
Met dit geld kan ik een medewerker inhuren om de tuin draaiende te houden en geeft 
een garantie dat jullie kunnen blijven oogsten. Het broodfonds kost mij jaarlijks €804.
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Arbeidsuren Siem* uren weken totaal uren
jan 12 4 48
feb 36 4 144
mrt 36 4 144
apr 36 4 144
mei 36 4 144
jun 32 4 128
jul 32 4 128
aug 38 2 76
sep 32 4 128
okt 36 4 144
nov 32 4 128
dec 32 3 96

Totale uren 1452

*Gebaseerd op 2021. De gewerkte uren in bovenstaand tabel betreft alleen de gewerkte uren 
voor de moestuin (dus niet De Nieuwe Hof in België)

Kosten moestuin Neerbosch 2021
werkgeverslasten 7956
inkoop moestuin 6152
exploitatiekosten 917
pacht grond* 0
afschrijvingen 3994
kosten auto** 1045
inkoop kippen*** 420
administratie**** 2990
cursussen 200
lidmaatschappen 151
bankkosten 238
verzekering 316
brandstof machines 205
Bijdrage CSA netwerk Nederland***** 0
overig 897
Gemeentelijke heffingen 375
(her)investeringsruimte 5000
totale kosten moestuin 30856

Pensioen opbouw Siem 5000
Broodfonds Siem 804
totale kosten voorzieningen Siem 5804

**autokosten (25% van de totale kosten voor Moestuin, 75%  voor De Nieuwe hof) 
***inkoop kippen (25% kosten voor wieden en bemesting tuin, 75% kosten voor verkoop eieren)
****administratie (75% van de totale kosten is Moestuin en 25% De Nieuwe Hof
***** bijdrage CSA netwerk was in 2021 0 euro maar vanaf 2022 kost dit €2 per oogstgenoot 

*pacht is 0 euro omdat ik een gebruikersovereenkomst heb met de gemeente om niet. 
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Berekening bijdrage (kosten jaarabonnement)

kosten moestuin 30856
aantal oogstgenoten 250 /
kostprijs per oogstgenoot 123,42

uren arbeid boer Siem 1452
aantal oogstgenoten 250 /
Arbeidsuren Siem per oogstgenoot 5,81

kosten voorzieningen Siem 5804
aantal oogstgenoten 250 /
Kosten per oogstgenoot 23,22

Voorbeeldberekening per persoon per jaar bij €18 uurvergoeding voor Siem (door u bepaald)
Kostprijs per oogstgenoot: 123,424
Totale arbeidsvergoeding per jaar: 5,81 (arbeidsuren) x €18 (uurvergoeding) 104,54
Voorzieningen Siem 23,22
Totale bijdrage: 251,18

Uurvergoeding voor de boer      Bijdrage per jaar voor uw oogstaandeel 

€ 10,00 204,72
€ 12,00 216,34
€ 14,00 227,95
€ 16,00 239,57 minimum arbeidsvergoeding zzp nl

€ 18,00 251,18
€ 20,00 262,80
€ 21,00 268,61 modaal arbeidsvergoeding zzp Siem (77%*)

€ 22,00 274,42
€ 24,00 286,03
€ 26,00 297,65
€ 28,00 309,26
€ 30,00 320,88
€ 32,00 332,50
€ 34,00 344,11

*modaal salaris 2022 volgens het CPB is 38000 bruto in loondienstverband
modaal ZZP vergoeding is voor mij 44000 (38000 + pensioen + broodfonds)

Dit is op basis van een fulltime baan 1880 uur (40x47 weken) 
Mijn arbeidsuren waren voor de moestuin in 2021 1452 uur en is 77% van 1880 uur. 
77% van 44000 = 33880
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