NIEUWS

27 november 2018

Nieuwe wet voor zzp'er nog een jaar later
De nieuwe wet die een fatsoenlijke verhouding tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers moet verzekeren,
laat minstens een jaar langer op zich wachten. Zelfstandigen en opdrachtgevers, die slecht uit de voeten
kunnen met de huidige wet, moeten tot 2021 geduld oefenen.
Minister Wouter Koolmees wilde zzp'ers beschermen die eigenlijk recht hebben op een vast salaris of zelfs worden
uitgebuit. Maar zijn plannen staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, schrijft hij aan de Tweede Kamer.
Met andere maatregelen boekt Koolmees wel vorderingen. Zo wordt met ingang van komend jaar voor een
opdrachtgever en -nemer duidelijker of ze een zogeheten gezagsrelatie hebben. Dat betekent dat de opdrachtnemer
niet zelfstandig is en de opdrachtgever hem in loondienst zou moeten nemen.
De huidige regels zijn zo onduidelijk dat ze opdrachtgevers huiverig maken om zzp'ers in de arm te nemen, klagen
beide partijen. Zij zijn bang dat ze nietsvermoedend de regels overtreden en problemen krijgen met de scus.
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22 september 2021

Evaluatie pilot webmodule zzp naar Tweede Kamer,
moratorium op handhaving blijft van kracht
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen
opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een
zelfstandige of een werknemer... 
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07 september 2021

ABN Amro: arbeidswet heeft niet tot meer vaste
contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat bedrijven
meer exwerkers een vast contract hebben gegeven. 
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02 september 2021

Onderzoek: uurtarief freelancers stijgt met 6 procent
Freelancers hanteren voor opdrachten dit jaar gemiddeld een uurtarief van 46
euro. Dat is 6 procent meer in vergelijking met vorig jaar, concludeert
freelance-platform... 
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26 augustus 2021

Veel zzp'ers verwachten meer vraag naar werk
Zeventig procent van de Nederlandse zzp'ers verwacht dat de vraag naar werk
voor het einde van het jaar zal toenemen. Zelfstandigen zien de toekomst
hiermee rooskleuriger... 
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13 augustus 2021

Zelfstandige accountants werken door tijdens
vakantie
De vakantie brengt voor zelfstandig gevestigde accountants niet de rust die ze
graag willen. Velen werken noodgedwongen door, blijkt uit onderzoek. 

