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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 Hoofdkraan.nl na bestudering van
meer dan tienduizend uitgebrachte o ertes.
Met name mensen die actief zijn in de marketing en zelfstandigen in de nanciële sector gooien hun uurtarief omhoog.
Dat is in doorsnee met meer dan 10 procent gestegen. Volgens Hoofdkraan.nl zijn marketeers hard nodig om bedrijven
te laten renderen. Financieel adviseurs pro teren van het extra administratieve werk voor bedrijven als gevolg van de
coronasteunmaatregelen.
Volgens het onderzoek stijgen de tarieven niet alleen in de Randstad, maar ook in andere regio's. Het gemiddelde
uurtarief ligt in Friesland met 51 euro het hoogst. Limburgers vragen in doorsnee 42 euro per uur, waarmee die regio
de rij sluit. Limburg was ook de enige provincie waar de uurtarieven licht daalden. In Flevoland stegen de gemiddelde
uurtarieven met 14 procent het hardst tot een bedrag van 45 euro.
Op Hoofdkraan.nl, dat wordt gebruikt door bedrijven die tijdelijk op zoek zijn naar personeel, zijn meer dan 42.000
freelancers ingeschreven. Het is de twaalfde keer dat Hoofdkraan.nl zijn jaarlijkse tarievenonderzoek uitvoert. Binnen
het onderzoek is gekeken naar het uurtarief dat een freelancer invult bij het opstellen van een o erte in een periode
januari tot en met augustus.
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Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken en streeft naar een gelijker
speelveld in het arbeidsrecht en in scale behandeling. Er moet meer
duidelijkheid... 
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'Veel zzp'ers gaan slecht om met fiscale
oudedagsreserve'
Een aanzienlijk deel van de zzp'ers die gebruikmaakt van scale voordelen
om te sparen voor de oudedagsvoorziening, zet dit geld niet daadwerkelijk
apart. 
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Rekenkamer: Belastingdienst corrigeert steeds
minder bij inhuur zelfstandigen
De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij inhuur van
vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Dat stelt de
Algemene Rekenkamer. 
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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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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. 

