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Hoe bepaal ik een juist uurtarief zzp? 

Als zzp'er je uurtarief bepalen? Het is vaak lastig om het juiste uurtarief te bepalen.               
Een opdrachtgever kan jou kiezen omdat je goedkoop bent, omdat je bepaalde            
ervaring hebt die een ander niet heeft of een combinatie van beiden.  

 

 

 

Het uurtarief mag je helemaal zelf bepalen. Het is daarbij natuurlijk wel van belang              
dat je kunt onderbouwen waarom je een bepaalde tarief vraagt. Vraag willen wij je              
een aantal tips geven voor het berekenen van je uurtarief. 

Tip 1: bereken je onkosten 
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Zet alle kosten die je maakt op een rij. Zet erbij hoeveel het op jaarbasis kost. Je                 
kunt denken aan huisvesting, verzekeringen, pensioen, administratiekosten,       
vervoerskosten en marketing- en advertentiekosten. 

Tip 2: bereken je winst/salaris 

Een andere belangrijke vraag die jezelf moet stellen is: hoeveel wil ik zelf verdienen?              
Dit het nettobedrag die je maandelijks wilt ontvangen. Houd ook rekening met            
vakantiegeld. Dit is door de bank genomen 8% van het jaarsalaris.  

Je zal ook inkomstenbelasting moeten betalen over je winst. Dit percentage is            
afhankelijk van hoeveel je verdient. Het percentage ligt tussen de 33,1 en 52%. Je              
moet daarbij wel rekening met eventuele belastingvoordelen die je als ondernemer           
kunt gebruiken. 

Tip 3: Wat zijn je declarabele uren  

Hoeveel uur denk je op jaarbasis te werken. Een jaar heeft 365 dagen. Maar een               
gemiddelde werkjaar bestaat gemiddeld uit 217 dagen. In die dagen kun je helaas             
niet alleen maar declarabele uren schrijven. Je moet immers ook je administratie            
bijhouden en klanten bezoeken.  

Tip 4: Bereken je gewenste uurtarief 

Nu je bovenstaande tips hebt gelezen, kun je jouw gewenste uurtarief berekenen.            
Bereken je onkosten en bepaal vervolgens hoeveel je netto per maand wilt            
verdienen. Daarbij de inkomstenbelasting en verschillende aftrekposten bij opgesteld         
a 35 procent maakt een gewenste brutowinst.  

Je bepaalt vervolgens hoeveel declarabele uren je per jaar kunt werken. Deel dit             
aantal door de brutowinst en je krijgt het gewenste uurtarief.  
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