
Tekst en uitleg over verhoging tarieven per 1 april 2022 
 
Vakbonden en opdrachtgevers hebben in de FPC afgesproken dat minimumuurtarieven voor zzp’ers de cao 
volgen. In de huidige cao is afgesproken dat de lonen stijgen met 3% per 1 april 2022. De minimumtarieven 
stijgen daardoor ook met 3%. Verder is afgesproken dat omroepopdrachtgevers bij voortzetting van een opdracht 
of bij een vergelijkbare nieuwe opdracht in het volgende kalenderjaar een aanbod doen waarbij rekening wordt 
gehouden met het accres dat jaarlijks door de overheid aan de publieke omroep wordt toegekend. 
Vergeet niet! Als zzp’er ben je ondernemer en dien je zelf te onderhandelen over de hoogte van je 
uurtarief/dagtarief of andersoortig tarief. Je kan dus bij iedere opdracht opnieuw over je uurtarief/dagtarief 
onderhandelen. 
 
 

 Zzp’er onderhandelt over uurtarief/dagtarief 
Als zzp’er onderhandel je zelf met je opdrachtgever over een uurtarief en/of dagtarief of andersoortig 
tarief. In de FPC zijn afspraken gemaakt over minimumuurtarieven en per 1 april 2022 ook over een 
minimale verhoging ten opzichte van het vorige kalenderjaar van de tarieven bij verlenging van of bij een 
vergelijkbare nieuwe opdracht. 
 
Het uitgangspunt blijft, je onderhandelt over je eigen tarief! De FPC legt alleen een bodem onder de 
tarieven.  

 

 Zzp’er krijgt nooit minder betaald dan het minimumuurtarief volgens FPC, minimumuurtarief 
verhoogd:  

 
Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuw minimumuurtarief voor zzp’ers (3% hoger dan voor 1 april 2022) en 
vanaf 1 januari 2023 wordt het minimumtarief opnieuw verhoogd met 2%. Je mag niet minder dan het bij 
jouw werkzaamheden behorende minimumuurtarief worden betaald, meer mag altijd! Je mag als zzp’er 
ook onderhandelen over een hoger tarief.  
 

 
Toelichting:  
De tariefwijziging FPC is niet van invloed op lopende contracten waarin het afgesproken tarief hoger is 
dan het minimumtarief. Alleen wanneer in een lopend contract het tarief minder bedraagt dan het 
toepasselijke nieuwe minimumtarief, dient dit tarief per 1 april 2022 aangepast te worden aan het nieuwe 
minimumtarief zoals opgenomen in de bijlage bij de FPC. De loonstijging die met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2022 geldt voor cao-salarissen, geldt niet met terugwerkend kracht voor de 
minimumtarieven in de FPC, maar pas vanaf 1 april 2022.  
 

 

 Zzp’er met voortzetting of vergelijkbare nieuwe opdracht, tarief verhoogd met accres:  
 

Er is ook een wijziging van de FPC afgesproken. Aan artikel 9 sub b is de hiernavolgende passage 
toegevoegd:  

  
“Als sprake is van een voortzetting van of vergelijkbare nieuwe opdracht zal een 

omroepopdrachtgever in het aanbod voor een overeen te komen tarief tenminste het jaarlijks 

van overheidswege aan publieke omroepen toe te kennen accres verdisconteren.” 
  
 

- Vanaf 1 april 2022 geldt voor iedere zzp’er bij verlenging van een opdracht of bij een vergelijkbare 
nieuwe opdracht, dat de omroepopdrachtgever een aanbod dient te doen waarbij rekening wordt 
gehouden met het accres dat jaarlijks door de overheid aan de publieke omroep wordt toegekend. Het 
accres voor 2022 is 1,8%, voor 2023 is dat nog onbekend.   
 
Je mag als zzp’er ook onderhandelen over een hoger tarief, maar je mag er - in het geval je opdracht 
wordt verlengd of je een vergelijkbare nieuwe opdracht krijgt - in ieder geval vanuit gaan dat je tarief ten 
opzichte van het voorafgaande kalenderjaar tenminste wordt verhoogd met de hoogte van het accres.  
 
Toelichting 
Bij voortzetting van bestaande of vergelijkbare nieuwe contracten na 1 april 2022 geldt daarom dat bij 
de tariefafspraken rekening gehouden dient te worden met het accres 2022, tenzij het tarief ten opzichte 
van het jaar 2021 al eerder verhoogd is met het accres of een hoger percentage.   
 
Als vanaf komend najaar het accres 2023 al bekend is en er moet worden onderhandeld over nieuwe 
contracten vanaf 1 januari 2023, die een voortzetting zijn van bestaande of vergelijkbare contracten, dan 
dienen omroepen bij het aanbod van een overeen te komen tarief dus ook rekening te houden met het 



accres 2023. Was het accres 2023 niet bekend bij het aangaan van een opdracht met een looptijd tot in 
2023, dan dient de omroep met de opdrachtnemer in gesprek te gaan of en hoe het accres later 
toegepast kan worden.  
 
Voor aparte, op zichzelf staande opdrachten  die geen voortzettingen van opdrachten voor dezelfde of 
met een eerdere opdracht vergelijkbare werkzaamheden zijn, geldt niet dat automatisch het accres 
meegenomen moet worden in het tarief.  

 

 


