⏲ 26 mei 2021, 09:20 (CEST)

Belastingdienst verlengt modelovereenkomst
met digitaal prikbord Temper
AMSTERDAM, 26 MEI 2021 – De belastingdienst heeft de bestaande
modelovereenkomst met digitaal prikbord Temper verlengd tot 1 januari 2022.
Dit betekent dat flexibele bijverdieners die via Temper bij opdrachtgevers aan de
slag gaan door de belastingdienst als zelfstandigen beschouwd blijven worden.
Eind 2020 concludeerde de belastingdienst op basis van onderzoek dat er geen sprake was van
dienstbetrekkingen tussen Temper en de flexibele bijverdieners. En onlangs constateerde de
inspectie SZW na drie jaar onderzoek dat er in slechts twee van de meer dan
vijfentwintigduizend gevallen mogelijk sprake zou zijn geweest van schijnzelfstandigheid. Wat
Temper betreft is de status van het populaire digitale prikbord nu glashelder.
“De belastingdienst bevestigt dat mensen die via ons platform op zoek zijn naar een
bijverdienste, naast studie, hobby of starten van een eigen onderneming, als zelfstandigen
beschouwd worden”, aldus Temper oprichter Niels Arntz. “Met de versoepelingen van de
corona maatregelen zien we de vraag naar tijdelijke werkzaamheden enorm toenemen, dus in
dat licht is dit een mooie opsteker”. Na de zomer gaan Temper en de belastingdienst in overleg
over verlenging van de modelovereenkomst na 1 januari 2022. Het besluit tot verdere
verlenging zal gekoppeld zijn aan de vaststelling of er in de praktijk ook conform de
modelovereenkomst gewerkt is.
Over Temper
Via een digitaal prikbord brengt Temper flexibele bijverdieners in contact met het actuele
aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek. Het biedt
opdrachtgevers de zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze via de app snel toegang
krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. Het biedt flexibele bijverdieners vrijheid
en flexibiliteit omdat ze via de app snel toegang krijgen tot een divers aanbod aan goedbetaalde
bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen
doen en wanneer.

OVER TEMPER

Flexibel werk moet anders. Er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt die heel graag willen werken,
maar alleen als ze zelf kunnen bepalen wat ze doen, waar zij dat doen en wanneer. Omdat ze werk voornamelijk
beschouwen als bijverdienste naast studie, hobby of starten van een onderneming bijvoorbeeld.
De huidige arbeidsmarkt is niet ingericht op de hang naar vrijheid en flexibiliteit van deze groeiende groep
bijverdieners, dus dat leidt tot aansluitingsproblemen. En dat is zonde, want bedrijven staan over het algemeen
te springen om goed en gemotiveerd tijdelijk personeel. Via het digitale prikbord van Temper brengen we deze
flexibele bijverdieners in contact met het actuele aanbod aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de
horeca, retail en logistiek.
De essentie van een gezonde arbeidsmarkt is immers dat vraag en aanbod op een efficiënte en effectieve
manier bij elkaar komen. Ook in beroepen waarin dat eerder nog niet mogelijk was. Temper faciliteert dit door
het aanbieden van een digitaal prikbord voor klussen. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid van een extra
flexibele schil omdat ze online snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en gemotiveerde krachten. En het biedt
flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze direct toegang hebben tot een divers aanbod aan
goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze willen doen, waar ze dat willen
doen en wanneer.
Dit levert ruim 10.000 bedrijven in de horeca, retail en logistiek een gemotiveerde flexibele schil op en zorgt
ervoor dat meer dan 100.000 flexibele bijverdieners meer verdienen. Zo werkt Temper aan de toekomst van
werk. Een toekomst waarin we aan flexibel werk net zoveel waarde toekennen als aan vast.
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