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HOOFDPUNTEN	  MILJOENENNOTA	  
	  
	  
Zelfstandigenaftrek	  

• de	  zelfstandigenaftrek	  blijft	  voorlopig	  bestaan	  
• Financiën	  heeft	  daar	  geld	  voor	  gereserveerd	  tot	  en	  met	  2019	  
• de	  uitgaven	  voor	  zelfstandigenaftrek	  (lees:	  de	  gederfde	  belastinginkomsten)	  lopen	  op	  van	  1.718	  miljoen	  	  	  	  	  	  	  	  

in	  2104	  tot	  1.822	  miljoen	  in	  2019	  
• ook	  startersaftrek	  blijft;	  de	  uitgaven	  daarvoor	  stijgen	  van	  108	  miljoen	  nu	  tot	  115	  miljoen	  in	  2019	  
• probeer	  zo	  veel	  inkomen	  te	  genereren	  dat	  de	  zelfstandigenaftrek	  een	  'extraatje'	  is	  en	  geen	  noodzaak	  

	  
Bestrijding	  schijnconstructies	  

• strengere	  controle	  wie	  recht	  heeft	  op	  zelfstandigenaftrek	  cq	  VAR-‐wuo	  moet	  in	  2015	  besparing	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100	  miljoen	  opleveren	  op	  zelfstandigenaftrek	  (hierboven	  al	  verwerkt)	  

• Sociale	  Zaken	  gaat	  werkgevers	  beter	  controleren	  of	  ze	  zich	  houden	  aan	  de	  regels	  wanneer	  bepaalde	  
werkzaamheden	  in	  loondienst	  moeten	  worden	  uitgevoerd	  en	  wanneer	  ze	  mogen	  worden	  uitbesteed	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aan	  zelfstandigen	  	  

• wetsvoorstel	  in	  de	  maak	  om	  ketenaansprakelijkheid	  te	  regelen,	  zodat	  ook	  bemiddelaars	  en	  hun	  
opdrachtgevers	  kunnen	  worden	  aangepakt	  als	  ze	  in	  de	  fout	  gaan	  	  

• daarvoor	  krijgen	  de	  Inspectie	  SZW	  en	  de	  Belastingdienst	  extra	  personeel	  	  
• verwacht	  met	  name	  controles	  in	  zorg,	  bouw	  en	  transport,	  misschien	  ook	  in	  ict	  en	  onderwijs	  

	  
Verklaring	  Arbeidsrelatie	  (VAR)	  

• webmodule	  moet	  vanaf	  medio	  2015	  papieren	  VAR	  vervangen,	  tot	  dan	  blijft	  VAR	  2014	  geldig	  	  
• idee	  dat	  VAR	  voortaan	  per	  opdracht	  zou	  moeten	  worden	  aangevraagd	  is	  verlaten	  wegens	  onwerkbaar	  
• nog	  steeds	  veel	  weerstand	  van	  organisaties	  van	  opdrachtgevers	  en	  opdrachtnemers	  wegens	  

onduidelijkheden	  over	  opzet,	  proces,	  criteria	  
• daarom	  invoering	  zojuist	  voor	  2e	  keer	  uitgesteld:	  opnieuw	  overleg	  met	  belanghebbenden	  
• let	  bij	  volgende	  VAR	  aanvragen	  met	  name	  op	  al	  dan	  niet	  bestaan	  van	  'gezagsverhouding'	  met	  opdrachtgever:	  

wie	  bepaalt	  hoe	  je	  je	  werk	  inricht?	  
	  
Pensioen	  

• twee	  initiatieven	  voor	  een	  zzp-‐pensioen:	  een	  van	  de	  samenwerkende	  zzp-‐organisties	  (FNV-‐Z,	  ZZP	  NL,	  PZO,	  
Zelfstandigen	  Bouw)	  en	  een	  van	  BrightNL	  	  

• beide	  regelingen	  vrijwillig	  en	  met	  flexibele	  inleg;	  eerste	  initiatief	  belooft	  zzp'ers	  in	  bestuur,	  tweede	  biedt	  
zzp'ers	  mogelijkheid	  aandelen	  te	  kopen;	  onderlinge	  discussie	  wie	  van	  de	  twee	  goedkoopst	  wordt	  

• Sociale	  Zaken	  steunt	  eerste	  initiatief	  met	  regeling	  dat	  opgebouwd	  pensioen	  buiten	  beschouwing	  blijft	  bij	  
vermogenstoets	  bijstand	  en	  dat	  deel	  opbouw	  gebruikt	  kan	  worden	  bij	  arbeidsongeschiktheid	  voor	  
pensioendatum;	  bovendien	  subsidie	  voor	  de	  organisatie,	  oplopend	  tot	  120.000	  euro	  in	  2019	  

• oriënteer	  je	  op	  noodzaak	  en	  mogelijkheden	  om	  je	  pensioen	  aan	  te	  vullen	  
	  
Zwangerschap	  

• Sociale	  Zaken	  moet	  alsnog	  Vrouwenverdrag	  VN	  uitvoeren	  en	  uitkering	  geven	  aan	  zelfstandigen	  die	  zwanger	  
waren	  tussen	  2004	  en	  2008	  

• uitvoering	  wacht	  op	  extra	  geld	  van	  Financiën,	  tot	  dan	  worden	  aanvragen	  afgewezen	  	  
• er	  komt	  een	  regeling	  waardoor	  verlof	  en	  uitkering	  voor	  zwangere	  zzp'ers	  kunnen	  overgaan	  op	  hun	  partner	  als	  

zij	  voor	  de	  bevalling	  komen	  te	  overlijden	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
PIERRE	  SPANINKS	  	  
	  
Zelfstandig	  journalist	  en	  communicatieadviseur.	  Schrijft	  en	  spreekt	  over	  management,	  organisatie	  en	  
ondernemerschap.	  Onder	  andere	  voor	  TPO	  Magazine,	  Sprout,	  Managementboek	  Magazine	  en	  BNR	  
Nieuwsradio.	  Woont	  en	  werkt	  in	  Zwolle.	  Volg	  hem	  via	  @pierrespaninks,	  lees	  hem	  via	  Blendle	  of	  Myjour.	  	  

	  
	  

	  


