
   
 
 
 
Aan de voorzitter en leden van de vaste commissie  
voor Financiën van de  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
        Den Haag, 31 oktober 2018 
 
Geachte dames en heren, 
 

De zelfstandigenorganisaties PZO en Stichting ZZP Nederland hebben met interesse kennisgenomen 

van de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen. Graag maken wij van de 

gelegenheid gebruik om een aantal punten onder uw aandacht te brengen ten behoeve van het 

wetgevingsoverleg van 5 november as. 

Algemeen 

Voor een gezond ondernemerschapsklimaat is evenwichtig en goede belastingwetgeving 

onontbeerlijk. De doelstellingen van het Belastingplan 2019 om te streven naar een beter 

vestigingsklimaat en een beter belastingstelsel onderschrijven wij. Of deze doelstellingen door de 

voorgestelde maatregelen worden bereikt, vragen wij ons op een aantal punten af. 

 

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 

Het kabinet stelt voor om met ingang van 2020 het tarief van de ondernemersaftrek en mkb-

winstvrijstelling af te bouwen. Dit betreffen belangrijke ondernemersfaciliteiten voor zelfstandigen, 

namelijk onder andere de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek. Met deze 

maatregel wordt het maximale aftrektarief stapsgewijs teruggebracht naar het tarief van de eerste 

schijf in de inkomstenbelasting (in 2023).  

Met deze maatregelen bereikt het kabinet dat succesvolle ondernemers met een winst vanaf 

ongeveer €75.000 er op achteruitgaan terwijl een andere doelstelling van het Belastingplan 2019 

juist is dat iedereen er op vooruit gaat. Het lijkt erop dat het kabinet door deze maatregelen 

succesvol ondernemerschap ontmoedigt en groei van ondernemingen belemmert. Ook de Raad van 

State heeft dit belangrijke argument naar voren gehaald. Het achterliggende motief om de belasting- 

en premiedruk van werknemers en ondernemers dichter bij elkaar te brengen overtuigt niet. 

Daarnaast bestaat er momenteel een brede discussie over zelfstandigen en hun arbeidsmarkt positie. 

Het zou logischer zijn om belastingmaatregelen die hen treffen uit te stellen en niet nu pleisters te 

plakken. 

Kleine ondernemersregeling 

Wij hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor 

ondernemers van omzetbelasting. Wij juichen de administratieve lastenverlichting voor echt kleine 

ondernemers toe, maar zijn bezorgd over de mogelijke concurrentieverstoring. 

Doordat de regeling nu een vrijstelling betreft met als gevolg dat bij een keuze voor het toepassen 

van de regeling geen btw administratie hoeft te worden gevoerd, kan dit leiden tot onwenselijke 



   
 
situaties. Doordat de ondernemer door deze keuze btw in rekening mag brengen noch in aftrek mag 

brengen ontstaat er een oneerlijke concurrentiepositie jegens de ondernemers die geen gebruik van 

de regeling kunnen maken of er voor kiezen er geen gebruik van te maken. Zeker wanneer het B2C 

situaties betreft. De ondernemer in de OVOB kan dan flink goedkoper zijn, zoals in de MvT ook is 

gesteld (zie 4.4 Effect: niet KOR, wel OVOB). Wij zijn van mening dat concurrentieverstoring niet de 

bedoeling van de regeling kan zijn en verzoekt het kabinet hiervoor aandacht te hebben. 

 

Jaaraangifte 

In het wetsvoorstel vervalt de mogelijkheid tot het doen van jaaraangifte. Een belangrijke 

doelstelling is het verlagen van de administratieve verplichtingen en dan lijkt deze maatregel daar 

haaks op te staan. Wij pleiten er voor om de mogelijkheid om jaarlijks aangifte te doen in stand te 

laten. 

 

Bezinningsperiode 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de ondernemer de vrijstelling vrijwillig kan opzeggen nadat 

deze ten minste drie jaren van toepassing is geweest. Na ingang van de opzegging kan de 

ondernemer pas na drie jaren weer in aanmerking komen voor hernieuwde toepassing van de 

vrijstelling. Deze bezinningsperiode van drie jaren is volgens het voorstel lang genoeg om 

ongewenste jojo-effecten te voorkomen.  

Wij zijn van mening dat hierdoor voor ondernemers ongewenste situaties kunnen ontstaan in het 

uitvoeringsbelang van de Belastingdienst. Wij pleiten ervoor om de periode te verkorten en in 

bepaalde situaties overstappen toe te laten om te voorkomen dat ondernemers gedwongen in een 

bepaalde regeling blijven die niet meer passend is. Hierbij kan worden gedacht aan de omstandigheid 

dat de ondernemer aan het begin van het jaar kan voorzien dat in een jaar de omzetgrens wordt 

overschreden dan wel dat het duidelijk is dat door de omstandigheden  de ondernemer in komende 

jaren veel minder omzet kan maken en onder de omzetgrens terecht komt. 

 

Overgangsregeling 

Voor de ondernemers die nu van de kleine ondernemersregeling gebruik maken, levert het een 

financieel voordeel op. Niet alleen in de verlichting van administratieve verplichtingen maar ook in 

geld. Dit laatste voordeel raken ze kwijt op het moment dat de nieuwe regeling intreedt, terwijl ze 

van dit financiële voordeel wel deels afhankelijk zijn voor wat betreft hun inkomen.  Voor deze 

ondernemers is dan ook een overgangsregeling gewenst, om het financiële nadeel te compenseren. 

 

Hoogachtend, 

      

Denis Maessen      Maarten Post 

Voorzitter PZO      Voorzitter Stichting ZZP Nederland 


