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D
e laatste jaren is er veel ophef ontstaan over de zzp’ers. 

Termen als ‘klaplopers der zorgstaat’, ‘profiteurs van 

de aftrekposten’, ‘bewuste belastingontwijkers’ zijn 

herhaaldelijk geventileerd. De sociale partners polderen wat 

af om een juiste oplossingsrichting te bedenken. Sommigen 

willen af van deze groep. Dit is naar mijn mening onverstandig, 

omdat zzp’ers bijdragen aan flexibilisering van de arbeidsmarkt 

en zorgen voor een sterkere economische groei. Uit onlangs 

gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat maar liefst 81% van 

de zzp’ers aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn over zijn of 

haar werk. 

Ook de uitvaartbranche heeft, net als veel andere sectoren, te 

maken met veranderende demografie, veranderende klant-

eisen en innovatie van de sector. De concurrentieverhoudingen 

zullen mee veranderen door toetreding van zzp’ers. Uit onder-

zoek blijkt dat door de groei van het aantal zzp’ers de kwaliteit 

van de uitvaartzorg toeneemt. Ook kan een uitvaart goedkoper 

worden door de toename van het aantal zzp’ers. Deze toename 

kan verklaard worden doordat uitvaarten steeds persoonlijker 

worden en steeds minder lopendebandwerk zijn.

Wanneer ben ik een zzp’er? Een vraag die de laatste jaren veel 

is gesteld en wisselend is beantwoord. Een zzp’er kan als volgt 

worden gedefinieerd: een zzp’er is een natuurlijk persoon die 

betaald werk voor meerdere opdrachtgevers doet zonder daarbij 

in loondienst te zijn en zonder daarbij zelf werknemers in loon-

dienst te hebben. Nederland telde medio 2016 bijna 1 miljoen 

mensen die hun inkomen voornamelijk verdienen als zzp’er.  

Dit aantal heeft de laatste jaren een stormachtige groei doorge-

maakt, mede door de belastingvoordelen die de zzp’ers kunnen 

genieten. 

Een van de grootste belastingvoordelen voor een zzp’er is de 

zelfstandigenaftrek. Hierbij mag u, als u de AOW-leeftijd nog 

niet hebt bereikt, een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken van 

de ondernemingswinst. Voor startende ondernemers kan de 

zelfstandigenaftrek worden verhoogd met een startersaftrek 

van 2.123 euro. Belangrijk hierbij is het urencriterium. U moet 

aan kunnen tonen dat u per jaar tenminste 1.225 uur hebt 

besteed aan de zakelijke belangen van uw onderneming. Dit 

zijn niet alleen de doorberekende uren voor klanten maar ook 

de uren die u bijvoorbeeld besteedt aan het bijhouden van de 

administratie, onderhoud van de website, overleg met bankier 

en accountant, reistijd, scholing en het bijhouden van vaklite-

ratuur. Belangrijk is dat u de urenadministratie kunt overleggen 

als de Belastingdienst hierom vraagt. Deze mag niet achteraf 

gereconstrueerd worden.

De mkb-winstvrijstelling is een belangrijke aftrekpost op uw 

winst. In 2017 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de 

winst. Die winst moet u eerst verminderen met onder meer de 

zelfstandigenaftrek.

Ook de investeringsaftrek kan een interessante aftrekpost vor-

men. Als u meer dan 2.300 euro investeert in bedrijfsmiddelen 

mag u maximaal 28% van de investeringskosten van de winst 

aftrekken.

Een te weinig gebruikte regeling is de middelingsregeling. Als 

zzp’er hebt u te maken met wisselende inkomsten. Met behulp 

van middeling berekent u het gemiddelde inkomen over drie 

aaneengesloten kalenderjaren. Mogelijk kunt u in aanmerking 

komen voor belastingteruggaaf.

De belangrijkste tip is wel: zorg voor een goede administratie. 

Dit is niet alleen een eis van de Belastingdienst maar helpt ook 

om vlot de juiste belastingaangifte te doen en zorgt voor een 

lagere declaratie van uw accountant. Een goede administratie is 

de basis voor succesvol ondernemen.

Bovenstaande belastingtips zijn uiteraard niet volledig. Neem 

hiervoor contact op met een gecertificeerde belastingadviseur.

Het is de taak van het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat 

de discussie over de zzp’ers evenwichtig wordt gevoerd. Zeker 

na het debacle met de wet DBA. Opdrachten moeten zonder 

onzekerheid bij de zzp’er terechtkomen. Wanneer het nieuwe 

kabinet slaagt in deze doelstelling is dat goed nieuws voor de 

zzp’er, de opdrachtgever en de Nederlandse economie. ‹

‘De middelingsregeling is een te weinig gebruikte regeling’

Tips voor de 
zzp’er
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