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Ontbijtsessie SmitsVandenBroek/TRIAS 

14 april 2016 



Ondernemerschap 

ZZP-er: Zelfstandige Zonder Personeel (560.000 zzp-ers) 

 

Onderneming: Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die door 

deelname in het economisch verkeer winst beoogt, die ook redelijkerwijs te 

verwachten is. 

 

De zzp-er als ondernemer: 

- heeft minimaal drie verschillende opdrachtgevers 

- factureert niet meer dan 70% bij één opdrachtgever 

- kan zichzelf laten vervangen door een ander 

- staat niet in gezagsverhouding met de opdrachtgevers 

- loopt ondernemersrisico (investeert, is aansprakelijk) 

- krijgt bij ziekte niet doorbetaald 

- maakt actief reclame 
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Dienstverband 

Schijnzelfstandigheid 

 

ZZP-ers die in ‘verkapt dienstverband’ werken voor een opdrachtgever 

 

Voorbeeld: eerst in dienstbetrekking > ontslagen  

  nu zelfde werk als zzp-er bij voormalig werkgever  

  (b.v in de bouw, in de zorg) 

 

Dienstverband: 

- Persoonlijk arbeid verrichten 

- Voor een vergoeding (loon) 

- Gezagsverhouding 
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Resultaat uit overige werkzaamheden 

• Uitgesloten van ondernemersfaciliteiten 

 

• Niet verzekerd voor de ZW, WW, WIA 

 

• Vaak naast hoofdwerkzaamheid 

 

• Minder risico 

 

• Geen kapitaal investeren 

 

• Minder opdrachtgevers 

 

• Voorbeelden: auteurs, cursusleiders, docenten 
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Rekenvoorbeeld 
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Winst 
Resultaat/ 

loon 

30.000 30.000 

Zelfstandigenaftrek 7.280   

22.720 30.000 

MKB-winstvrijstelling 3.181   

19.539 30.000 

IB/PVV 7.141 11.353 

Af: arbeidskorting (3.103) (3.103) 

Af: alg. heffingskorting (2.242) (1.756) 

Te betalen IB/PVV 1.796 6.494 



Afschaffing VAR 

1. Schijnzekerheid 

• VAR afgegeven vóór opdracht 

• ZZP-er wellicht achteraf geen ondernemer 

 

2. Belemmering handhaving 

• Opdrachtgever altijd gevrijwaard, tenzij kwader trouw 

• Opdrachtnemer gemakkelijker te handhaven 
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Wet DBA 

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

 

• Vervanging VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) per 1 mei 2016 

 

• Fiscus: “Een klein rotwetje met grote gevolgen” 

 

• Verbetering handhaving door belastingdienst 

 

• Herstel balans verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers (lag eerst bij opdrachtnemer) 
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Wet DBA 

Gevolgen afschaffing VAR: 

 

• Opdrachtgevers geen zekerheid vooraf dat ze geen loonheffing en 

premies hoeven in te houden 

• Naheffingen bij opdrachtgevers mogelijk, echter vooroverleg mogelijk 

• Systematiek: modelovereenkomsten (niet verplicht!) 

 algemene 

 sector 

 individueel 
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Wet DBA 

• Individueel contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voorleggen 

aan belastingdienst 

• Binnen 6 weken uitsluitsel over kwalificatie loonheffingen > zekerheid 

• Geen uitsluitsel over fiscale kwalificatie inkomstenbelasting 

• Contract wordt openbaar gemaakt 

• Optie: goedgekeurd modelcontract gebruiken 

• Goedkeuring geldt 5 jaar 

• Niet voor elke klus nieuwe overeenkomst 
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Wet DBA 

• Werkelijk  conform contract werken 

 

• Risico van naheffingen meer bij opdrachtgever > 

Meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgever 

 

• Alle VAR-houders inmiddels geïnformeerd door fiscus (zie ook websites 

belastingdienst.nl, rijksoverheid.nl, ondernemersplein.nl, kvk.nl, 

voorlichtingsbijeenkomsten, chatsessies) 
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Wet DBA 

Overgangsregeling: 

 

• Tot invoering van de Wet DBA (1 mei 2016) blijft de VAR gelden > 

Vrijwarende werking voor de opdrachtgever 

 

• VAR 2014 of 2015 blijft geldig, veranderen het werk of de omstandigheden 

of nieuw gestart > aanvragen VAR 2016 nog mogelijk tot 1 mei 2016 

 

• Implementatietermijn tot 1 mei 2017; wel toezicht door fiscus / geen 

handhavingsmaatregelen, wel inspanningsverplichting 

opdrachtgever/opdrachtnemer 
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Wet DBA 

Actie opdrachtgever: 

1. Inventariseren opdrachtnemers (zzp-ers) 

2. Beoordeling arbeidsrelatie: 

 Gezagsverhouding 

 Persoonlijke arbeid verrichten 

 Verplichting tot betaling van loon 

3. Is er een modelovereenkomst nodig? 

4. Zo ja, dan keuze: 

 modelovereenkomst (algemeen) 

 branche-overeenkomst 

 individuele overeenkomst 

5. Werk volgens afspraken in de modelovereenkomst  geen loonheffing 

(zie voorbeeld modelovereenkomst als bijlage bij hand-out) 

6. Tool online belastingdienst: 

Handreiking DBA 
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Wet DBA 

Actie opdrachtnemer (zzp-er): 

 

1. Beoordelen arbeidsrelatie (modelovereenkomst nodig?) 

2. Passende modelovereenkomst zoeken/vastleggen 

3. Werken volgens afspraken in de modelovereenkomst 

4. Beoordelen eigen positie als ondernemer: ondernemerscheck * 

5. Zekerheid pas na afloop kalenderjaar 

 

* Zelfstandigenaftrek (€ 7.280) 

MKB-winstvrijstelling (14%) 

Startersaftrek (3 jaar € 2.123) 

(Oudedagsreserve) 
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Modelovereenkomsten 

• 262 overeenkomsten ingediend 

• 192 nog in behandeling  

• Vóór 1 februari 2016 ingediend, vóór 1 mei 2016 antwoord 

• Belangrijkste overeenkomsten op site fiscus: 

- Beroepsgoederenvervoer 

- Huisarts/tandarts (waarneming) 

- ICT-professional 

- Thuiszorg 

- Bouw 

- Muziekonderwijzer 

- Eigenrijder 

- Software-ontwikkelaar 

- Gastdocent 
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Wiebes – RTL interview 

 

 

 

 

 

Wiebes – RTL interview 
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http://www.rtlxl.nl/#!/u/ec04581a-b219-3796-ad68-47e218a52c2b
http://www.rtlxl.nl/#!/u/ec04581a-b219-3796-ad68-47e218a52c2b
http://www.rtlxl.nl/#!/u/ec04581a-b219-3796-ad68-47e218a52c2b
http://www.rtlxl.nl/#!/u/ec04581a-b219-3796-ad68-47e218a52c2b


Vragen 

Vragen? 
 

 

 

SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants 

mr. E.J.C. Simons 

e.simons@smitsvandenbroek.nl 

0495 – 45 44 44 
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TRIAS, toonaangevend in subsidieadvies 

helpt bij het realiseren van uw duurzame en 
innovatieve plannen. Plannen die in de toekomst het 

verschil maken. 

 

 13 hoogopgeleide professionals 

 We werken voor het publieke en private domein 

 Ondersteuning bij het subsidieproces van A tot Z 

 We hebben een passie voor innovatie 

 We zijn betrokken en enthousiast 

 We ontzorgen en ondersteunen 

 Klanten zijn onze partners! 

 TRIAS is een bedrijf met hart en ziel 

 We hebben oog voor kwaliteit  
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Scholing subsidies 

 ESF Duurzame Inzetbaarheid 

Verhogen arbeidsproductiviteit en langer, gezonder werken, leeftijdsbewustbeleid. 

Subsidie max. 50% en min. € 6.000 & max. € 10.000,-. 

 Thema’s: 

bedrijfs-of organisatiescan 

onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers 

Bevorderen gezond en veilig werken 

Bevorderen leercultuur 

Aanpassen organisatie van het werk 

Stimuleren interne en externe mobiliteit 

Bevorderen flexibele werkcultuur 

Invoeren arbeidstijdenmanagement 

 

 

Ron Coenen    •        Ontbijtsessie   •      14-4-2016     •       www.trias-subsidie.nl 



Scholing subsidies 
 

 Praktijkleren 
 Aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen (€ 2.700/werkplek) 

 VMBO, MBO, HBO (techniek) en promovendi 

 

Sectorfondsen 
 Per sector opleidingssubsidie (bijv. schoonmaak / logistiek etc.) 

 

MKB Sectorplan 
 Match tussen bedrijven en personen met om- of bijscholing 

 Quickscan + scholingsplan 

 Voorfinanciering vanuit het bedrijf 
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Subsidie voor Duurzame Toepassingen 

Demonstratie Energie Innnovatie 
Deadline 1 juli t/m 25 oktober 

Demonstratie van nieuwe techniek in realistische omgeving 

Bijdragen aan verduurzaming Nederlandse economie 

Max. 65% subsidie tot € 6 miljoen (alleen investeringskosten!!) 

 

Hernieuwbare energie 

Samenwerkingsverband moet aanvragen 

Deadline t/m 31 maart 2017 

Demonstratie hernieuwbare energietoepassingen die een besparing op de SDE+ opleveren 

Max. 65% subsidie tot € 6 miljoen (ook onderzoek en ontwikkeling) 
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Subsidie voor Duurzame Toepassingen 
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 Regeling Groenprojecten 
Groene investeringen: onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie etc. 

Belastingvoordeel / goedkopere leningen 

Gemiddeld 0,5% tot 1% goedkoper dan normale bankfinanciering 

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 

Vergoeding voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. 

Particulieren en zakelijke gebruikers. 

 

EIA/MIA/Vamil: belastingvoordeel op milieu-investeringen 

 EIA: 14,5% Netto voordeel op de investering 

 MIA: 3,5% tot 9% netto voordeel op de investering 

 VAMIL: vervroegde afschrijving 

 

LET OP: VERPLICHTE KEUZE! 

 

 



EIA / MIA / VAMIL Voorbeelden 

EIA: ongeveer 14,5% (bij VpB tarief van 25%) als netto voordeel!  

€ 10.000,- bruto investering * 58% EIA * 25% VPB = 14,5% Netto voordeel. 

 

MIA: zeer duurzaam gebouw 

Totale investeringskosten € 4 miljoen  

BREAAM Very Good: 13,5% aftrek 

Netto voordeel bij 25% VPB = € 135.000 

 

Vamil: Bij de 'normale' afschrijving gedurende 5 jaren elk jaar € 10.000.- 

 Met Vamil: 75% van € 50.000.- € 37.500.- vervroegd afschrijven. 
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Innoveren en ontwikkelen 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 

Kennisvouchers,  

Adviesprojecten,  

Haalbaarheidsprojecten,  

R&D-samenwerkingsprojecten,  

TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. 

 MKB ondernemers (R&D minimaal 2!) 

 Open op 10 mei (first come first serve!!) 

 R&D projecten tot 1 september (tenderregeling) 
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Innoveren en ontwikkelen 

 Topsectoren 

Agri & Food; 

Chemie & Energie inclusief Biobased; 

Creatieve Industrie; 

Hightech Systemen & Materialen en ICT; 

Life Science & Health; 

Logistiek; 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen; 

Water. 
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Innoveren en ontwikkelen 
 

 MKB kennisvoucher 
kennisinstelling  

50% tot € 3.750.   

 

MKB innovatieadvies project 
kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. 

 50% tot maximaal € 10.000.   

 looptijd maximaal 1 jaar. 

 

 MKB Haalbaarheidsonderzoek 
Technische en economische haalbaarheid (vooral deskresearch, 40% EO) 

 40% tot maximaal € 50.000.   

 looptijd maximaal 1 jaar. 

 eigen uren subsidiabel à € 60,- of werkelijke kosten + 50% 
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Innoveren en ontwikkelen 
 

 MKB R&D samenwerkingsprojecten 

Experimentele ontwikkeling van een product, proces of dienst 

35% tot € 350.000 

 samenwerking tussen minimaal 2 MKB ondernemers 

 looptijd maximaal 2 jaar. 

 eigen uren subsidiabel à € 60,- of werkelijke kosten + 50% 
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Waarom TRIAS? 
 

  Samenwerkingspartner bij het verwerven van subsidies 

  U haalt een krachtige partner binnen! 

  Sterk netwerk in regio Venlo en Provincies Limburg, Brabant en Gelderland 

  Legt concrete verbindingen en denkt waar nodig integraal 

  Blijvende aandacht voor het organiseren van subsidies 

  Ondersteunt daar waar nodig: ontzorgen en faciliteren 

  Hart voor het MKB! 
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VRAGEN? 
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TRIAS BV 

Alerbeemdweg 5 

5928 PV Venlo 

info@trias-subsidie.nl 

www.trias-subsidie.nl  
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