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Volgens het CBS had eind 
2020 maar liefst 13% van alle 
werkenden in Nederland een 
hoofdbaan als zzp’er. Als je de 
mensen meetelt voor wie zzp-
schap een bijverdienste is, ligt 
het aantal zzp’ers nog hoger.

De afgelopen jaren is het 
aandeel zzp’ers in vrijwel alle 
bedrijfstakken toegenomen.  
Zij zijn tevredener over hun 
arbeidsomstandigheden dan 
mensen in loondienst.

In deze nieuwsbrief leest 
u over de uitdagingen en 
mogelijkheden voor zzp’ers.

Zelfstandig ondernemen

lente
2022

Jan Mulderij

advies nodig?

neem contact 

op met uw 

relatiebeheerder

zzp special

Startersregelingen
zoals de startersaftrek;

Mkb-winstvrijstelling
aftrekpost van 14% op uw fiscale winst;

Ondernemersaftrek:
onder andere de zelfstandigenaftrek kan 
worden afgetrokken van de winst;

Fiscale reserves
verschillende reserves (bv. oudedags-
reserve) kunt u aftrekken van de winst;

Milieu- en energie-investeringsregelingen  
voor duurzaamheidsinvesteringen is er 
een extra aftrekpost;

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: 
bedoeld voor investeringen in 
bedrijfsmiddelen, zoals een computer of 
kantoormeubilair;

Wel of niet een auto van de zaak?
zoek goed uit wat voor u de beste optie 
is;

Wel of niet de bv in?
Veel ondernemers denken dat het 
interessant is om de bv in te gaan. Dat is 
lang niet in alle situaties het geval, onder 
andere vanwege de hiervoor  genoemde 
regelingen. Is het voor u interessant om 
de bv in te gaan? Wij kunnen voor u de 
voor- en nadelen in beeld brengen.

Maak als (zelfstandig) ondernemer optimaal gebruik van de aftrek-
posten en fiscale regelingen die er zijn en betaal daardoor minder 
belasting. Denk onder andere aan onderstaande mogelijkheden.
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Nico Pater repareert en handelt in 
bromfietsen van het merk Derbi.

Zelfstandigen, zzp’ers, freelancers... Welke term je ook gebruikt, veel ondernemers die beginnen als 
zelfstandige kiezen er bewust voor dat ook te blijven. De plannen die het kabinet voor de komende 
jaren heeft voor zelfstandigen, zijn in de meest gevallen helaas niet gunstig. Als zelfstandige is het 
zinvol om te kijken van welke fiscale regelingen u gebruik kunt maken, om niet teveel belasting te 
betalen. Wij kunnen de mogelijkheden voor u inzichtelijk maken. Ook kan dit helpen bij de beslissing of 
het voor u al dan niet interessant is een andere rechtsvorm te overwegen.

Kabinetsplannen voor zelfstandigen

Zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd
Nu mogen zzp’ers nog € 6.670,- aftrekken bij hun belastingaan-
gifte. Die aftrek is ooit ingevoerd om te compenseren voor het 
ondernemersrisico. Zelfstandigen hebben geen recht op een 
ww-uitkering of ziekte-uitkering. Het kabinet vindt echter dat de 
fiscale verschillen tussen werknemers in loondienst en zelfstandi-
gen hierdoor te groot worden. Iets wat de schatkist geld kost, nu 
er steeds meer zelfstandigen zijn. Met stappen van € 650,- per jaar 
wordt de aftrek afgebouwd, naar maximaal € 1.200,- per jaar. Dat is 
bijna € 5.500,- minder dan nu.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht 
Op zijn vroegst vanaf 2024 moet iedere zzp’er verzekerd zijn tegen 
arbeidsongeschiktheid.

Middelingsregeling wordt beëindigd
Onder andere zzp’ers en starters hebben vaak een sterk 
wisselend inkomen. Met het toepassen van de zogenaamde 
middelingsregeling kunt u nu nog zorgen dat u minder 
belasting betaalt dan anders het geval zou zijn. Helaas 
verdwijnt deze regeling per 2025.

Schijnzelfstandigheid wordt harder aangepakt
Er wordt meer gehandhaafd bij een vermoeden 
van werkgeverschap. Als sprake is van een fictief 
dienstverband, moet een zelfstandige in dienst genomen 
worden. De toetsingscriteria zijn echter vooralsnog niet 
helder. Een onderwerp dat veel onrust veroorzaakt onder 
zelfstandigen en hun belangenvertegenwoordigers.

advies nodig?

neem contact op: 

(0528) 23 23 23

zzp special

“Je moet alleen doen wat je écht leuk vindt”
Nico Pater (22) repareert en handelt in bromfietsen, vooral 
van het merk Derbi. “De boekhouding vind ik echt niet leuk. Ik 
zorg dat ik maandagochtend alles op orde heb, want het is wel 
heel belangrijk. Vroeger deed ik alles op papier, maar begin dit 
jaar ben ik overgegaan op digitale facturatie via SnelStart. Dat 
was eerst nogal puzzelen, maar met hulp van Bertjan Tjarks 
gaat het al veel makkelijker. Deze manier van werken komt ook 
professioneler en betrouwbaarder over richting klanten.”

“Sinds 2021 worden bromfietsen van het merk Derbi niet 
meer gemaakt, terwijl er wel heel veel vraag naar is en het 
aanbod steeds schaarser wordt. Ik ben de enige in Noord-
Nederland die hierin handelt. Al tijdens mijn opleiding tot 
automonteur ben ik gestart met de handel in bromfietsen. 
Eerst met het demonteren van brommers en daarvan de 
onderdelen verkopen. Ik kon steeds meer investeren en kocht 
steeds meer en nieuwere bromfietsen. “ 

De keurige werkplaats bij het ouderlijk huis in Nieuweroord 
barst inmiddels uit zijn voegen. “We zijn bezig met de bouw 
van een loods op het industrieterrein in Hoogeveen. Daar 
zie ik erg naar uit. Meer ruimte om alles mooi uit te stallen 
en aan de bromfietsen te kunnen werken. Ik heb ook een 
tijdje in scooters gehandeld, maar dat was niks voor mij. Ik 
heb daarvan geleerd dat je alleen iets moet doen wat je écht 
leuk vindt. Ik vind bromfietsen het leukst en dan vooral de 
verkoop. Ik herinner me zelf nog dat ik als jongen van 16 met 
mijn vader een bromfiets ging kopen en hoe blij ik daarmee 
was. Als iemand ook zo enthousiast is over een mooie 
bromfiets, dat is het mooist.”

www.nicopater.nl
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advies nodig?

neem contact op: 

(0528) 23 23 23

zzp special

Lucas Bouwman klimt regelmatig in 
bomen voor inspectie en onderhoud.

“Het mooist is werken met je eigen klantenkring” 
“Mijn bedrijf startte ik op mijn 16e; samen met een vriend 
flyerde ik bij ons in de buurt in Westerbork. Op de ene zijde 
stond zijn autopoetsbedrijf, op de andere mijn bedrijf voor 
tuinonderhoud. Ik weet nog dat ik bij mijn eerste klant kwam, 
die duidelijk verrast was dat ik daar vanuit school aan kwam 
fietsen. Die had een heel professioneel bedrijf verwacht. Maar 
ik mocht aan de slag en werk er nu nog steeds.” 

Inmiddels is het bedrijf van Lucas Bouwman (21) een stuk 
professioneler. “Ik ben gestart tijdens mijn hoveniersopleiding 
en heb steeds meer klanten gekregen, waaronder ook veel 
vaste klanten. Het contact met mensen in combinatie met 
het werken met groen vind ik erg leuk.” Ook het doen van 
administratieve werkzaamheden vindt Lucas niet vervelend. 
“Mijn adviseur Bertjan Tjarks heeft me begeleid in het goed 
gebruiken van SnelStart, onder andere met het op de juiste 
manier uploaden van documenten. Nu werkt dat voor mij 
heel makkelijk en doe ik alle administratie en facturatie online. 
Bertjan doet voor mij de belastingaangifte, bespreekt met mij 
de tussentijdse cijfers en hij maakt de jaarrekening.”

Lucas is zich verder blijven ontwikkelen. “Ik wil niet 50 jaar 
lang hovenier zijn. Het is fysiek te zwaar en mijn ambities 
liggen ook ergens anders. Tijdens een stage werkte ik mee 
aan het maken van bestekken voor aanleg en onderhoud 
van buitenruimtes. Daar heb ik ontdekt dat het doen van 
calculaties en adviseren van klanten me erg goed ligt en ik 
daar ook het meest plezier aan beleef. Dat zou ik graag willen 
toepassen op het gebied van bomenbeheer. Het klimmen is 
erg leuk, maar ook het technische en het adviseren. Daarom 
specialiseer ik me nu in bomenbeheer met de opleiding 
European Tree Technician in Velp. Ik ga mij in de toekomst, 
naast mijn bedrijf in tuinonderhoud, bezighouden met 
advisering op dit vlak.”

“Af en toe pak ik het vliegtuig om van de zon te genieten. De 
laptop gaat mee en zo kan ik werk combineren met vakantie. 
Over twee weken vertrek ik weer naar Thailand.” 

Manon Koops (27) doet als online marketeer opdrachten voor 
uiteenlopende opdrachtgevers als Eneco, FBTO en Bio Oil, maar 
bijvoorbeeld ook voor sportscholen en kledingmerken. “Ik doe 
veel op het gebied van recruitment marketing. Zeker in deze 
tijd is het als werkgever van groot belang op te vallen en je 
te kunnen onderscheiden. Ook krijg ik veel mooie opdrachten 
op het gebied van branding en e-commerce.” Na een aantal 
uitdagende marketingfuncties wilde Manon het anders doen.  
“Ik voelde heel erg de drang om op reis te gaan en wilde 
daar niet om hoeven vragen bij een werkgever. Ik kocht een 
tweedehands MacBook, schreef me in bij de KvK en vertrok voor 
een lange reis door Azië en Australie. Ik plaatste een post op 
social media vanuit mijn hangmat in Vietnam, met mijn werkplek 
en de producten waarvoor ik op dat moment aan het werk was. 
Dat bericht ging ‘door het dak’ en zo kreeg ik heel organisch 
steeds meer opdrachten.” 

Bij het maken van keuzes op het gebied van bedrijfsvoering 
en administratie heeft Manon regelmatig contact met haar 

Manon Koops werkt net zo makkelijk thuis 
in Oud Avereest als vanuit een hangmat.

“Ik wil reizen en 

van het leven genieten”

accountant. “Nico Draaisma denkt altijd goed mee en 
geeft me duidelijk advies, bijvoorbeeld over het al dan niet 
wijzigen van rechtsvorm of in dienst nemen van personeel. 
Die samenwerking loopt prima zo. Zo kan ik me bezighouden 
met wat ik het leukst vind; de wereld ontdekken, online 
marketing uitvoeren vanaf het strand en onderzoeken hoe 
mensen en culturen in elkaar steken. Mijn werk past perfect 
bij mij vanwege de combinatie van economie, psychologie 
en creativiteit. Misschien start ik op den duur een fysiek 
marketingbureau, het lijkt me heel leuk om kennis te delen 
en traineeships aan te bieden. Maar voorlopig wil ik blijven 
reizen.”

www.manonkoops.nl
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Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.
www.mulderijenpartners.nl

Caroline Pekel-Martens: “Het scheelt je als ondernemer niet 
alleen een hoop gedoe en tijd. Ook heb je geen kosten voor de 
aanschaf en het gebruik van een boekhoudpakket. Daarnaast 
levert het minder fouten op in de administratie, zo voorkom 
je dus extra kosten voor het maken van correcties. Wij doen 
niet anders, dus we weten precies waar we op moeten letten 
en hoe we de administratie zo handig mogelijk verwerken.” 
Gea Schonewille: “Ik vind het ontzettend leuk om voor zoveel 
verschillende klanten de administraties te mogen verzorgen.
Dat doe ik voor allerlei bedrijven, van hoveniers, tot tuincentra 
en van autozaken tot zelfstandig adviseurs. Dat maakt het werk 
heel leuk en veelzijdig.”

Wij werken met verschillende administratiepakketten. De keuze 
is onder andere afhankelijk van wat u ermee wilt kunnen doen 
en hoeveel u zelf wilt verwerken. Natuurlijk maken wij gebruik 
van scan- en herkenoplossingen en online pakketten waarmee u 
actueel inzicht in uw administratie heeft.  
Wij informeren u graag!

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé 
wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 
22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm).

Voor 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% 
over een cataloguswaarde van € 35.000. Voor auto’s op water-
stof en zonnecelauto’s geldt in 2022 een bijtelling van 16% over 
de gehele cataloguswaarde.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat 
u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfron-
teerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedu-
rende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling 
vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22% en 
is er dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot. 

Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot 
in stapjes verhoogd (per 2025 en per 2026). Uiteraard geldt dit 
niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60- 
maandentermijn zitten.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien 
u kunt bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer 
privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden 
daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Aanvullende regelingen waar u mogelijk een beroep op kunt 
doen zijn onder andere de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek/
milieuinvesteringsaftrek (voor bestelauto’s) of de willekeurige 
afschrijving milieubedrijfsmiddelen (voor de waterstofperso-
nenauto). 
 
Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.

Onder anderen Caroline Pekel-Martens, 
Leonie Schonewille, Gea Schonewille en 
Cindy de Jonge verzorgen de verwerking 
van administraties, soms ook een 
dag(deel) bij klanten op locatie.

Veel zelfstandigen besteden de administratie aan 
ons uit. Niet alleen omdat het onze expertise is; 
vaak is het ook de voordeligste optie.

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de 
laatste jaren zijn aangescherpt. 

De afgelopen jaren zijn de fiscale voordelen van een milieuvriendelijke 
auto steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 
2022 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Meer tijd om te 
ondernemen

Auto en fiscus 2022

Bertjan Tjarks 
relatiebeheerder


