COLUMN

Prinsjesdag 2013:
een memorabel moment
Op het moment dat ik dit schrijf is het Prinsjesdag. Van de uitgever kreeg ik als
uitzondering een dag extra om deze column te schrijven! Gelukkig is er vooraf
al het een en ander uitgelekt waardoor ik iets minder gestrestst mijn visie op de
wederom veranderende regels kan schrijven. Het is nu bekend welke maatregelen het kabinet denkt te moeten nemen om de BV Nederland onder meer
economisch te stimuleren. Wat er straks van overblijft na de debatten moeten we
altijd maar weer afwachten. Voor de eerste keer sinds mensenheugenis wordt de
Troonrede door een koning uitgesproken. Dat maakt van Prinsjesdag 2013 op
voorhand een memorabele gebeurtenis.
Wat zijn er nu voor plannen? De algemene heffingskorting maar ook de arbeidskorting voor de hoogste inkomens (vanaf 55.991 euro bruto per jaar) gaat in stappen
verdwijnen. Die groep mag in de toekomst niet langer een vast bedrag aftrekken
van de inkomstenbelasting. Een ander voornemen is om belastingvrij schenken
eenvoudiger te maken. U mag maximaal 100.000 euro belastingvrij aan wie dan
ook geven. Die moeten dat dan wel gebruiken om hun hypotheekschuld af te lossen.

Stamrecht-bv
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Nog een plan is dat het vanaf 2014 niet meer mogelijk is om ontslagvergoedingen onder te brengen in zogeheten stamrecht-bv’s, die worden gebruikt om belastingen in gedeeltes te betalen. Mensen die hun
ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen de mogelijkheid die te laten uitbetalen tegen een voordeliger
tarief (slechts 80% wordt belast). De hoop van het kabinet is dat zij het geld uitgeven en op die manier de economie stimuleren.

‘Wat wordt er nu eigenlijk gestimuleerd?’
Als de voortekenen niet bedriegen, worden met name (kleine?) ondernemers behoorlijk getroffen. Zoals het er nu voor staat, wordt
in 2015 voor 300 miljoen aan belastingvoordelen voor ondernemers geschrapt. Mogelijk worden diverse regelingen uit de nieuwe
‘winstbox’ versoberd, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en het fiscaal pensioenvoordeel. Het plan was zelfs om de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers (maar wie is een “kleine ondernemer”?) deels of helemaal te schrappen. Dat het kabinet
daarmee op korte termijn geld verdient, is duidelijk. Ik vraag me alleen af of zo’n maatregel op langere termijn wel hout snijdt.

Onder het minimum
Volgens de laatste cijfers zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen ZZP’ers. Een stevig deel daarvan balanceert op de rand van bestaansrecht, maar kiest voor de vrijheid van zelfstandigheid en neemt de relatief lage revenuen voor lief. Door het schrappen van aftrekposten
zal het besteedbaar inkomen in veel gevallen echter tot onder het minimum dalen. Het is zeker niet ondenkbaar dat nu net niet noodlijdende ZZP’ers daarom besluiten om de onderneming dan maar te staken en hun hand gaan ophouden voor een uitkering die een aanslag doet op de staatskas. Dat lijkt mij niet de bedoeling van een ‘stimulerende’ maatregel. Want wat wordt nu eigenlijk gestimuleerd?

‘De ondernemingszin wordt ontmoedigd...’
Door fiscale voordelen voor ondernemers in te perken, slaat het kabinet de plank mis. Daardoor zal de ondernemingszin, waar
Nederland wereldwijd bekend om staat, zeker niet worden gestimuleerd. Juist in een tijd dat we die harder dan ooit nodig hebben
om onze economie een serieuze ‘boost’ te geven, wordt die ondernemingszin ontmoedigd door maatregelen die een positieve stimulans missen. Is het werkelijk de bedoeling van onze koning en zijn kabinet om meer landgenoten uit de staatsruif te laten eten? Ik
kan het me haast niet voorstellen. Toch heeft het er alle schijn van. Dat zou pas echt memorabel zijn. Maar dan wel in negatieve zin.
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