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Zullen we
gewoon allemaal
zelfstandige worden?
Ik beken: ook ik lees de Telegraaf. Ja zelfs de
sensatie-artikelen lees ik met plezier. Maar de
Telegraaf heeft daarnaast een perfect financieel
deel. Daar staat elke zondag een column in van
oud-PvdA-politici Willem Vermeend en Rick
van der Ploeg. Die denken tegenwoordig een
stuk genuanceerder dan tijdens hun politieke
loopbaan. Hun boodschap is om de fiscale
aftrekposten voor zzp’ers te laten bestaan.

Er gaan momenteel namelijk serieuze stemmen op om de
zelfstandigenaftrek te schrappen. Maar waar komt dat idee
vandaan? De argumentatie luidt als volgt. Zzp’ers zouden in
een fiscaal gunstigere positie verkeren dan werknemers. Zo
hebben zelfstandigen een aantal interessante aftrekposten,
waardoor ze bij eenzelfde bruto-inkomen, meer overhouden
dan een werknemer. Dat vinden veel mensen onterecht.
Ook zouden er veel zogenoemde schijnzelfstandigen rondlopen die onterecht gebruikmaken van de fiscale voordelen
van zzp’ers. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die
worden ontslagen en zich vervolgens als zzp’er laten inhuren
door het bedrijf waar ze ontslagen zijn. Maar vermoedelijk
is het een budgettair argument om de aftrekposten voor
zelfstandigen te schrappen.

Zelfstandigenaftrek
moet juist omhoog
Zijn deze ondernemers echt beter af dan werknemers? Veel
werknemers hebben naast hun brutoloon nog vele arbeidsvoorwaarden die er voor de ondernemer niet zijn. Denk aan
de pensioenopbouw (met name de bedrijfspensioenfondsen) die echt een hoge waarde en dus loon vertegenwoordigen. Hier kan de zelfstandige naar fluiten. Arbeidsongeschiktheid of dagje ziek? Moet de zelfstandige zich duur voor
verzekeren. Vrije dagen? Oudelullendagen? Andere verlofdagen? Als dat allemaal bij elkaar wordt opgeteld, dan zou ik
juist willen pleiten voor een hogere zelfstandigenaftrek!
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	Iedereen zelfstandige maken
We kunnen het ook anders doen. De arbeidsmarkt
schreeuwt om flexibiliteit. Dat was zo en dat zal zo blijven.
Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid neemt die flexibiliteit juist af. Mensen komen door deze wet sneller in vaste
dienst. Dat is wat mij betreft onbegrijpelijk. Is het geen
oplossing om voortaan iedereen in Nederland zelfstandige
te maken? Dan houdt iedereen netto meer over dankzij
de fiscale faciliteiten. Maar dan moeten we ook accepteren
dat iedereen voor zijn eigen onderhoud zorgt. Eigen
pensioen, risico op werkloosheid, eigen arbeidsongeschiktheid, enzovoorts. Ik denk dat er een bijkomend voordeel
ontstaat: We krijgen een zeer gemotiveerde economie. Ik
weet het, dit lijkt onhaalbaar. En allerlei organisaties zullen
op de barricaden staan.

Zeur niet over
fiscale voordelen
Maar laten we tot die tijd niet zeuren over de fiscale voordelen voor (alle!) zelfstandigen. Veel ontslagen werknemers
gaan tegenwoordig noodgedwongen als ondernemer aan
de slag, om zo toch hun inkomen te verdienen. Dat ze
daarvoor kiezen en niet thuis blijven zitten met een
uitkering, dwingt juist respect af. In mijn ogen zijn
zelfstandigen bikkels die hun nek uitsteken en onze
economie laten draaien. Die groep moet je juist niet korten.
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