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1Herziening belastingstelsel
Een opvallende aankondiging uit de Miljoenennota is dat 

het kabinet het belastingstelsel wil gaan herzien. Vanaf 2016 

moeten er honderdduizend banen worden gecreëerd door 

de lasten op arbeid te verlagen. Hiervoor maakt het kabinet 

15 miljard euro vrij, waarvan 3 tot 5 miljard wordt besteed aan 

lastenverlichting om inkomenseffecten op te vangen. 

Zo moet het voor kleine ondernemers aantrekkelijker worden 

om personeel aan te nemen. Voordat het zover is, krijgen 

ondernemers komend jaar te maken met een wijziging van 

het belastingtarief in de eerste schijf (tot 19.645 euro) van 36,5 

procent, een stijging van 0,25 procent ten opzichte van 2014. 

Meer informatie over deze herziening vind je op 

Rijksoverheid.nl/financiën 

2Verlaagd btw-tarief
Goed nieuws voor ondernemers in de bouw: het lagere 

btw-tarief van 6 procent op verbouwingen en renovaties blijft 

gehandhaafd tot 1 juli 2015. De maatregel die op 1 maart 

2013 werd ingevoerd blijft dus zes maanden langer geldig dan 

gepland. Ook de werkzaamheden van hoveniers of architecten 

zijn hierop van toepassing. Vanaf juli  2015 reken je wel weer 

21 procent btw op arbeidskosten. Let op: het verlaagde tarief 

is alleen van toepassing op diensten die uiterlijk op 1 juli zijn 

afgerond.

3Auto
Dat er wijzigingen gepland staan voor (lease)autobezit-

ters is zeker, maar het is vooralsnog wachten op de ‘tweede 

Autobrief ’, waarin staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn 

plannen aan de Tweede Kamer bekendmaakt. Het gaat hierbij 

om maatregelen die per 1 januari 2016 ingaan en betreft met 

name de verlaagde bijtellingspercentages voor zuinige auto’s. 

Deze wagens zijn zo populair dat het de schatkist veel geld 

kost. De kans is daarom groot dat de 14 procentbijtelling zal 

worden afgeschaft. 

4Zelfstandigenaftrek
Eén van de maatregelen die ZZP’ers boven het hoofd 

hing, was het beperken van de zelfstandigenaftrek, maar 

het kabinet heeft dit besluit ongemoeid gelaten. In eerste 

instantie zou deze verhoging van de belastingaanslag voor 

ZZP’ers de regering een bezuiniging van 500 miljoen euro 

moeten opleveren. Deze beperking werd eerder al verlaagd 

naar 300 miljoen euro, maar is nu alsnog volledig van de baan. 

Sterker nog: de zelfstandigenaftrek is tot 2019 in de begroting 

opgenomen. 

5VAR-verklaring
In 2015 verandert de wet- en regelgeving voor de VAR-

verklaring. De Belastingdienst heeft hiervoor een overgangs-

periode ingesteld. Voorlopig blijft de VAR uit 2014 geldig, mits 

je volgend jaar dezelfde soort taken blijft uitvoeren. Ga je ander 

werk doen? Vraag dan wel een VAR aan voor 2015. Het doel van 

de nieuwe VAR-webmodule is om de opdrachtnemer- én gever 

verantwoordelijk te maken voor de juistheid van aangeleverde 

informatie. Ondernemers ontvangen bericht van de fiscus 

zodra bekend is wanneer de nieuwe regeling ingaat.

Meer informatie vind je op Ikgastarten.nl/var-verklaring 
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6% Laag btw-tarief verlengd 
tot juli 2015

De miljoenennota 2015 was een stuk optimistischer van toon dan voorgaande jaren en 
bevatte positief nieuws voor ondernemers. De werkloosheid daalt en de koopkracht 
gaat omhoog, maar dit zijn minimale veranderingen. Je zou het een voorzichtige 
begroting kunnen noemen. De echte hervormingen worden namelijk pas vanaf 2016 
doorgevoerd. In deze white paper zetten we de belangrijkste wijzigingen voor ZZP’ers 
en MKB’ers op een rij.
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Dit is een uitgave van MT MediaGroep in samenwerking met 

Rabobank Nederland. Niets uit deze uitgave mag op welke 

manier dan ook worden overgenomen of gereproduceerd zonder 

nadrukkelijke toestemming van MT MediaGroep en Rabobank 

Nederland.

6Special Envoy
Het MKB krijgt dankzij een speciale ambassadeur meer 

ruimte om te ondernemen en te groeien. Deze ‘Special Envoy’ 

gaat de internationale positie van Nederlandse starters en 

groeiende bedrijven versterken en moedigt beginnende 

ondernemers uit het buitenland aan zich in Nederland te 

vestigen.

7Toekomstfonds
Daarnaast komt er een toekomstfonds voor krediet-

verlening aan innovatieve MKB’ers. Met 200 miljoen euro aan 

startkapitaal stimuleert dit fonds innovatie en toepassingsge-

richt onderzoek. Het kabinet trekt verder 155 miljoen euro uit 

voor kredietverlening aan het MKB. Een deel daarvan komt uit 

dit toekomstfonds.

8Export
Omdat de agrarische sector wordt geraakt door de Russi-

sche boycot, wil de regering de exportbranche actiever onder-

steunen. Om andere afzetmarkten te bereiken, organiseert het 

ministerie komend jaar diverse handelsmissies en promotie-

activiteiten voor agrarische producten, kennis en technologie. 

9Werkkostenregeling
Heb jij personeel in dienst? Weet dan dat de werkkosten-

regeling (WKR) vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt gesteld 

voor alle werkgevers. Tot dit jaar konden ondernemers ook 

ervoor kiezen om de oude regels toe te passen voor het 

vergoeden en verstrekken van voorzieningen. Wanneer je 

gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag je maximaal 

1,2 procent (voorheen 1,5 procent) van het totale fiscale loon 

besteden aan onbelaste vergoedingen voor jouw werk nemers. 

Denk daarbij aan maaltijden, kerstpakketten of een fiets. 

Meer informatie over de WKR-wijzigingen vind je op  

Ondernemersplein.nl 

Werkkostenregeling 
verplicht voor werkgevers

De gegevens uit de Miljoenennota 2015 zijn plannen van het kabinet. Welke maatregelen straks daadwerkelijk op deze manier 

worden doorgevoerd (en welke plannen mogelijk nog wijzigen), zal in de komende periode duidelijk worden.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

En wat verandert er voor jou privé?
Rabobank heeft concreet in kaart gebracht wat de aankondigingen uit de Miljoenennota voor jouw privésituatie betekenen.

Bekijk het overzicht op Rabobank.nl

http://www.rabobank.nl
https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/werkkostenregeling/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2015-uitgelicht
https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/prinsjesdag

