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Problemen belastingdienst op de lange baan geschoven. 
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën schuift de aanpak van de problemen bij de 
Belastingdienst op de lange baan. De werkdruk daar is al jaren veel te hoog, maar Wiebes heeft 
alleen plannen voor de verre toekomst. 
Bestuurder Mieke van Vliet van Abvakabo FNV heeft dat op maandag 19 mei jl. gezegd in reactie op 
uitspraken van Wiebes. De VVD-bewindsman zegt dat het belastingsysteem veel te ingewikkeld is 
geworden en daardoor niet meer uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Hij wil het systeem drastisch 
gaan vereenvoudigen. 
Volgens de Abvakabo lijdt de Belastingdienst „al jaren onder de obsessie van de politiek voor een 
kleine overheid. Er zijn talloze reorganisaties geweest en ook momenteel is er een grote reorganisatie 
gaande. Van de 40 kantoren gaan er 21 dicht.” De vakbond zei eerder dat er miljarden binnengehaald 
kunnen worden als er meer personeel is om fraude aan te pakken. 

 

Personeel: Wat is de werkkostenregeling? 
De werkkostenregeling is een nieuw systeem voor de fiscale verantwoording van vergoedingen en 
verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft. 
 
Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 
Een aantal vergoedingen, zoals reiskosten, zijn en blijven volledig onbelast. Andere zaken worden, 
onder voorwaarden, op nihil gewaardeerd, zoals echte werkkleding, de mobiele telefoon en laptop. 
Wanneer er dan nog vergoedingen en verstrekking zijn die niet onder de eerstgenoemde categorieën 
vallen, dan is er een potje (vrije of forfaitaire ruimte genoemd) ten laste waarvan die bewuste 
vergoeding of verstrekking valt. Dat potje bedraagt 1,5% van de totale fiscale loonsom op jaarbasis. Is 
dat potje onvoldoende, dan betaalt u over het meerdere 80% aan de Belastingdienst. 
 
Moet mijn administratie op de schop? 
Van belang is dat uit de administratie blijkt welke vergoedingen en verstrekkingen ten laste van het 
potje zijn gekomen en over welke deel eventueel de 80% is betaald. Veder is de inrichting van de 
administratie vrij. Over het algemeen is het echter wel handig om de administratie aan te passen. 
Daarnaast geldt voor de vergoedingen en verstrekkingen die worden verwerkt in het “potje” dat deze 
inclusief BTW moeten worden opgevoerd. 
 
Wanneer bent u verplicht over te stappen? 
Met ingang van 2015 hebt u geen keuze meer. 

 

Ministerie van Sociale zaken: Beantwoording Kamervragen gevolgen schulden 
zzp-ers 

Voordat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kan worden toegepast, dienen zzp’ers 
eerst een minnelijk traject te doorlopen. In veel gemeenten wordt dit minnelijke traject echter niet op 
zzp’ers toegepast en wordt het advies gegeven de handelsactiviteiten te staken. 
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt hierover het volgende: 
Voor het slagen van een minnelijk traject is enige stabiliteit qua inkomen vereist en behoort het maken 
van nieuwe schulden in principe niet tot de mogelijkheden. Dit zijn twee voorwaarden waar menig zzp-
er met financiële problemen moeilijk aan kan voldoen.  
Financiële hulpverlening aan een zelfstandige vraagt om specifieke bedrijfsmatige kennis. Die kennis 
is aanwezig bij de uitvoerder van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Bbz.  
Voor de zzp-er met financiële problemen fungeert het Bbz als voorportaal. Hier wordt bepaald of de 
bedrijfsactiviteiten van de zzp-er voldoende levensvatbaar zijn en/of wellicht via herfinanciering en 
tijdelijke inkomensondersteuning vanuit het Bbz een gezonde basis kan worden gecreëerd voor de 
toekomst. 

 


