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Nieuwsbrief nr 8
Kindregelingen: Eenvoudiger en effectiever
Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf
regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de
regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle
alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële
ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop
vooruit als ze gaan werken tegen een minimumloon. Nu leveren deze ouders
in als ze gaan werken. Het wordt ook duidelijker voor ouders wat het effect is
van een verandering in hun situatie voor de overheidsbijdrage die ze
ontvangen. De regering stuurt vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer dat dit regelt.
Het wetsvoorstel versobert de regelingen ook. De minister bezuinigt 800
miljoen euro op een budget van 10 miljard euro. Ouders die het hardst een
financiële bijdrage nodig hebben, worden zoveel mogelijk ontzien.
Vereenvoudiging
Na de vereenvoudiging zijn er nog twee regelingen voor
inkomensondersteuning over, namelijk de kinderbijslag en het kindgebonden
budget. Daarnaast zijn er twee regelingen die ouders stimuleren om (meer) te
gaan werken, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.
Eindbeeld: 4 kindregelingen
Inkomensondersteuning:
•
•

Kinderbijslag: inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten
van kinderen
Kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de
kosten van kinderen, gedifferentieerd naar huishoudtype

Participatiebevordering:
•
•

Combinatiekorting: fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door
combinatie werk en zorg voor kinderen
Kinderopvangtoeslag: specifieke compensatie voor de kosten van
kinderopvang
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De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de
verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis
schoolboeken verdwijnen. De tegemoetkoming voor ouders met
thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), de tegemoetkoming in de
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de regelingen voor
alleenstaande ouders (de aanvulling op het minimuminkomen en de
alleenstaande ouderkorting) worden opgenomen in bestaande regelingen met
een vergelijkbaar doel.

Einde stamrecht BV
Het kabinet wil een stokje gaan steken voor het fiscaal gunstig storten van
ontslagvergoedingen in een zogenoemde stamrecht-bv. Dit is één van de
mogelijke maatregelen uit het bezuinigingspakket van het kabinet.
Krijgt een werknemer op dit moment een flinke ontslagvergoeding, dan kan hij
ervoor kiezen om het bedrag onder te brengen in een stamrecht-bv. Het
voordeel hiervan is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas
belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt
uit deze bv. Hij kan de belastingheffing dus uitstellen tot dat moment in de
toekomst. Daarnaast heeft de werknemer een tariefsvoordeel, omdat de
uitbetaling in kleine gedeeltes zal plaatsvinden. De vergoeding komt dus niet
in één keer in de belastingheffing terecht.
De Belastingdienst moet daardoor lang op zijn geld wachten. Het zou gunstig
voor de schatkist zijn om deze belastingheffing naar voren te halen. VVD en
PvdA willen dit systeem aanpakken, zodat een ontslagvergoeding in het
vervolg direct belast is op het moment van verkrijging. Voor bestaande
stamrecht-bv’s zou er dan tijdelijk een voordelig tarief moeten gaan gelden,
zodat het aantrekkelijk wordt om de ontslagvergoeding uit de stamrecht-bv te
halen. Dit zou een impuls moeten geven aan de economie.
Slechts een voorstel
Het voorstel kan onderdeel gaan uitmaken van het bezuinigingspakket van
€ 6 miljard dat het kabinet in augustus moet bepalen. Het exacte pakket staat
echter nog niet vast. Bronnen rond het kabinet benadrukken dat de exacte
gevolgen nog verder uitgewerkt moeten worden. Het is dus nog even wachten
op de concrete plannen.
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Zelfstandigenaftrek ligt onder vuur
Het aantal zelfstandigen is de laatste flink gestegen. Ondernemingen nemen
minder vaste krachten aan, om zo flexibel te zijn. Hierdoor ontstaan echter
wel schijnconstructies waarbij vaste krachten worden ontslagen en als
zelfstandigen voor de onderneming gaan werken. Met het afschaffen van de
fiscale voordelen voor zelfstandigen zoals de zelfstandigenaftrek, wil het
kabinet dit tegengaan.
Deze zelfstandigenaftrek ligt nu echter onder vuur. Het kabinet wil namelijk
voorkomen dat ondernemingen vaste krachten verleiden om te gaan werken
als zelfstandigen. Een lastenverzwaring voor zelfstandigen door het
afschaffen van de zelfstandigenaftrek moet het minder aantrekkelijk maken
om als zelfstandige aan het werk te gaan en dus de schijnconstructies
voorkomen. Dit heeft echter geleid tot behoorlijk wat weerstand van onder
andere Stichting ZZP Nederland. Zij vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de
zelfstandigen zo hard wil aanpakken. Vooral kleine zelfstandigen krijgen het
zo behoorlijk zwaar, omdat deze ondernemers die aftrek echt niet kunnen
missen.
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