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Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor komend jaar bekend-
gemaakt. Voor ondernemers verandert er het nodige. We hebben de meest 
 relevante wijzigingen op een rij gezet.  

Zo hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag niet meer 
af van het aantal gewerkte uren. Tot nu toe bepaalt het aantal 
uren van de ouder die het minste werkt de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag. De koppeling aan de gewerkte uren is 
vooral ingewikkeld voor ouders die onregelmatig werken, 
zoals ondernemers. Zij vinden het lastig in te schatten hoeveel 
uren per maand ze gaan werken. Hierdoor kunnen ouders te 
maken krijgen met hoge terugbetalingen. Het kabinet wil dit 
voorkomen en het makkelijker maken voor ouders met jonge 
kinderen om te blijven werken. 

Voor werkgevers en zzp’ers gaat de onbelaste reiskosten
vergoeding vanaf 1 januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 
per kilometer. En vanaf 1 januari 2024 naar € 0,22. Zzp’ers 
mogen dit bedrag per kilometer aftrekken van hun winst. 
Werkgevers mogen reiskosten van werknemers belastingvrij 

vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar 
vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig, zolang 
dit redelijk is. Werkgevers mogen er ook voor kiezen 
om de reiskostenvergoeding verder te verhogen dan het 
on belaste deel. Die verhoging wordt dan als loon van de 
werknemer gezien. De werkgever kan via de werkkosten-
regeling (WKR) de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon. 
Daarmee blijft de extra verhoging onbelast. De onbelaste 
reiskostenvergoeding is niet voor werkgevers die voor hun 
personeel een auto of fiets van de zaak vergoeden.

Ondernemers die een deel van hun vermogen beleggen gaan 
meer belasting betalen. Zo gaat het belastingtarief in box 3 
met 1 procent per jaar omhoog naar 34 procent in 2025. Het 
heffingsvrije vermogen (het bedrag waarover u niet hoeft te 
betalen) gaat omhoog van € 50.650 naar € 57.000. De tarief-
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verhoging in box 3 is onderdeel van een breder plan om 
de belastingdruk op arbeid en vermogen beter te verdelen. 
(Minder belasting op arbeid en meer op vermogen).

Ondernemers die een bedrijfspand kopen of in vastgoed 
beleggen gaan vanaf 1 januari 2023 10,4 procent over
drachtsbelasting betalen. Tot die tijd is dat nog 8 procent.
Vanaf 2023 kunnen ondernemers geen oudedagsreserve 
(FOR) meer opbouwen. Het kabinet schaft de oudedags-
reserve af om te voorkomen dat ondernemers de fiscale 
oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 
De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is 
opgebouwd komt in 2023 in 1 keer vrij. Over dit bedrag 
moet belasting worden betaald.

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt 
afgeschaft. Over het tijdvak 2022-2023-2024 kan nog 
worden gemiddeld, daarna niet meer. 
Voor partners in een vennootschap of directeur-grootaan-
deelhouders (dga) met een aanmerkelijk belang (meer dan 
5 procent van de aandelen) gelden vanaf 2024 in box 2 
van de inkomstenbelasting 2 tarieven: een basistarief 
24,5 procent voor inkomsten tot € 67.000 en een hoog 
tarief van 31 procent voor inkomsten daarboven. Op dit 
moment geldt voor box 2 nog één tarief van 26,9 procent. 
Voor fiscale partners geldt dan dat het verzamelinkomen 
in box 2 tot € 134.000 met het basistarief wordt belast. 
Het kabinet wil het zo aantrekkelijker maken voor be-
drijven om hun aandeelhouders ieder jaar dividend uit 
te keren, zodat dit geheel of grotendeels in het basistarief 
belast wordt. 
Mkb’ers met een bv of nv gaan meer vennootschapsbelas
ting betalen. De grens van de eerste schijf van de vennoot-
schapsbelasting (vpb) wordt verlaagd naar € 200.000. Dat 
is nu € 395.000. Hierdoor valt een kleiner deel van de 
winst onder het lage vpb-tarief. Het lage vpb-tarief gaat 
bovendien omhoog. Ondernemers betalen vanaf 2023 
19 procent vennootschapsbelasting over de winst die valt 
in de eerste schijf. Dat is nu nog 15 procent. Het tarief 
van de tweede schijf blijft 25,8 procent.

Voor ondernemers die pensioen hebben opgebouwd in 
hun bv met een oudedagsverplichting (ODV) wil de 
regering het mogelijk maken dat zij ook na 5 jaar na hun 
AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kunnen omzetten naar 
een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. 
Bijvoorbeeld omdat ze hun bv willen opheffen. Nu kan dat 
alleen binnen 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze 
maatregel geldt met terugwerkende kracht. 
Het kabinet wil met de zogeheten rekening courant (RC) 
maatregel lenen van de eigen besloten vennootschap (bv) 
door dga's beperken en belastinguitstel in box 2 tegengaan. 
Met deze maatregel worden deze schulden, als ze hoger 

zijn dan € 700.000, belast in box 2 van de inkomsten-
belasting. Hierover betaalt iemand in box 2 26,9 procent 
inkomstenbelasting. Ook voor overtollige liquide midde-
len in een holding voor privébeleggingen geldt straks de 
grens van € 700.000.

Voor afbouwers met een bestelwagen gaat in 2025 de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) met 15 procent omhoog. 
Een jaar later volgt een verdere verhoging van het tarief 
met 6,96 procent. De overheid wil verder de bpm-vrijstel-
ling voor een bestelauto op benzine, diesel of gas (onder
nemersvrijstelling) afschaffen. Het doel is om de verkoop 
van emissievrije of heel zuinige bestelauto’s te stimuleren.
Ook het vaststellen van het bpm-tarief voor bestelauto’s 
gaat veranderen. Nu bepaalt de nettocatalogusprijs hoe 
hoog het bpm-tarief is. Straks wordt het bpm-tarief 
bepaald door de CO

2
-uitstoot (zuinigheid) van de 

bestelauto. Bedrijven met zware vrachtwagens gaan ook 
meer betalen. Er komt namelijk een vrachtwagenheffing 
voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van 
meer dan 3.500 kg. Rijdt een vrachtwagen op een weg 
waar de  heffing geldt, dan registreert een on-board unit de 
afgelegde kilometers. De heffing geldt voor alle snelwegen 
in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.
Tolbedrijven gaan de vrachtwagenheffing registreren 
en innen. Dit doen zij namens de Nederlandse overheid.

Directeuren moeten zichzelf vanaf 2023 een salaris 
betalen dat marktconform is. Dat zegt de gebruike
lijkloonregeling. Vanaf 1 januari 2023 moet het loon 
100 procent overeenkomen met het loon van iemand in 
een vergelijkbare functie - dat was 75 procent - of net zo 
hoog als het salaris van uw bestbetaalde medewerker of 
tenminste 48 duizend euro per jaar.

Zzp’ers die recht hebben op zelfstandigenaftrek gaan 
flink meer belasting betalen. Het bedrag dat ze jaarlijks 
mogen aftrekken van hun winst gaat sneller omlaag: van 
€ 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaf-
trek zou al in stappen omlaaggaan naar € 1.200 in 2030. 
Dat bedrag gaat nu sneller omlaag naar € 5.030 in 2023, 
naar uiteindelijk € 1.200 in 2026 en € 900 in 2027. Met 
deze belastingmaatregel wil de overheid het verschil tussen 
zelfstandigen en werknemers kleiner maken. 
Het kabinet wil ook dat straks alle zelfstandigen (zonder 
personeel) verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsonge-
schiktheid. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. 
Alle zelfstandigen moeten straks een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV) hebben. 

Ondernemers met personeel zien het minimumloon 
per 1 januari met 10 procent stijgen. Bovendien daalt 
de loonheffingskorting met 6 procent. 
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