
Onbaatzuchtigheid
Regelmatig vraag ik aandacht voor het 

belang van netwerken en gratis publiciteit. 

Er zijn genoeg vakmensen die de kracht 

van persoonlijke contacten via lokale net-

werken en gratis publiciteit onderschatten. 

Vriendelijkheid en respect in de omgang 

met mensen zijn de beste marketingtools, 

daar kan geen flyer tegenop. Vooral je 

goedgezinde netwerk gunt je de klus. Kijk 

in je omgeving welke netwerken er zijn en 

kies er een uit die bij je past. Van belang 

is ook dat je kijkt wat je voor anderen 

kunt doen. Koppel je relaties aan elkaar en 

wacht af. 

Vrijwilligerswerk levert naamsbekendheid 

op. Maar doseer je inzet. Geef dit vooraf 

duidelijk aan, want anders ben je  continu 

de klos met klussen. Maak duidelijk hoe-

veel uur je beschikbaar hebt voor een klus, 

dan kunnen anderen daar op rekenen. 

Ondersteun lokale acties zoals bijvoor-

beeld het gratis plaatsen van rookmelders. 

Opknappen van een speeltuin kan ook, 

maar doe dit zichtbaar onder de vlag van 

je bedrijf. Vrijwilligerswerk is prima, maar 

je wilt met zulke acties ook je bedrijf on-

der de aandacht brengen. 

Werk ook aan je naamsbekendheid. 

Organiseer een telefonisch spreekuur. 

Kun je in de lokale  krant in een rubriek 

lezersvragen beantwoorden? Doen. Kun je 

niet schrijven? Ga samenwerken met een 

journalist, hij schrijft en jij klust voor hem. 

Handel in natura…

Zorg voor naamsbekendheid op basis van 

kwaliteit en onbaatzuchtigheid. Het zijn 

ouderwetse begrippen, maar ze werken 

nog steeds.  

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Slaat de winstbox een bres in het 
huishoudbudget?
Wie de tijd neemt om het regeerakkoord door te ne-

men, zal informatie over de zelfstandig ondernemer 

node missen. Opmerkelijk, want de club van Rutte 

paaide de ondernemers in het verkiezingsprogramma 

met opbeurende woorden. En noemde Diederik Sam-

som de zelfstandige niet de held van de economie 

van de 21e eeuw? Blijkbaar vanwege de mogelijk-

heden de zelfstandige aan het terugdringen van het 

overheidstekort te laten bijdragen. Dat melken gaat 

waarschijnlijk vanaf 2015 plaatsvinden. Het fiscale in-

strument: de winstbox. De doelstelling: een besparing 

van 500 miljoen euro. De winstbox is een nieuwe box 

voor de inkomstenbelasting. De winstbox kan een 

besparing voor de ondernemer opleveren omdat de 

administratieve lasten af gaan nemen, maar de winst-

box kan ook een gat in het huishoudbudget slaan.

Met de komst van de winstbox zullen de zelfstan-

digenaftrek, de fiscale oudedagsreserve (FOR), de 

startersaftrek en de meewerkaftrek sneuvelen. Gaat 

De advieskosten voor een lijfrente 
per 2013 niet meer aftrekbaar

Breng jezelf naar een hoger niveau
Interesse om met andere ondernemers over uit-

eenlopende onderwerpen contact te houden? 

Meld je dan aan op Higherlevel.nl. Via deze 

website kunnen ondernemers elkaar helpen 

om naar een hoger niveau te groeien. Op 

Higherlevel.nl komen vragen aan bod over het 

ondernemerschap. Denk hierbij aan innovaties 

en nieuwe ideeën, financiering, rechtsvormen 

en ondernemingsplannen. Higherlevel.nl is een 

non-profit initiatief dat door het ministerie van 

Economie, Landbouw & Innovatie wordt gefi-

nancierd. Aanmelden is gratis.

Meer informatie: www.higherlevel.nl

dit plaatsvinden zonder compensatie, dan mag de 

ondernemer zich gepakt voelen. Het verlies kan deels 

worden gecompenseerd met een lager belastingta-

rief. Hier en daar wordt gerept over een tarief van 

28 procent, maar dit is lang niet zeker. Het kabinet 

motiveert de fiscale wijzigingen met een verwijzing 

naar de verschillen in belastingheffing tussen zelfstan-

digen en werknemers. Volgens vele deskundigen gaat 

dit argument voorbij aan zaken die de ondernemers 

onderscheidt van de werknemer. Want ondernemers 

moeten jaarlijks investeringen doen en ook rekening 

houden met vervanging van middelen op de langere 

termijn, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsbus. 

Het is zaak om de vinger aan de pols te houden. Pas 

als de plannen wetten worden, weet je waar je aan 

toe bent. Wie op de hoogte wil blijven van de wijzi-

gende wet- en regelgeving: download de bedrijven-

tool NieuweWetten-app via  

www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijzigingen.

De advieskosten voor een lijfrente of arbeidsonge-

schiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer 

aftrekbaar. De kosten worden vaak verwerkt in de 

verzekeringspremie. Vanwege het nieuwe provisiever-

bod is deze praktijk vanaf 2013 niet meer toegestaan. 

Adviseurs moeten de kosten apart in rekening gaan 

brengen. De betaalde premies blijven wel aftrekbaar. 

Wil je meer informatie over dit soort financiële zaken, 

surf dan naar Wijzeringeldzaken.nl. Deze site wijst je 

de weg naar betrouwbare informatie. Het Platform 

Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijks-

overheid en wordt ondersteund door meer dan 40 

bedrijven, belangenbehartigers, onderwijsinstellingen, 

pensioeninstellingen en non-profitorganisaties.

Meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl 
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