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Wanneer ondernemer? 
 

De eisen om te voldoen aan het ondernemerschap voor de belastingdienst veranderen van tijd tot tijd. 
Ook de invulling van gedragsregels welke niet gedetailleerd in de wet zijn vastgelegd veranderen oa. door 
uitspraken van de belastingrechter. 
 
Onderstaand een overzicht van de huidige eisen aan het (fiscaal) ondernemerschap. 
Ondernemers risico’s 
Het betalings risico van debiteuren (patiënten die de rekening moeten betalen en dit niet doen) is voor rekening 
van de ondernemer. 
De ondernemer beslist zelfstandig en onafhankelijk inzake investeringen voor de praktijk. Bijvoorbeeld de 
aankoop van een auto voor de praktijk of een computer. 
Een secundaire voorwaarde voor de belastingdienst is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheid verzekering. 
 

                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Reklame 
Momenteel wordt vaak geïnformeerd in het bijzonder bij de aanvraag van een 
VAR-verklaring naar het uitvoeren van persoonlijke reclame en of acquisitie. Ik 
raad aan visite kaartjes te maken, zo nu en dan te adverteren en een eigen 
website te gaan gebruiken. 
 
 

Minimaal 1225 uur per kalenderjaar werkzaam zijn in de praktijk 
De eis van 1225 uur geldt ook voor ondernemers die in de loop van een jaar zijn gestart. 
Een evenredig verlaging van dit criterium wordt dus niet toegepast. 
Betrekkelijk nieuw is de aanvullende beperking van het urencriterium dat ook minstens 50% van de beschikbare 
tijd aan de praktijk moet worden besteed. 
 
De 50 % norm is niet erg duidelijk. Ik geef een voorbeeld. 
Indien men iedere week werkt, moet om de 1225 uur per jaar te halen, per week (48 weken 4 weken vakantie)  
minstens 26 uur in de praktijk worden gewerkt  Werkt men nu ook bij een instelling in loondienst bijvoorbeeld 
36 of 32 uur per week, dan besteedt men geen 50 % van de beschikbare tijd aan de onderneming. 
Het vorenstaande houdt in dat men geen zelfstandigen aftrek, startersaftrek of  FOR (fiscale oudedags reserve) 
kan toepassen. 
 
Werkt men bij de instelling in loondienst  bijvoorbeeld 20 uur per week dan besteedt men wel 50% van de 
beschikbare tijd aan de onderneming. 
 
De 50% norm wordt niet toegepast indien men een startende ondernemer is. Voor deze regel geldt dat men een 
startende ondernemer is als men gedurende één of meerdere jaren gedurende de periode 2007 tot en met 2011 
geen winst uit onderneming heeft gehad. 
 
 
 

Minimaal 3 patiënten per jaar. 
Men is ondernemer (in fiscale zin) indien men minimaal twee opdrachtgevers(patiënten) heeft, echter uit 
veiligheids overwegingen wordt aangeraden om minimaal 3 patiënten per jaar te behandelen. 



 
Bij voorkeur dient de tijdsbesteding over dit minimum van 3 gelijk te zijn. Uiteraard is dit in de praktijk 
ondoenlijk, zodat verschillen geoorloofd zijn. Ik raad af om bij 1 patiënt vrijwel volledig te werken en bij twee 
anderen een paar uur per jaar. Formeel is dan wel aan de eis voldaan, maar materieel zal men toch hieraan 
twijfelen, hetgeen in een juridische procedure kan uitmonden met nadelige uitkomsten. 
 
 
 
 

Twee dagen per week niet verplicht 
Indien men een zelfstandig ondernemer is, bestaat er geen beperking van de hoeveelheid dagen per week die 
men aaneengesloten mag werken bij een patiënt. De voorwaarde is wel dat men conform bovenstaande eisen 
voldoet aan het zelfstandig ondernemerschap. 
 
Indien men geen ondernemer is, komen de regels van een fictieve dienstbetrekking in beeld. Dat wil zeggen dat 
men gelijkgesteld gaat worden met een persoon die normaal in loondienst is. Dit laatste betekent  dat de 
belastingaftrekmogelijkheden sterk worden beperkt.  
De regels van een fictieve dienstbetrekking zijn als volgt: 

- de arbeid wordt persoonlijk verricht 
- tegen een beloning die doorgaans per maand meer dan tweevijfde van het minimumloon bedraagt 
- waarbij de overeengekomen arbeidsduur ten minste 30 dagen bedraagt. 
 

Geen ondernemer toch vrijstelling van loonheffing verplichting.  
De zgn “Drie Dagen Regeling” 
Deze vrijstelling is bestemd voor wie als particulier aan huis huishoudelijke taken laat verrichten door een dienst 
verlener. 
Algemene vrijstelling 
Als particulier hoeft  geen loonheffingen te worden ingehouden en afgedragen als de dienstverlener op 
maximaal 3 dagen per week huishoudelijke taken voor de particulier verricht.  Het maakt niet uit hoeveel uur 
per dag wordt gewerkt. 
Pas op!  als de dienstverlener op vier dagen per week een uur per dag werkt, geldt de vrijstelling niet. 
 
Wat is dienstverlening aan huis? 
 
Verlenen van zorg al of niet via een persoonsgebonden budget of alfahulp 
Schoonmaken van de woning, wassen en strijken en koken en afwassen 
 
Klein onderhoud aan het huis 
Oppassen op de kinderen 
Uitlaten van de hond 
Tuinonderhoud 
Prive chauffeur 
 

Overige aspecten  
Administratie 
Voor het bijhouden van de administratie wordt geadviseerd een bankrekening te gebruiken uitsluitend voor de 
praktijk. Alle verdiensten en praktijkkosten lopen via deze rekening. 
Bewaar alle bonnen van de praktijkkosten en berg deze op achter de dagafschriften van de bankrekening die 
uitsluitend voor de praktijk wordt gebruikt.  Noteer de voor het werk gereden autokilometers, en bewaar de 
benzine bonnen. 
Kamer van Koophandel 
Een inschrijving bij de kamer van koophandel is per 1 januari 2010  verplicht. De wet is  recentelijk gewijzigd  
Voorheen was slechts de  Big-wet van toepassing . De Big –wet  blijft , maar per  1 januari 2010  moeten ook  
alle vrije beroepsbeoefenaren/zorg verleners  ingeschreven staan bij het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel.  
 
BTW 
BTW is alleen van toepassing indien er sprake is van een verzorgende die thuiszorg verricht zonder CIZ-
indicatie.  



 
Wij raden verzorgenden zonder BIG-registratie  dringend aan bij de aanvang van iedere zorg een kopie van 
het Ciz indicatie besluit te maken en dit bij hun administratie te voegen en minimaal 7 jaar te bewaren. 
  
Indien dit namelijk niet wordt gedaan kan dit achteraf tot BTW navorderings aanslagen leiden die soms wel  
€ 20.000,-- kunnen zijn. 
 

Kilometer aftrek 0,19 euro. 
Aftrekbaar zijn  dus alle werkkilometers, zoals de rit van huis naar de patiënt en terug alsmede overige ritten  
voor het werk. 
 
Het is  verplicht  een kilometer administratie bij te houden. De belastingdienst handhaaft momenteel een zeer 
strikt beleid op dit gebied, en stelt als voorwaarde dat indien de administratie niet aanwezig is de gehele 
aftrekpost wordt geweigerd. In sommige gevallen wordt zelfs een boete opgelegd. 
Onderstaand verstrek ik een voorbeeld hoe u dit moet samenstellen. 
 
 

Datum Afstand Van  Naar  Client Adres Postcode  Plaats 

        

02,01,12 59 huis Nijkerk Mevrouw Zorg Adresstraat  1 1111 AB Nijkerk 

05,01,12 48 huis Amersfoort Mevrouw Patient Amersfoortstraat 1 3700 AM Amersfoort 

        

 ----------       

Totaal jaar 107 km      

 
Tevens raden wij aan benzine bonnen te bewaren, niet alles is nodig maar wel een substantiële hoeveelheid. 
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