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Zelfstandigenaftrek blijft bestaan
De regeringspartijen PvdA en VVD lieten bij monde van hun woordvoerders, respectievelijk Ed Groot (PvdA) en Erik
Ziengs (VVD), weten voor handhaving van de zelfstandigenaftrek te zijn, in een debat hierover op dinsdag 2 juni in
Nieuwspoort. Hiermee is er een Kamermeerderheid voor het behoud van deze fiscale maatregel. ‘We kunnen petitie
zelfstandigenaftrek wel sluiten, regeringspartijen beloven dat aftrek blijft’, twitterde NVJsecretaris Thomas Bruning na
afloop van het debat.
De creatieve industrie, waaronder de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten’92, initieerde het debat omdat
staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers wil
beperken. Door de herziening zouden voor de zelfstandigenaftrek alleen nog die zzp’ers in aanmerking komen, die
werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder
personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek
Het plan van de staatssecretaris tot herziening krijgt, zo bleek tijdens de hoorzitting, geen Kamermeerderheid.
Ook voorzitter Michaël van Straalen van MKBNederland toonde zich tevreden: ‘Een zzp’er heeft die aftrekpost keihard
nodig. Ik ben blij dat iedereen nu zijn handen ervan af trekt.’ (Bron: Villamedia, klik hier)

Kort verslag Tweede Kamerdebat Erfgoedwet
Op dinsdag 2 juni is in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de Erfgoedwet behandeld. Het debat duurde tot half
één ‘s nachts. In twee rondes van fractievragen en beantwoording door minister Bussemaker, werd onder andere
gesproken over de afstoot van museale objecten, een onderhoudsplicht voor monumenteneigenaren en de
bescherming van interieurs, ensembles en mobiel erfgoed. De minister beantwoordt volgende week per brief de
amendementen, vragen en moties. Over twee weken stemt de Tweede Kamer over de wet. U kunt het stenografisch
verslag van het debat hier lezen (kies in de linkerkolom onderaan 'Erfgoedwet').
Lees ook de verslagen van de Erfgoedstem (klik) en de Museumvereniging (klik).
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