BIJLAGE 2
De systematiek voor de berekening is dezelfde als bij de berekening op basis van
het bestaansminimum: er wordt eveneens rekening gehouden met een opslag van
15% voor algemene kosten en met reserveringen voor arbeidsongeschiktheid,
leegloop en ziekte. Er wordt er geen reservering opgenomen voor aanvullend
pensioen omdat, uitgaande van een vervangingsratio van 70%, de AOW
voldoende bescherming tegen inkomensverlies na pensionering biedt. En er wordt
uitgegaan van een zelfstandige die geen recht heeft op de fiscale
ondernemersfaciliteiten.
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Tabel A laat zien dat, rekening houdend met bovengenoemde reserveringen en
opslag voor algemene kosten, een zelfstandige €31.029 per jaar aan bruto winst
moet genereren om een netto beschikbaar inkomen (na reserveringen) ter hoogte
van het netto WML over te houden.
Tabel A: Berekening minimumtarief op niveau sociaal minimum en op niveau netto
WML.
Niveau sociaal minimum
Niveau WML
Netto beschikbaar inkomen na
reservering.

12.336

Netto beschikbaar inkomen na
reservering.

18.782

netto reservering werkloosheid en
eerste twee ziektejaren

+1.033

netto reservering werkloosheid en
eerste twee ziektejaren

+1.033

Benodigd netto beschikbaar
inkomen

13.369

Benodigd netto beschikbaar
inkomen

19.815

Inkomstenbelasting en vv-premies
wv Bruto heffing belasting en vvpremies
wv Algemene heffingskorting
wv Arbeidskorting

+3.448
+9.103

Overige belastingen
wv IAB Zvw

+1.406
+1.406

Inkomstenbelasting en vv-premies
wv Bruto heffing belasting en vvpremies
wv Algemene heffingskorting
wv Arbeidskorting
Overige belastingen
wv IAB Zvw

+653
+5.449
-2.477
-2.320
+848
+848

-2.256
-3.399

Benodigd belastbaar inkomen
(box 1)

14.869

Benodigd belastbaar inkomen
(box 1)

24.669

Premielasten werknemer / ondernemer
wv
arbeidsongeschiktheidsverzekering

+2.313

Premielasten werknemer / ondernemer

+2.313

+2.313

wv arbeidsongeschiktheidsverzekering

+2.313

Benodigde bruto winst

17.182

Benodigde bruto winst

26.982

Opslag 15% voor algemene kosten

+2.577

Opslag 15% voor algemene kosten

+4.047

Benodigde bruto winst na opslag
algemene kosten

19.759

Benodigde bruto winst na opslag
algemene kosten

31.029

Tarief per uur
Op basis van 1233 declarabele uren
per jaar (46 weken, 40 uur per week,
67% declarabel)

16

Tarief per uur
Op basis van 1233 declarabele uren
per jaar (46 weken, 40 uur per week,
67% declarabel)

25,20
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