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1. . Wat gaat er (fiscaal) veranderen in 2023? 

 
Voor zelfstandig ondernemers verandert er uiteraard weer het nodige in de fiscale 
wetgeving. Twee voorbeelden. De zelfstandigenaftrek wordt nog veel sneller en verder 
afgebouwd dan in eerdere belastingplannen al was geregeld. De zelfstandigenaftrek gaat 
van 6.310 euro in 2022 naar uiteindelijk 900 euro in 2027: de afbouw wordt 1280 euro per 
jaar in 2023, 2024 en 2025 en 1.270 euro in 2026. De zelfstandigenaftrek voor starters, de 
startersaftrek, blijft ongewijzigd: 2.123 euro. Fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt 
afgeschaft. De FOR mag niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. De tot  
31 december 2022 opgebouwde FOR kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. 
Wilt u alle wijzigingen nog eens bekijken? Klik hier. 
 

 
2. Hoe groot is het risico van cybercriminaliteit voor uw bedrijf? 

 
Regelmatig wordt u gewezen op de groei van het cyberrisico en de gevolgen die dat kan 

hebben voor de bedrijfsvoering. Kranten schrijven steeds vaker 
over cyberaanvallen en -incidenten met grote (financiële) 
gevolgen voor organisaties. Maar wat betekent dat risico 
concreet voor uw bedrijf? Hoe is het gesteld met de 
cyberweerbaarheid van uw bedrijf?  Wat is eigenlijk 
cyberweerbaarheid? Cyberweerbaarheid is het vermogen om 
weerstand te bieden tegen allerhande cyberincidenten en snel 

te herstellen van de gevolgen. Om daar beter zicht op te krijgen, kunt u hier een eenvoudige 
scan uitvoeren. U krijgt dan een score en tips hoe u de weerbaarheid in uw bedrijf kunt 
verbeteren. 
 

3. Wat gebeurt er met uw collectieve zorgcontract? 
 

Wellicht biedt u uw personeel de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantrekkelijk 
collectief zorgcontract. Vanaf 1 januari a.s. mogen 
zorgverzekeraars geen korting meer geven op de 
basisverzekering in zo’n collectief contract. Uiterlijk 13 november 
a.s. moeten zij hun premies voor 2023 bekendmaken. Daarna 
zal dus voor u en voor de deelnemers in het collectieve contract 
helder worden wat de gevolgen zijn.  Tot 31 december is er 
gelegenheid om definitieve keuzes te maken. Als u daar nu al 

vragen over heeft, kunt u ons bellen: 010 – 4501271. 
 

 

 Wilt u voortaan geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier 

https://ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag/?gclid=CjwKCAjws--ZBhAXEiwAv-RNL62oRhhyo7UwRNsFkmjkMBfx6MavK4kV6gIHa1BrwrUSrXl0YGMo2hoCbwcQAvD_BwE
https://www.cyberscan.hetccv.nl/scan
https://bergwerff.com/particulier/nieuwsbrieven/

