
 

 

 

Berekening beroepsinkomen en opgave deeltijdpercentage 2015 
Door veranderingen in wet- en regelgeving verandert vanaf 2015 de vaststelling van het beroepsinkomen voor 

zelfstandigen en zelfstandig waarnemers. Zij baseren zich op de fiscale winst uit onderneming of het resultaat van 

drie jaar geleden. De manier waarop het beroepsinkomen voor een fysiotherapeut in loondienst wordt 

vastgesteld, is niet veranderd. 

 

Daarnaast berekent SPF vanaf 2015 niet meer uw deeltijdpercentage maar moet u dit zelf gaan doorgeven.  

 

In het volgende overzicht leest u hoe het beroepsinkomen en het deeltijdpercentage in 2015 worden vastgesteld.  
   
 

  

U bent werkzaam als 
 

dan is de vaststelling van uw 
beroepsinkomen als volgt 
 

en uw deeltijdpercentage stelt u als 
volgt vast 
 

A 
Fysiotherapeut in 
loondienst 

 
 
 
 
 
 

 
Uw beroepsinkomen is uw belastbare 
loon uit fysiotherapeutische 
werkzaamheden minus een eventuele 
bijtelling vanwege een auto van de zaak. 
 
Hebt u meerdere werkgevers dan telt u 
de bedragen op. 
 
Let wel op, telt u alleen de bedragen mee 
van uw werkgevers in de vrijgevestigde 
praktijk waar u als fysiotherapeut 
werkzaam bent. 
 
 
Bent u in de loop van 2015 gestart als 
deelnemer aan SPF? Geef dan uw 
beroepsinkomen op jaarbasis op. 

 

Uw deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u 
werkt ten opzichte van iemand die fulltime 
werkt.  
 
Het deeltijdpercentage is uw contractueel 
overeengekomen aantal werkuren per 
week uitgedrukt in een percentage van het 
bij de werkgever gebruikelijke maximum 
aantal werkuren per week (van wettelijk 
maximaal 40 uur). 
 
Let op: 

Kan uw deeltijdpercentage niet op 
bovenstaande manier worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld omdat u werkzaam bent op 
percentagebasis, een 0-uren contract heeft 
of omdat u alleen een vast aantal basis-
uren heeft, dan gebruikt u onderstaande 
methode. 
 
Uw deeltijdpercentage is gelijk aan het 
aantal werkuren in 2015, uitgedrukt in een 
percentage van een voltijds aantal uren 
van 1750 uur per jaar. 
 
Een rekenhulp vindt u op de website onder 
downloads. 
 

B 
Zelfstandig 
fysiotherapeut en 
eigenaar (of mede-
eigenaar) van een 
besloten vennootschap 
waarin de eigen of de 
gezamenlijke praktijk is 
ondergebracht. 

 
 

 
Uw beroepsinkomen is het totaal als 
directeur-grootaandeelhouder genoten 
loon. 
 
 
Bent u in de loop van 2015 gestart als 
deelnemer aan SPF? Geef dan uw 
beroepsinkomen op jaarbasis op. 

 

Uw deeltijdpercentage is gelijk aan het 
overeengekomen aantal werkuren per 
week uitgedrukt in een percentage van het 
in de vennootschap gebruikelijke maximum 
aantal werkuren per week. 
 
Een rekenhulp vindt u op de website onder 
downloads. 
 



U bent werkzaam als  
 

dan is de vaststelling van uw 
beroepsinkomen als volgt 

 

en uw deeltijdpercentage stelt u als 
volgt vast 
 

C 
Zelfstandig 
fysiotherapeut in een 
eigen of gezamenlijke 
praktijk 
 
(zonder tussenkomst 
van een besloten 
vennootschap)  

 

 
Uw beroepsinkomen is de fiscale winst 
uit onderneming 
-  vóór toevoeging aan en afneming van     
de oudedagsreserve en 
-  vóór de ondernemersaftrek en 
-  vermeerderd met de ten laste van de 
winst gebrachte pensioenpremies 
 
Deze gegevens hebben betrekking op  
2012*.  

 
Het op deze wijze vastgestelde  
beroepsinkomen kan niet lager dan nul 
zijn. 
 
Bent u in de loop van 2015 gestart als 
deelnemer aan SPF? Geef dan uw 
beroepsinkomen op jaarbasis op. 
 

 

Uw deeltijdpercentage in 2015 is gelijk aan 
het aantal werkuren in 2012, uitgedrukt in 
een percentage van een voltijds aantal 
uren van 1750 uur per jaar. 
 
 
 
 
Deze gegevens hebben betrekking op  
2012*.  
 
Een rekenhulp vindt u op de website onder 
downloads. 
 

D 
Waarnemend 
fysiotherapeut in 
loondienst, 
oproepkrachten en 
uitzendkrachten 

 

 
Uw beroepsinkomen wordt op dezelfde 
wijze vastgesteld als beschreven bij 
onderdeel A.  
 
 

 
Uw deeltijdpercentage wordt op dezelfde 
wijze vastgesteld als beschreven bij 
onderdeel A. 

E 
Waarnemend 
zelfstandig 
fysiotherapeut 

 

 
Geen eigen onderneming 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam maar drijft u geen eigen 
onderneming, dan is uw beroepsinkomen 
als volgt. 
 
Uw beroepsinkomen is het belastbare 
resultaat uit overige beroeps-
werkzaamheden vermeerderd met de ten 
laste van dat resultaat gekomen 
pensioenpremies. 
Deze gegevens hebben betrekking op  
2012*.  

 
Het op deze wijze vastgestelde  
beroepsinkomen kan niet lager dan nul 
zijn. 
 
Directeur-grootaandeelhouder (DGA) 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam in een eigen onderneming met 
tussenkomst van een eigen BV dan wordt 
uw beroepsinkomen op dezelfde wijze 
vastgesteld als beschreven bij onderdeel 
B. 

 
Eigen onderneming maar geen DGA 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam in een eigen onderneming 
zonder tussenkomst van een eigen BV 
dan wordt uw beroepsinkomen op 
dezelfde wijze vastgesteld als 
beschreven bij onderdeel C. 

 
 

 

Geen eigen onderneming 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam maar u drijft geen eigen 
onderneming, dan wordt uw 
deeltijdpercentage wordt op dezelfde wijze 
vastgesteld als beschreven bij A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur-grootaandeelhouder (DGA) 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam in een eigen onderneming met 
tussenkomst van een eigen BV, dan wordt 
uw deeltijdpercentage op dezelfde wijze 
vastgesteld als beschreven bij onderdeel 
B. 

 
Eigen onderneming maar geen DGA 
Bent u als zelfstandig waarnemer 
werkzaam in een eigen onderneming 
zonder tussenkomst van een eigen BV, 
dan wordt uw deeltijdpercentage op 
dezelfde wijze vastgesteld als beschreven 
bij onderdeel C. 



 

 

* Winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden 2012 
Zelfstandigen en zelfstandig waarnemers (niet zijnde DGA) dienen het beroepsinkomen voor 2015 te baseren op 

de fiscale winst of het resultaat uit overige werkzaamheden over 2012 (zie categorie C en E in het schema). 

 

Kunt u het beroepsinkomen niet vaststellen omdat u in 2012 nog niet werkzaam was als zelfstandige of als 

zelfstandig waarnemer? Maak dan een reële schatting te maken van het verwachte beroepsinkomen over 2015. 

 

Ook uw deeltijdpercentage baseert u op 2012. Bent u na 2012 gestart als deelnemer aan SPF? Ga dan uit van 

uw werkuren van 2015.  

 
Geef een beroepsinkomen op jaarbasis op 
Is uw deelname aan SPF gestart in de loop van 2015? Reken dan uw beroepsinkomen om naar een bedrag op 

jaarbasis. Dit doet u als volgt. U neemt uw beroepsinkomen vanaf de datum dat u deelnemer geworden bent. Dit 

bedrag deelt u door het aantal dagen dat u deelnemer was in 2015 (gaat u uit van 30 dagen per maand). U 

vermenigvuldigt het resultaat met 360 dagen. 

 

Voorbeeld 

Uw bent vanaf 20 oktober 2015 deelnemer aan SPF. Het bedrag volgens uw jaaropgave is € 6.000. Het aantal 

dagen van 20 oktober 2015 tot 1 januari 2016 is 71.  

Het beroepsinkomen op jaarbasis is dan € 6.000 / 71 * 360 = € 30.422,-     

 

Betaalt u dan niet teveel premie? Nee, wij houden namelijk rekening met uw startdatum. U betaalt alleen premie 

over uw werkelijke beroepsinkomen. Op deze manier klopt uw maandpremie met uw (gemiddelde) 

maandinkomen.  

 

 

Welke stukken moet u bijsluiten bij uw online inkomensopgave? 

 

Online Formulier inkomensopgave 2015 

Loondienst:  de jaaropgave(s) van uw werkgever(s). Let op sluit alleen de jaaropgave(s) bij die van belang zijn 

voor uw deelname aan SPF. Dus niet de jaaropgave van een werkgever die verplicht deelneemt aan het 

Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis.   

 

Zelfstandigen en zelfstandig waarnemers: het door uw accountant ondertekende formulier Verklaring 

beroepsinkomen zelfstandige 2015. U vindt het formulier onder downloads op de website. Heeft u het formulier 

thuis ontvangen? Gebruikt u dan bij voorkeur dat formulier. Heeft u geen accountant, dan kunt u de aangifte 

inkomstenbelasting 2012 en de definitieve aanslag 2012 uploaden.    

 

Online Formulier inkomensopgave 2016 zelfstandigen  

Het door uw accountant ondertekende formulier Verklaring beroepsinkomen zelfstandige 2016. U vindt het 

formulier onder downloads op de website. Heeft u het formulier thuis ontvangen? Gebruikt u dan bij voorkeur dat 

formulier. Heeft u geen accountant, dan kunt u de aangifte inkomstenbelasting 2013 en de definitieve aanslag 

2013 uploaden.    

 

Online Formulier verwacht beroepsinkomen 2016 

U hoeft geen stukken bij te sluiten. 

F 
In meer dan één van 
bovengenoemde 
categorieën  

 
Bent u werkzaam in meer dan één van 
de categorieën A tot en met E, dan wordt 

uw beroepsinkomen vastgesteld door 
optelling van de beroepsinkomens die in 
de afzonderlijke categorieën worden 
vastgesteld. 
 

 

Bent u werkzaam in meer dan één van de 
categorieën A tot en met E, dan wordt uw 

deeltijdpercentage vastgesteld door 
optelling van de percentages die in de 
afzonderlijke categorieën worden 
vastgesteld. 
 


