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4.35 Vpb – Vennootschapsbelasting 

Deel Begrippen 

Land NL - Nederland 

Thema 1. Voorbereidingsfase 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom is de voorbereidingsfase zo belangrijk? 
De voorbereidingsfase is belangrijk omdat daaruit het fundament voor een 
onderneming ontstaat. Deze fase krijgt in de meeste gevallen veel te weinig 
aandacht. Daardoor worden veel starters eerst door schade en schande wijs. 
 
Hoe kan de overlevingskans verhoogd worden?  
In faillissementsstatistieken komen marktkennis, financieel inzicht en 
bedrijfsbeheer als dé klassieke zwakke schakels van een onderneming boven. De 
invoering in de voorbereidingsfase van een financiële planning zal de basis leggen 
voor een solide financieel fundament. 
 
Welke mogelijkheden om zelfstandig ondernemer te worden zijn er?  
In principe zijn er drie mogelijkheden om het vak zelfstandig uit te oefenen: 
1. Oprichten van een bedrijf – hier is sprake van de start van een eigen bedrijf 
dat van de grond af wordt opgebouwd.  
2. Overname van een bedrijf – hier is sprake van een overname van een 
bestaand bedrijf. Opgemerkt wordt dat bedrijfsovername zowel vanuit de familie 
als door iemand van buiten de familie mogelijk is.  
3. Franchise – hier is sprake van het zich aansluiten bij een bestaand 
ondernemingsconcept met een min of meer ingevoerd en bekend profiel. Al naar 
gelang de franchiseformule moet hiervoor soms een hoog toetredingsbedrag 
betaald worden en jaarlijks een managementfee. 
 
Bent u het type ondernemer?  
Een ondernemer moet op een aantal terreinen beslist bekwaam en vaardig zijn. 
Of u aan het ondernemersprofiel voldoet resp. die basiskennis en 
basisvaardigheid bezit Zie verder onder (4.24) Ondernemersprofiel.  
 
Uit welke onderdelen bestaat de voorbereidingsfase? 
In principe bestaat de voorbereidingsfase uit vier onderdelen. 
1. Ondernemingsidee – met een veelbelovend ondernemingsidee de start naar 
zelfstandigheid maken. Zie verder onder (1.1) Ondernemingsconcept. 
2. Markt en concurrentie – door analyse van de marktmogelijkheden en van de 
concurrentie als wel via een analyse van sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen. Zie verder onder (1.2) Marktpotentie en concurrentie. 
3 Marketing – met als insteek de problemen, wensen en behoeften van huidige 
en mogelijke toekomstige klanten. Zie verder onder (1.3) Marketing. 
4. Financiële planning – in dit deel wordt het ondernemingsidee in getallen 
vertaald om de hoogte van het vereiste vermogen te kunnen bepalen. Zie verder 
onder (1.4) Financiële planning. 
 
Op welk resultaat kunt u na afronding van de voorbereidingsfase 
rekenen? 
Het resultaat van de voorbereiding is het ondernemingsplan, dat vandaag de dag 
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als een ‚must’ geldt voor iedere starter maar ook voor iedere bestaande 
onderneming. Zie verder onder (1.5) Businessplan. 
 

Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 1.1 Ondernemingsconcept 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe moet de start er uit zien?  
De stap naar zelfstandig ondernemerschap dient met een veelbelovend concept 
of  ondernemingsidee te starten. Dit is de voorstelling van de inhoud en omvang 
van de onderneming zoals de ondernemer of de starter dat in het hoofd heeft. 
 
Hoeveel ondernemingsconcepten bestaan er?  
In principe zijn er twee mogelijkheden om aan een ondernemingsconcept te 
komen: 
1. Nieuw ondernemingsconcept – centraal staat hier een volstrekt nieuw idee dat 
in de markt nog niet voorkomt. Het gaat hier om een uniek concept. 
2. Beschikbaar ondernemingsconcept – in de meeste gevallen worden bestaande 
ondernemingsideeën min of meer verbeterd of doorontwikkeld en in een andere 
branche of op nieuwe markten geïntroduceerd. 
 
Hoe komt men aan een ondernemingsconcept? 
In principe zijn er drie mogelijkheden om zich met een ondernemingsconcept 
zelfstandig te maken: 
1. Start met een eigen ondernemingsconcept – hier is sprake van een start van 
een eigen bedrijf volgens het idee van de starter dat van de grond af wordt 
opgebouwd.  
2. Overname van een bedrijf met een bestaand concept –  hier is sprake van 
overname en voortzetting van een bestaan ‘pakket’.  
3. Franchise van een bestaand concept – de franchisegever verstrekt een formule 
inclusief de praktische uitwerking daarvan, op welke basis de onderneming kan 
worden opgebouwd. 
 
Welke aspecten spelen een rol bij het invoeren van een 
ondernemingsconcept? Met de volgende als voorbeeld opgesomde aspecten is 
zeker rekening te houden: 
- Onderneming – Onder welke naam en vanuit welk vestigingspunt gaat de 
onderneming opereren? 
- Ondernemer resp. ondernemersteam – Welke persoon / personen geven leiding 
aan de onderneming? 
- Noodzakelijk personeel – Is er nog meer personeel nodig? Zo ja, met welke 
kwalificaties? 
- Organisatie – Wie neemt welke taken en verantwoordelijkheden op zich? 
- Bedrijfsinrichting – Welke bedrijfsruimte en welke apparatuur of 
gereedschappen zijn er nodig? 
- Geschikte ondernemingsvorm – Wat is de geschiktste rechtsvorm? Zie verder 
onder (4.26) Rechtsvormen. 
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Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 1.2 Marktpotentie en concurrentie 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een eerste positiebepaling 
Dit gedeelte dient als aanloop voor de positiebepaling van het op te richten 
bedrijf / het betreft belangrijke informatie, die voor het volgende gedeelte 
‚marketing’ noodzakelijk is. 
 
Hoe wordt de positiebepaling vastgesteld? 
De positie van de onderneming kan worden vastgesteld aan de hand van de  
portfolioanalyse en van de SWOT analyse. 
 
In welke stappen komt een portfolioanalyse tot stand? 
De portfolioanalyse bestaat uit de volgende vier stappen: 
1. Marktpotentie – door het bepalen van de marktmogelijkheden op basis van 
tevoren vastgestelde criteria. Het gaat hier om een (externe) analyse van de   
omgeving. 
2. Concurrentiepositie – door het bepalen van de concurrentiepositie van de op te 
richten onderneming en dien van de concurrenten op basis van tevoren 
vastgestelde criteria. Het gaat hier om een (interne) concurrentieanalyse van de 
onderneming. 
3. Portfoliomatrix – een grafische voorstelling van de resultaten van de eerdere 
stappen marktpotentie en concurrentiepositie. 
4. Portfolio-inhoud – een kwalitatieve beschrijving van de criteria om voor het 
bepalen van de marktpotentie en concurrentiepositie. 
 
In welke stappen komt een SWOT analyse tot stand? 
De SWOT analyse is een methode om de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen voor een onderneming vast te stellen. De SWOT analyse bestaat uit 
de volgende vier stappen: 
1. Sterkten en zwakten (Strengths and Weaknesses) – een interne analyse 
binnen de onderneming. Die heeft betrekking op bepaalde terreinen zoals 
productie. Sterkten en zwakten komen van binnenuit, ontstaan daar en zijn 
beïnvloedbaar. 
2. Kansen en bedreigingen (Opportunities and Threats) – een externe analyse 
ofwel omgevingsanalyse. Die heeft betrekking op een bepaalde markt. Kansen en 
bedreigingen komen van buitenaf en zijn niet beïnvloedbaar 
3. SWOT matrix – een grafische voorstelling van de interne en externe analyse 
met vermelding van de daarbij behorende aanpak. 
4. SWOT inhoud – een kwalitatieve beschrijving van de interne en externe 
analyse toegespitst op de verschillende criteria. 
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Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 1.3 Marketing 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat staat bij marketing voorop? 
Niet het product of de dienst maar de problemen, wensen en behoeften van 
bestaande en eventuele toekomstige klanten horen bij de afwegingen centraal te 
staan. In dit verband is een groot aantal vragen te beantwoorden. Hierna enkele 
voorbeelden: 
- Welk nut biedt het product of de dienst aan de klanten? 
- Hoe kunnen we ons product of onze dienst verkopen? 
- Is er wel een markt voor onze producten of diensten? 
- Tegen welke prijs kunnen we het product of de dienst verkopen? 
 
Welke aspecten verdienen daarbij de aandacht?  
De volgende aspecten moeten overwogen worden: 
- marktoriëntatie. Welke geografische uitbreiding van mijn marktgebied is 
mogelijk? Hoe staat het met de economische ontwikkeling van mijn branche? Wat 
zijn de effecten van conjunctuurbewegingen (recessie)? Zijn er wijzigingen in 
wetgeving en normstellingen op komst?  
- afnemers.  Wat zijn de koopgewoonten, koopmotieven en behoeften van mijn 
klanten? Bestaat er behoefte aan advies en service? 
- concurrenten. Wie zijn de belangrijkste concurrenten? Wat is hun prijs- en 
kwaliteitsniveau? Wat kenmerkt hun productieproces? Hoe staat het met hun  
productinnovatie en financiële spankracht? 
 
Wat zijn de 4 P’s in de marketing? 
In de klassieke marketingtheorie worden de 4 P’s onderscheiden: 
1. Product (productenrange)  Hoe moeten de producten of diensten er uit zien 
om aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen? 
2. Prijs (prijsrange)  Tegen welke prijzen kunnen de producten of diensten 
worden aangeboden? 
3. Plaats (distributie)  Welke distributiekanalen worden gebruikt om de 
producten of diensten (bijv. eenvoudig, snel en voordelig) bij de klanten te 
brengen? 
4. Promotie (communicatie)  Hoe kunnen klanten op de producten of diensten 
attent gemaakt worden en tot aanschaf of gebruik aangezet worden? 
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Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 1.4 Financiële planning 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het doel van een financiële planning? 
In de financiële planning wordt het ondernemingsidee in getallen omgezet. Hierin 
worden de te verwachten ontvangsten en uitgaven (betalingsstromen) verwerkt. 
Het resultaat is een financieel plan, aan de hand waarvan de vermogensbehoefte 
(liquiditeitstekorten) berekend worden. Het belangrijkste doel is het vermijden 
van betalingsproblemen (insolventie). 
 
Wat is een belangrijke opgave voor een startende ondernemer?  
De berekening van de vermogensbehoefte is een belangrijke opgave van de 
startende ondernemer. Voor de realisatie van zijn ondernemingsidee moet 
voldoende vermogen beschikbaar zijn. Zie verder onder (4.34) 
Vermogensbehoefte. 
 
Voor welke periode moet een financiële planning gemaakt worden?   
Een financiële planning moet voor een periode van drie jaar uitgevoerd worden. 
- de planning voor het eerste jaar vindt plaats op maandbasis; 
- de planning voor het tweede jaar vindt plaats op kwartaalbasis; 
- de planning voor het derde jaar vindt plaats op halfjaarbasis.   
 
Wat is de resultaten van een financiële planning? 
De resultaten van een financiële planning zijn meervoudig en omvangrijk. Er is 
onderscheid naar de ontvanger zoals personen binnen de onderneming en naar 
instanties buiten de onderneming. Welke persoon / instantie ontvangt welke 
resultaten? (bijv. een financieringsplan met meerdere varianten is alleen 
bestemd voor personen binnen de onderneming) 
 
Hoe wordt een financiële planning opgezet? 
Een financiële planning wordt in principe in drie stappen uitgevoerd. 
1. Het vaststellen van de algemene gegevens - startjaar en aantal 
planningsjaren, de planningsverfijning (maand, kwartaal, halfjaar), de indeling in 
perioden over het jaar (seizoenspatroon), de te verlenen kortingen, etc.. 
2. De inbreng van de relevante financiële data - omzetten, materiaalverbruik, 
personeelskosten, algemene kosten, winst of verlies, investeringen en 
afschrijvingen 
3. Het opstellen en beoordelen van bepaalde resultaten - resultatenrekening 
(winst- en verliesrekening), balans, financieringsplan, liquiditeitsoverzicht, 
kengetallen, quick scan, berekening van bepaalde opslagen en tarieven, opname 
van grafieken, etc.. 
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Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 1.5 Businessplan 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een businessplan 
Het businessplan of ondernemingsplan diende in het begin als hulpmiddel voor 
het verkrijgen van vermogen. Tegenwoordig is het ondernemingsplan een 
standaard communicatiemiddel voor zowel startende ondernemers als voor 
bestaande ondernemingen. 
 
Welk nut heeft een businessplan? 
Het businessplan kan in de ware zin van het woord gezien worden als een 
sleuteldocument. Zowel de starter als de bestaande ondernemer bewijzen 
hiermee in staat te zijn de vele aspecten van het starten of leiden van een 
onderneming duidelijk te kunnen presenteren. Tevens wordt de 
ondernemingsformule in detail in concrete ondernemingsplannen uitgewerkt. 
 
Welke kenmerken heeft een businessplan? 
Er is daarbij onderscheid te maken al naargelang het doel bijv. de start van een 
onderneming of het voortzetten van een bestaand bedrijf met bijv. een nieuwe 
strategie. Er zijn echter daarbij ook bepaalde hierna te noemen 
gemeenschappelijke aspecten: 
- Een zorgvuldige inschatting van de kansen en bedreigingen van een concept 
dan wel een ondernemingsplan. 
- Kort en krachtig maar wel volledig, en niet meer dan ca. 30 pagina’s.  
- Gericht op het wezenlijke inhoud van de plannen. 
- Het businessplan moet één geheel vormen en als visitekaartje van het bedrijf 
kunnen dienen. 
 
Wat zijn belangrijke onderdelen van het businessplan? 
De hoofdinhoud van het businessplan is hierna opgesomd: 
- Executive summary – een korte samenvatting van de inhoud van het 
ondernemingsplan  
- Onderneming – algemene informatie over de onderneming, zoals naam, 
oprichtingsdatum, rechtsvorm, vestigingsplaats, etc. 
- Ondernemingsidee – een beschrijving van het ondernemingsconcept (producten 
of dienstverlening) en van de klantenvoordelen, alles in kort bestek. 
- Marktpotentie en concurrentiepositie – met een weergave van het resultaat van 
de portfolio- en SWOT analyse.  
- Marketing – met opmerkingen over marktgebied, klanten en medewerkers. 
- Marketing – met de 4-P´s – product (productrange / assortiment) – prijs 
(prijsniveau) – plaats (vestigingsplaats / distributie) – promotie (communicatie). 
- Financiële planning – met enige algemene en plangerelateerde informatie die 
uitmondt in de beoogde resultaten. Voorbeelden: vermogensbehoefte, 
financiering (eigen en vreemd vermogen), omzet-  en kostenstructuur, 
resultatenrekening. 
- Ondernemer resp. ondernemers – een korte beschrijving van de sleutelfiguren 
(levensloop), een beschrijving van ‘wie doet wat?’ Wat wordt uitbesteed? 
- Kansen en risico’s – een kwantitatieve en kwalitatieve afweging van de kansen 
en  bedreigingen van de plannen, alsmede een plan van aanpak voor het geval er 
tegenvallende ontwikkelingen zijn. 
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- Planningsperiode – met een overzicht in de tijd van te nemen van maatregelen,  
bepaling van mijlpalen en  / vaststelling van verantwoordelijkheden. 
 

 
 
 
 
 
 
Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 2. Startfase 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de startfase? 
Op de voorbereidingsfase, als theoretisch gedeelte van de planvorming, volgt de 
startfase met de realisatie van het plan in de praktijk. Het is de fase met de 
concrete realisatie ofwel oprichting van de onderneming. 
 
Uit welke onderdelen bestaat de startfase?  
In principe kent de startfase vier onderdelen: 
1. Banken – de essentiële taak van de banken op zakelijk terrein betreft nog 
steeds de vermogensverschaffing ofwel de financiering van een bedrijf (leningen 
en rekening courantkrediet). Daarnaast spelen banken een rol bij de afwikkeling 
van het betalingsverkeer. Zie verder onder (2.1) Banken. 
2. Stimuleringsregelingen – er bestaan verschillende vormen van stimulering van 
en steun aan startende ondernemers. Zie verder onder (2.2) 
Stimuleringsregelingen. 
3. Officiële instanties – onder officiële instanties valt hier iedere organisatie, waar 
de start van een bedrijf aangemeld moet worden of waarmee in het kader van de 
start van een onderneming contact opgenomen moet worden. Zie verder onder 
(2.3) Officiële instanties.  
4. Verzekeringen – hier is onderscheid te maken in wettelijk verplichte 
verzekeringen en in zakelijk vrijwillige verzekeringen. Zie verder onder (2.4) 
Verzekeringen. 
 
Op welk resultaat kunt u na afronding van de startfase rekenen? 
Het resultaat van de startfase is de feitelijke oprichting van het bedrijf, d.w.z. als 
alle activiteiten die aan de start vooraf moeten gaan zijn afgesloten. Deze 
activiteiten worden voor de verschillende rechtsvormen in een stap voor stap 
benadering gepresenteerd. Zie verder onder (2.5) Start onderneming. 
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Wat zijn de taken van een bank? 
Een van de essentiële taken van de banken op zakelijk gebied is in dit verband 
de vermogensverschaffing ofwel de financiering van een bedrijf (leningen en 
rekening courantkrediet). Daarnaast spelen banken een rol bij de afwikkeling van 
het betalingsverkeer, zoals overboekingen en automatische betalingen, etc.. 
 
Hoe hoog is de kapitaalbehoefte voor het realiseren van een 
ondernemingsidee? 
Het voorzien in de kapitaalbehoefte is een essentiële taak van een startende 
ondernemer. Die wordt in het kader van de financiële planning gerealiseerd. De 
startende ondernemer heeft voor de realisering van zijn bedrijfsplan vermogen 
nodig en dat moet in voldoende mate beschikbaar zijn. Zie verder onder  (4.34) 
Vermogensbehoefte. 
 
Welke vormen van vermogen zijn er?   
De vermogensvormen kunnen o.a. als volgt worden gerubriceerd: 
1. Eigen vermogen – dat deel van het ondernemingsvermogen dat door de 
eigenaren is ingebracht. 
2. Vreemd vermogen –  dat deel van het ondernemingsvermogen dat niet door 
de eigenaren is ingebracht, maar bijv. door banken en leveranciers. 
 
Hoe luidt de financieringsregel? 
De financieringsregel houdt in dat er naar looptijden gekeken moet worden, wat 
inhoudt dat in principe vaste activa (bijv. gebouw en installaties) met langdurig 
beschikbaar vermogen (= leningen) gefinancierd moeten worden en dat 
vlottende activa (bijv. goederen en debiteuren) in principe met op korte termijn 
beschikbaar vermogen (= rekening courantkrediet en leverancierskrediet) 
gefinancierd moeten worden. 
 
Hoe zijn kredieten onder te verdelen? 
Kredieten kunnen o.a. als volgt onderverdeeld worden: 
1. Investeringskrediet – dient voor de financiering van de vaste activa (grond, 
gebouwen, machines, voertuigen, etc.) als ook voor verbouwingen. Het gaat hier 
om   middellange tot lange kredieten met een looptijd tussen 4 en 20 jaar 
2 Rekening courantkrediet – dient ter financiering van het lopende handels- en 
betalingsverkeer. Het gaat hier om een kredietovereenkomst in rekening courant 
tot een bepaald bedrag (limiet) met daarbinnen de vrije beschikking daarover. 
Het rekening courantkrediet is te gebruiken voor financieringsbehoeften van 
korte duur. 
 
Welke verdere financieringsmogelijkheden zijn er? 
Er bestaan nog enkele hierna te noemen andere financieringsmogelijkheden: 
- Leasing – een veel voorkomend financieringsalternatief, waardoor minder 
beslag op eigen vermogen gelegd wordt en minder bezittingen van de 
onderneming als zekerheid verbonden worden. Het leasen van een 
productiemiddel geschiedt voor een bepaalde tijd met soms de mogelijkheid om 
na afloop van de leaseperiode het actief te kopen. Een vergelijking van de kosten 
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tussen leasing en bankkrediet is gewenst. 
- Venture capital – een deelname in het risicodragend eigen vermogen. Deze 
vorm komt als tijdelijke deelname wel voor bij jonge ondernemingen met de 
bedoeling de deelneming met winst na enige tijd af te stoten, bijv. aan de 
gestarte ondernemer.       
- Leverancierskrediet – een gemakkelijk te verkrijgen maar duur vorm van 
tijdelijk krediet dat zonder formaliteiten beschikbaar wordt gesteld. Als er liquide 
middelen beschikbaar zijn is het verstandig van dit krediet beperkt gebruik te 
maken en daardoor kortingen te verdienen 
- Vooruitbetalingen door klanten – een gunstige financieringsvorm. Een gedeelte 
van de factuur wordt vooruit voldaan en daarmee kunnen bijv. materialen voor 
de productie gekocht worden. Deze kredietvorm is slechts in enkele branches 
gebruikelijk. 
- Stimuleringsmaatregelen – er bestaan verschillende vormen om ondernemers 
te stimuleren, zoals subsidies, bankgaranties, belastingaftrek etc.. 
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Wat zijn kenmerken van stimuleringsregelingen? 
Er bestaan verschillende stimuleringsregelingen, speciaal voor startende 
ondernemers maar ook voor reeds bestaande ondernemingen. De (startende) 
ondernemer komt voor deze regelingen niet zonder meer in aanmerking; hij 
moet een aanvraag indienen.  
 
Welke soorten stimuleringsregelingen zijn er? 
De stimuleringsregelingen zijn te onderscheiden in: 
- financiële regelingen – het betreft hier subsidies, meestal op investeringen. 
Daarmee worden de kosten van die investering verlaagd. 
- fiscale regelingen – het betreft hier fiscale maatregelen in de vorm van extra 
aftrekposten. Daardoor wordt de ondernemingswinst lager en daarmee de af te 
dragen belasting ook. Zie verder onder (4.3) Belastingaftrek bij investeringen. 
 
Welke fiscale stimuleringsregelingen zijn er? 
Hieronder staan enkele veel voorkomende fiscale regelingen vermeld: 
- startende ondernemingen – startersaftrek, zelfstandigenaftrek, 
investeringsaftrek en (soms) de kleine BTW regeling.  
- bestaande ondernemingen – zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en (soms) 
de kleine BTW regeling.  
Zie verder onder (4.3) Belastingaftrek bij investeringen en (4.20) Kleine 
ondernemersregeling voor de BTW.   
   
Is het zinvol om een adviseur in de arm te nemen? 
Het is zeker zinvol om advies in te winnen bij een (belasting) adviseur. Dat is 
vooral het geval als sprake is van investeringsplannen waarop misschien 
subsidies verkrijgbaar zijn. 
 
Bij welke informatie is informatie over financiële regelingen te 
verkrijgen.  
Adviezen over financiële regelingen zijn in te winnen bij: 
- Kamer van Koophandel – zij organiseren o.a. startersdagen en geven seminars 
over bepaalde onderwerpen. Zie daarvoor ook de website:  
 

http://kvk.nl/bedrijfstarten/default.asp 
 

U komt dan op de pagina: “Bedrijf starten”      
 
- Banken – de grote banken, zoals ING Bank, Rabobank en ABN AMRO hebben 
speciale afdelingen die kunnen adviseren over financiële regelingen. 
- MKB Nederland – dit is een belangenorganisatie van ondernemingen in het 
MKB, die ook informatie en advies geeft.                                            
- SenterNovem – een instelling die verantwoordelijk is voor programma’s en 
regelingen ter simulering van het bedrijfsleven. Zie daarvoor ook de website: 
 
            http://www.senternovem.nl/sn/regelingen.asp?char=i 
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U komt dan op de pagina: “Programma’s en regelingen”    
 
- EVD – deze overheidsdienst, de Economische Voorlichtingsdienst, geeft 
informatie over regelingen ter stimulering van de export.          
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Wat verstaan we hier onder officiële instanties? 
Met officiële instanties zijn hier bedoeld iedere officiële organisatie waar de start 
van een bedrijf en het als werkgever gaan optreden aangemeld moet worden of 
waarmee in het kader van de start van een onderneming contact opgenomen 
moet worden. Het gaat hierbij om instanties die bepaalde taken voor het Rijk 
uitvoeren. Zij zorgen daarmee voor de rechtszekerheid van de onderneming en 
van die in het algemeen. 
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
De Kamer van Koophandel is in een bepaalde regio de belangenbehartiger van 
het bedrijfsleven. Daarnaast houdt de Kamer het handelsregister bij. Zie verder 
onder  (4.19) Kamer van Koophandel.  
 
Hoofdbedrijfschap 
Ondernemers in de detailhandel moeten zich verplicht aanmelden bij een van de 
twee hoofdbedrijfschappen. Ondernemers in bepaalde ambachtelijke sectoren 
moeten zich verplicht aanmelden bij een van de twee hoofdbedrijfschappen. Zie 
verder onder (4.15) Hoofdbedrijfschap.  
 
Belastingkantoor  
De start van een ondernemingsactiviteit en daarna voorkomende veranderingen 
daarin moeten gemeld worden bij het belastingkantoor in de regio. Zie verder 
onder (4.4) Belastingdienst.  
 
Sociale instellingen 
Het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen) is de instantie die de 
werknemersverzekeringen uitvoert. Zie daarvoor ook de website: 
 
       http://www.startbedrijf.nl/artikel/UWV 
 
U komt dan op de pagina: “UWV”.                           
 
Gemeente / stad  
De gemeente of de stad moet voor bepaalde activiteiten vooraf om toestemming 
gevraagd worden. Het betreft bijv.: 
- Een vergunning in het kader van de milieuwetgeving. 
- Een vergunning voor het starten van een horecaonderneming. 
- Toestemming voor het bouwen / verbouwen van bedrijfspand. 
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Algemeen 
Verzekeringen zijn onder te verdelen in wettelijk verplichte verzekeringen en 
voor ondernemingen vrijwillige verzekeringen. 
 
Hoe is in het algemeen om te gaan met risico’s?  
Bij het zaken doen treden voor een onderneming steeds bepaalde risico’s op. Het 
zinvol daarmee omgaan kan bijv. op de volgende manier: 
1. Risico’s herkennen – hier de vraag stellen: welke risico’s kunnen de 
onderneming bedreigen? 
2. Risico’s in kaart brengen – hier de vraag stellen: wat kunnen de gevolgen zijn 
als er wat gebeurt? Dat kan gaan van kleine schade tot bedreiging van de 
continuïteit van de onderneming. 
3. Risico’s afwentelen – hier de vraag stellen: hoe kan ik risico’s afwentelen? Dat 
kan vermijden, verminderen of opvangen inhouden. 
 
Hoe kunnen de risico’s onderscheiden worden? 
Risico’s kunnen bijv. als volgt worden onderverdeeld: 
1. Verzekerbare risico’s – voorbeelden: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 
brand- en inbraakverzekering, bedrijfsschadeverzekering, etc.. 
2. Niet verzekerbare risico’s – voorbeelden: mislukken als onderneming, 
overmacht. 
 
Welke vormen van wettelijk verplichte verzekeringen zijn er? 
Ondernemers zijn verplicht zich bij een ziektekostenverzekeraar te verzekeren 
tegen  
ziektekosten. Het gaat daarbij om het zgn. basispakket. Zie verder onder (4.27) 
Sociale verzekeringen. 
 
Welke vormen van voor ondernemingen vrijwillige verzekeringen zijn er? 
De voor ondernemingen vrijwillige verzekeringen zijn als volgt onder te verdelen: 
1. Schadeverzekeringen – deze beschermen tegen het verlies van gebouwen, 
goederen in magazijn en inrichting door brand, inbraak, stormschade, 
hemelwater, diefstal, machinebreuk, schade door elektrische apparaten en 
computers, etc.. 
2. Sommenverzekeringen – deze dienen voor het afdekken van misgelopen 
opbrengsten of van bijkomende kosten. Het betreft hier 
bedrijfsaansprakelijkheid, bedrijfsbescherming, bedrijfsstilstand, etc.. 
3. Personenverzekeringen – dit zijn verzekeringen voor eigenaren, firmanten of 
werknemers. Het gaat om de aspecten in leven zijn, ongeval, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden.  
Zie verder onder (4.2) Bedrijfsverzekeringen en (4.27) Sociale verzekeringen. 
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Algemeen 
Hierna volgt een stappenplan van de start van een onderneming, al naargelang 
de gekozen rechtsvorm. 
 
Stappenplan 
Dit stappenplan heeft betrekking op de rechtsvormen eenmanszaak, 
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en besloten 
vennootschap. 
- Eenmanszaak – 4 stappen voor het opzetten van een eenmanszaak. Zie verder 
onder (4.31) Start en eenmanszaak. 
- Vennootschap onder firma (vof) – 5 stappen voor het opzetten van een vof. Zie 
verder onder (4.32) Start en vennootschap onder firma.  
- Commanditaire vennootschap onder firma (cv) – 5 stappen voor het opzetten 
van een cv. Zie verder onder (4.30) Start en commanditaire vennootschap onder 
firma.   
- Besloten vennootschap (BV) – 7 stappen voor het oprichten van een BV. Zie 
verder onder (4.29) Start en besloten vennootschap.  
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Wat is de realisatiefase? 
Nadat in de voorbereidingsfase het businessplan is gemaakt en in de startfase de 
onderneming de deuren heeft geopend zorgt de realisatiefase er voor dat de 
onderneming gaat ‘draaien’.    
 
Uit welke onderdelen bestaat de realisatiefase? 
In principe kent de realisatiefase vier onderdelen.    

1. Opdrachtverwerking – Bij de opdrachtverwerking gaat het om de invulling 
van de relatieketen leveranciers – onderneming – klanten. Zie verder 
onder (3.1) Opdrachtverwerking. 

2. Administratie – Onder de administratie verstaan we de complete en 
cijfermatige weergave van alle gebeurtenissen binnen een onderneming. 
Zie verder onder (3.2) Administratie. 

3. Financieel beheer en rapportage – Financieel beheer is een effectief en 
efficiënt instrument om de visie van een onderneming in doelen te 
vertalen en deze doelen vervolgens gericht te volgen en te laten 
realiseren. Rapportage of verslaglegging is de presentatie van informatie 
waarop beslissingen die voor de onderneming van belang zijn genomen 
kunnen worden. Zie verder onder (3.3) Financieel beheer en rapportage. 

4. Jaarrekening – Dit is de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse afsluiting van 
de boeken van de onderneming met de bedoeling het bedrijfsresultaat te 
tonen. Zie verder onder (3.4) Jaarrekening. 

 
Op welk resultaat kunt u na afronding van de realisatiefase rekenen? 
Het resultaat van de realisatiefase zou een succesvolle onderneming moeten zijn. 
Zie verder onder (3.5) Een succesvol bedrijf. 
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Wat verstaan we onder opdrachtverwerking? 
De opdrachtverwerking is het eerste onderdeel van de realisatiefase. In dit 
onderdeel gaat het er om het in de voorbereidingsfase uitgewerkte 
ondernemingsconcept in  praktijk te brengen. Al naargelang het 
ondernemingsconcept en de branche waarin de onderneming opereert kan de 
wijze van opdrachtverwerking er verschillend uitzien. Maar steeds geldt bij de 
opdrachtverwerking het opbouwen en vasthouden van de relatie tussen 
leveranciers – onderneming – klanten. 
 
Uit welke onderdelen bestaat de opdrachtverwerking? 
Zonder op het typerende van branches in te gaan kunnen de onderdelen van de 
opdrachtverwerking als volgt onderscheiden worden. 

- Inkoop – met een onderverdeling naar prijsaanvraag, bestelling en 
goederenontvangst. 

- Verkoop – met een onderverdeling naar aanbod, opdrachtbevestiging, 
leveringsbewijs, factuur en creditering. 

 
Welke betekenis heeft de opslag van gegevens bij opdrachtverwerking?  
In het merendeel van de gevallen gebruiken ondernemingen speciaal ontwikkelde  
brancheoplossingen voor de gegevensverwerking van hun opdrachtverwerking. 
De software staat in de meeste situaties een gebruikersvriendelijke manier van 
gegevensopslag en gegevensbewerking toe. Daarnaast bieden deze software 
vaak de mogelijkheid van: 

- Voorraadbeheer – het muteren van de artikelen, de prijzen en de winkel- 
en magazijnvoorraden. 

- Offertebeheer – het bewust volgen van de uitgebrachte offertes en een 
schatting van de slagingskansen ten behoeve van de productieplanning. 

- Stamgegevens – het bijhouden van belangrijke gegevens van bijv. 
leveranciers en klanten.  
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Wat verstaan we onder administratie? 
Het tweede onderdeel van de realisatiefase is de administratie. Onder de 
administratie verstaan we de complete en vooral cijfermatige weergave van alle 
gebeurtenissen binnen een onderneming. De administratie verzamelt, ordent en 
groepeert de bedrijfsgegevens. Uit deze gegevens worden periodiek (per maand, 
kwartaal of jaar) overzichten gemaakt of mededelingen verstrekt. 
 
Wat is de taak van de administratie? 
Tot de taken van de administratie behoort de berekening van het 
bedrijfsresultaat (winst of verlies) en de weergave van de vermogenstoestand 
van de onderneming. 
De werkelijke bedrijfscijfers uit de administratie zijn echter ook de basis voor de 
kostenbepaling, voor calculaties, voor statistieken en voor de financiële planning. 
 
Welke vormen van rekening en verantwoording zijn er? 
Er is onderscheid te maken in twee systemen van rekening en verantwoording:  

- Het kasstelsel – Hier is de geldstroom bepalend voor het resultaat.  
- Het factuurstelsel – Hier zijn de aangegane verplichtingen bepalend voor 

het resultaat. 
Zie verder onder (4.7) Boekhouden.  
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Wat verstaan we onder financieel beheer? 
Financieel beheer is een effectief en efficiënt instrument om de visie van een 
onderneming in doelen te vertalen en deze doelen vervolgens gericht te volgen 
en te laten realiseren. 
 
Hoe kan financieel beheer worden onderverdeeld? 
Financieel beheer kan in twee soorten beheer worden onderverdeeld:  

1. Strategisch financieel beheer – onder het motto: “Houd het doel steeds 
voor ogen”. Met een duidelijke formulering van de ondernemingsdoelen 
deze doelen in de gaten houden en de koers wijzigen indien dat nodig is 
om die doelen te bereiken. De uitwerking van het strategisch financieel 
beheer is gedaan in de voorbereidingsfase bij het onderdeel 1.2 
Marktpotentie en concurrentie.  

2. Operationeel financieel beheer – onder het motto: “Houd het stuur steeds 
in de hand”. Dat stuur als instrument om de ondernemingsstrategie en de 
bedrijfsplannen in praktijk te brengen en dat hele proces met regelmatige 
controles nauwgezet volgen. De uitwerking van het operationeel 
financieel beheer volgt hieronder in het onderdeel 3.3. Financieel beheer 
en rapportage. 

 
Welke instrumenten heeft financieel beheer? 
De instrumenten worden aan de hand van de twee soorten financieel beheer 
vermeld. 

1. Strategisch financieel beheer – meer in het bijzonder de Portfolio analyse 
en de SWOT analyse. Zie verder onder (1.2) Marktpotentie en 
concurrentie. 

2. Operationeel financieel beheer – meer in het bijzonder de verschillende 
nuttige instrumenten zoals: kostenoverzicht, budget/realiteitvergelijking,  
resultatenrekening, balans, financieringsplan en analyses van de balans 
en de resultatenrekening met kengetallen voor de ontwikkeling van het 
bedrijfsresultaat en van het ondernemingsvermogen. 

 
Wat zijn doelen en taken van een rapportage? 
Het eerste doel van rapportage of verslaglegging is de presentatie van informatie 
waarop beslissingen die voor de onderneming van belang zijn genomen kunnen 
worden. De verslaglegging mag daarbij geen doel op zichzelf worden. 
De taak van een functionerende rapportage of verslaglegging is dat periodiek 
(per maand, kwartaal of jaar) duidelijke en actuele informatie op overzichtelijke 
en begrijpelijke manier aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld. Gebruikers 
kunnen zowel tot de onderneming behoren (bijv. bedrijfsleiding) maar ook buiten 
de onderneming staan (bijv. banken) 
 
Hoe moeten cijfers uit voorbereidingsfase en realiteitsfase vergeleken 
worden? 
In de voorbereidingsfase wordt de financiële planning opgesteld, d.w.z. het 
ondernemingsconcept wordt in (begrote) cijfers vertaald. In de realisatiefase bij 
het onderdeel 3.1 Opdrachtverwerking volgt de praktische vertaling van het 
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concept en bij het onderdeel 3.2 Administratie de verzameling van (werkelijke) 
cijfers. Financieel beheer brengt die cijfers samen in een vergelijking van 
begroot/werkelijk en stelt vast hoeveel de praktijk van het beoogde doel afwijkt.  
Deze vergelijking van begrote met werkelijke cijfers dient maandelijks plaats te 
vinden. Dan is het mogelijk om snel op eventuele ongunstige ontwikkelingen te 
reageren.             
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Wat is een jaarrekening? 
De jaarrekening – het vierde en laatste onderdeel van de realisatiefase – is de 
wettelijk voorgeschreven rapportage over de jaarlijkse afsluiting van de boeken 
van de onderneming. 
 
Welk doel heeft de jaarrekening? 
De jaarrekening brengt informatie naar buiten en geeft uitsluitsel over de 
financiële toestand, de verdiencapaciteit en de vermogenssituatie van de 
onderneming.  
 
Moet het boekjaar van de jaarrekening samenvallen met het 
kalenderjaar? 
In de meeste situaties valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. 
Ondernemingen kunnen kiezen voor een boekjaar dat afwijkt van het 
kalenderjaar, bijv. omdat de bedrijfsactiviteiten een seizoenspatroon kennen. De 
keuze voor een afwijkend boekjaar moet in het handelsregister worden vermeld. 
Een voor de onderneming eenmaal gekozen boekjaar moet in principe worden 
voortgezet. Zie verder onder (4.1) Balansdatum. 
 
Gelden er speciale voorschriften bij het opstellen van een jaarrekening? 
Er bestaan enkele voorschriften voor het opstellen van en jaarrekening: 

- Inhoud   
De jaarrekening bestemd voor de belastingdienst moet steeds inzage 
geven in de opbouw van de balans en van het behaalde 
bedrijfsresultaat. Deze jaarrekening dient immers voor de vaststelling 
van de te betalen belasting. 
Jaarrekeningen van besloten vennootschappen moeten daarnaast ook 
aan het handelsregister worden verstrekt. Kleinere BV’s geven 
daarbij alleen hun balans; andere BV’s  moeten ook inzage geven in 
het ontstaan van het bedrijfsresultaat. 

- Opzet en indeling 
      De belastingdienst hanteert een opzet voor de jaarlijkse aangifte van 
      inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, die verplicht gevolgd 
      moet worden.  
      De jaarrekeningen van BV’s die naar het handelsregister gaan 
moeten  
      een wettelijk voorgeschreven indeling volgen.       
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Deel Begrippen 
Land NL - Nederland 
Thema 3.5 Een succesvol bedrijf 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een succesvol bedrijf? 
Nadat in de voorbereidingsfase de onderneming ‘in kaart is gebracht’, in de 
startfase ‘tot leven is gekomen’ en in de realisatiefase ‘aan het werk is gegaan’, 
zou er nu als resultaat een ‘succesvol bedrijf’ moeten zijn. 
 
Wanneer is een onderneming succes? 
Het oordeel over een bedrijf of het succesvol is of niet is in principe afhankelijk 
van subjectief vastgestelde doelen en van objectief werkende metingen. Zo kan 
bijv. subjectief gezien: – het overleven van de onderneming in een moeilijke fase 
van zijn bestaan totdat zijn kansen zijn geïnventariseerd en er een nieuwe 
strategie is ingevoerd – een succes genoemd worden. Objectief gezien kan het 
dan bereikte resultaat heel anders beoordeeld worden. 
 
Hoe kan het succes van een onderneming vastgesteld worden?  
In principe bestaan hiervoor verschillende methoden. Te noemen zijn o.a. de 
volgende: 

- Gezien vanuit de startende ondernemer – als de doelen in het 
businessplan meer in het bijzonder in de financiële planning gehaald zijn. 
In het kader van financieel beheer is dan een vergelijking van begrote en 
werkelijke cijfers in dezelfde periode opgesteld (interne 
bedrijfsvergelijking). 

- Gezien vanuit een bestaande onderneming – als de resultaten van het 
vooraf gaande jaar verbeterd zijn. In het kader van financieel beheer is 
dan een vergelijking van elkaar opvolgende werkelijke cijfers opgesteld 
(interne bedrijfsvergelijking). 

- De quick scan. Dit is een snelle methode om ondernemingen uit dezelfde 
branche of uit alle branches en sectoren met elkaar aan de hand van 
enkele verhoudingscijfers (kengetallen) te vergelijken. De waarden van 
de berekende kengetallen worden gerangschikt en nadien opgeteld. Dat 
eindcijfer leidt dan tot een beoordeling lopend van ‘zeer succesvol’ tot 
‘zeer kwetsbaar’. 

- Rating. Dit is een statistische methode die gebruik maakt van een aantal 
kengetallen en deze toesnijdt op een branche of sector en op de 
daarbinnen voorkomende groottes van ondernemingen. De berekende 
kengetallen krijgen extra betekenis omdat ook aangegeven wordt of bij 
een dergelijke waarde van die kengetallen sprake is van een meer of 
minder succesvol bedrijf (externe bedrijfsvergelijking).       
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema 4.1 Balansdatum 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat verstaan we onder de balansdatum? 
De balansdatum is de laatste dag van het boekjaar van een onderneming. Op die 
datum wordt ‘de balans opgemaakt’ wat o.a. het opnemen van de aanwezige 
voorraad inhoudt. In de meeste gevallen valt de balansdatum samen met het 
eind van het kalenderjaar, 31 december. 
 
Wat wordt onder een afwijkend boekjaar verstaan? 
Van een afwijkend boekjaar is sprake als de balansdatum een andere is dan 31 
december. Als een onderneming een afwijkend boekjaar wil aanhouden moet de 
belastingdienst daarin toestemmen en moet de onderneming die afwijkende 
datum aan het handelsregister opgeven.  
 
Wat wordt onder balanscontinuïteit verstaan? 
Onder balanscontinuïteit wordt verstaan dat een eenmaal gekozen balansdatum 
in principe steeds moet worden aangehouden. Een balansdatum kan om bepaalde 
redenen echter wel gewijzigd worden. Zo’n situatie doet zich bijv. voor als de 
balansdatum van een overgenomen onderneming om praktische redenen moet 
worden gelijk getrokken met die van de overnemende moedermaatschappij. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema 4.2 Bedrijfsverzekeringen 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn bedrijfsverzekeringen? 
Bedrijfsverzekeringen zijn verzekeringen van ondernemingen tegen de risico’s die 
gelopen kunnen worden aan het bedrijf zelf, aan de mensen binnen het bedrijf en 
door toedoen van het bedrijf. De rechten en plichten en de voorwaarden 
waaronder bedrijfsverzekeringen tot stand komen wordt vastgelegd in een polis.    
 
Hoe kunnen bedrijfsverzekeringen worden onderverdeeld? 
Bedrijfsverzekeringen kunnen worden onderscheiden in: 

1. Schadeverzekeringen, verzekeringen die opgelopen schade vergoeden: 
o brandverzekering, diefstalverzekering, transportverzekering 
o bedrijfsschadeverzekering 
o motorrijtuigenverzekering 
o wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

2. Sommenverzekeringen, verzekeringen die afgesproken bedragen 
uitkeren: 

o ongevallenverzekering 
o levensverzekering 
o overlijdensrisicoverzekering 
o pensioenverzekering 
Zie verder onder (4.27) Sociale verzekeringen. 

 
Keren schadeverzekeringen de schade altijd volledig uit? 
Bij schadeverzekeringen moet aangetoond worden hoe hoog de opgelopen 
schade is geweest. Verder moet de betreffende schadesoort in de polis zijn 
opgenomen. Is het aangetoonde schadebedrag hoger dan waarvoor de polis 
dekking biedt dan betaalt de verzekeraar de schade slechts gedeeltelijk uit.   
 
Keren sommenverzekeringen het verzekerde bedrag altijd uit? 
Bij sommenverzekeringen bepaalt het voorgekomen zijn van de verzekerde 
situatie (de verzekerde persoon heeft een ongeval gekregen, is nog in leven of is 
overleden) dat de verzekering tot uitkering komt.         
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.3) Belastingaftrek bij investeringen 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het doel van belastingaftrek bij investeringen?  
Het doel van belastingaftrek op investeringen is het door een fiscale maatregel 
extra aantrekkelijk maken van die investering. 
 
Hoe is de belastingaftrek op investeringen geregeld?   
Het stimuleren van investeringen gebeurt in Nederland voor een deel door 
ondernemingen toe te staan een bepaald percentage van die investering af te 
trekken van de winst. Die aftrek zorgt dan voor een belastingvermindering, de 
premie op het investeren.  
 
Welke vormen van belastingaftrek op investeringen zijn er? 
In de praktijk van de meeste ondernemingen kunnen de volgende fiscale 
aftrekken van belang zijn:  
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek – een jaarlijkse aftrek van de winst met een 
afnemend % (25% tot 0%) van investeringen tussen € 2.100 en € 232.000 
- Energie-investeringsaftrek – een jaarlijkse aftrek van de winst met 44% van 
energiebesparende investeringen voor zover zij meer bedragen dan € 2.100 
- Milieu-investeringsaftrek – een jaarlijkse aftrek van de winst met een oplopend 
% (15% - 60%) van investeringen boven € 2.100 in bedrijfsmiddelen die 
bijdragen aan een schoner milieu en die voorkomen op de MIA-Milieulijst.  
 
Kunnen combinaties van aftrek op investeringen voorkomen? 
Een combinatie van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en energie-
investeringsaftrek is mogelijk 
Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet 
mogelijk.  
 
Waar kan aanvullende informatie verkregen worden? 
Meer informatie is gratis te verkrijgen bij de Belasting Telefoon (0800-0543).  
      



 

 

 

INFORMATIONEN FÜR START-UPS - NIEDERLANDE

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der  
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
 

 

 
Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.4) Belastingdienst 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de belastingdienst? 
De belastingdienst is de officiële instantie die namens het Ministerie van Financiën 
het contact onderhoudt met de belastingplichtigen.  
 
Hoe is de belastingdienst georganiseerd? 
De belastingdienst in Nederland is geregionaliseerd. Een onderneming heeft te 
maken met het belastingkantoor in de regio waar hij gevestigd is. Kent de 
onderneming meer vestigingsplaatsen dan geldt als belastingkantoor het kantoor 
in de regio van de hoofdvestiging. 
Het belastingkantoor heeft afdelingen, inspecties genoemd, die zich met een of 
meer belastingvormen bezig houden.   
 
Wat zijn de taken van de belastingdienst?     
De taken van de belastingdienst zijn als volgt te onderscheiden: 
1. Algemene taken – in eerste instantie het vaststellen van de hoogte, het innen 
van en het beheren van de volgende belastingen: 
- Inkomstenbelasting – voor ondernemers, werknemers, uitkeringsgerechtigden 
en gepensioneerden. Zie verder onder (4.17) IB - Inkomstenbelasting. 
- Loonbelasting – voor werknemers en uitkeringsgerechtigden een voorheffing op 
de inkomstenbelasting. Zie hiervoor onder (4.21) Loonbelasting.   
- Vennootschapsbelasting – voor BV’s en (soms) verenigingen en stichtingen. Zie 
verder onder (4.35) Vpb -Vennootschapsbelasting.  
- Omzetbelasting (BTW) – een heffing op de levering van goederen en diensten. 
Zie verder onder (4.23) Omzetbelasting. 
2. Speciale taken – de belastingdienst zorgt o.a. voor de inning en het beheer 
van: 
- Sociale verzekeringen – de premies die werkgevers en werknemers betalen voor 
de verplichte verzekeringen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.    
- Accijnzen – de extra belastingheffing op bijv. benzine en tabakswaren. 
- Overdrachtsbelasting – de belastingheffing bij aankoop nieuw onroerend goed. 
- Kapitaalbelasting – de belastingheffing bij bepaalde notariële aktes.   
- Assurantiebelasting – de belasting over het afsluiten van een verzekering.  
- Successierecht en schenkingsrecht – de belasting over schenkingen en bij de 
verdeling van een nalatenschap. 
 
Wanneer moet belasting betaald worden 
Als het belastingkantoor een aanslag oplegt is daarop ook aangegeven wanneer 
dat belastingbedrag uiterlijk betaald moet zijn. Zie verder onder (4.5) Belasting-
kalender.  
      
Wat is een openingsaankondiging? 
De openingsaankondiging is een verplicht bericht aan de belastingdienst dat een 
onderneming met zijn activiteiten is gestart. Zie verder onder (4.25) Openings-
aankondiging.   
 
Waar is aanvullende informatie te verkrijgen? 
Aanvullende informatie is de verkrijgen op de volgende website van de 
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belastingdienst. 
 
 http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/onderneming_starten_stoppen.html 
  
U komt dan op de pagina “Onderneming starten of stoppen?”. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.5) Belastingkalender 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een belastingkalender?  
De belastingkalender is een overzichtelijke tabel met informatie over de 
belastingen waarmee een ondernemer in de loop van een jaar te maken krijgt. 
De tabel is opgebouwd aan de hand van de volgende kernvragen; 

• WAT moet er betaald worden? 
• HOEVEEL moet er betaald worden? 
• WANNEER moet er betaald worden? 
• WIE regelt de aanslagen? 
• WAAR is nadere informatie te vinden? 

 
WAT HOEVEEL WANNEER WIE WAAR 
Belastingsoort 
 

Tarieven Vervaldata Aanslaginstantie Zie verder 
onder 

Omzet- 
belasting 

0%, 6% 
of 19% 
van netto 
omzet 

15.02. 
15.05 etc. 
of 
15.01. 
15.02 etc. 
1) 

Inspectie 
Omzet- 
belasting 

Omzet- 
belasting 

Inkomsten- 
belasting 

0% tot 
52% van  
netto 
inkomsten 

15.02., 
15.05., 
15.08., 
15.11. 

Inspectie 
Inkomsten- 
belasting 

Inkomsten- 
belasting 

Vennootschaps- 
belasting 

20%, 
23,5% of 
25,5% 
over winst 

15.02., 
15.05., 
15.08., 
15.11. 

Inspectie 
Vennoot-  
schapsbelasting 

Vennootschaps- 
belasting 

Loonbelasting 
en 
Premieheffing 

0% tot 
52% van 
loon of 
salaris 

Elke 15e 
van de 
volgende 
maand 

Inspectie Loon- 
heffing 

Loon- 
belasting 

     
1)  Kwartaalbetalingen gelden in situaties dat de af te dragen BTW per kwartaal € 
7.000 of lager is. 
     Maandbetalingen gelden in situaties dat de af te dragen BTW per kwartaal 
meer dan € 7.000 bedraagt. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.6) Besloten vennootschap (BV) 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een besloten vennootschap? 
De besloten vennootschap is de op een na meest voorkomende rechtsvorm. De 
BV wordt bij een notaris opgericht door het laten passeren van de 
oprichtingsakte. Daarin zijn de statuten opgenomen, de regels waaronder de BV 
de onderneming zal gaan uitoefenen. De BV kent een of meer eigenaren 
(aandeelhouders) en wordt geleid door een of meer directeuren.  
 
Hoe is de aansprakelijkheid bij een BV geregeld?  
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een BV is beperkt tot de hoogte 
van het geplaatste aandelenkapitaal (minimaal € 18.000). Daarboven kan er 
extra aansprakelijkheid ontstaan voor de aandeelhouder die de onderneming leidt 
bijv. doordat de bank daarom bij kredietverlening vraagt.  
 
Onder welke belastingvorm valt de BV?  
De besloten vennootschap betaalt vennootschapsbelasting over zijn winst. Zie 
verder onder (4.35) Vennootschapsbelasting.   
 
Welke sociale verzekeringen komen bij een BV voor?  
Iedere directeur van een BV is als persoon, net als iedere Nederlander, verplicht 
om zich tegen ziektekosten te verzekeren. Hij sluit daarvoor een basisverzekering 
af bij een ziektekostenverzekeraar.  
Vrijwillig kan de directeur zich verzekeren tegen extra ziektekosten, ongevallen, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook kan hij bij een 
verzekeringsmaatschappij vrijwillig een oudedagsvoorziening afsluiten. Zie verder 
onder (4.27) Sociale verzekeringen.   
 
Wordt een BV ingeschreven in het Handelsregister? 
Een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht. 
De onderneming ontstaat door inschrijving van de oprichtingsakte in het 
handelsregister.  Zie verder onder (4.14) Handelsregister. 
 
Zijn de firmanten vrij in het kiezen van een naam voor de onderneming?  
Als handelsnaam of ondernemingsnaam kan de familienaam van de oprichter, 
een op de aard van de onderneming slaande naam of een fantasienaam gekozen 
worden met de toevoeging ‘BV’, behalve als die reeds gevoerd wordt. De 
regionale Kamer van Koophandel kan hierover uitsluitsel geven. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.7) Boekhouden 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat verstaan we onder boekhouden?  
Onder boekhouden verstaan we het geheel van de chronologisch gerangschikte 
systematische aantekening van alle zakelijke transacties. Het is de getalsmatige 
weergave van transacties in de onderneming op basis van verwerkte 
documenten. 
 
Wat is de taak van de boekhouding? 
De taak van de boekhouding is de vastlegging en berekening van de kosten en 
opbrengsten, alsmede de veranderingen in de bezittingen en schulden van de 
onderneming waaronder het eigen vermogen. 
 
Welke boekhoudsystemen zijn er? 
Er kunnen twee boekhoudsystemen worden onderscheiden: 

1. Staat van baten en lasten – het boeken van ontvangsten en uitgaven 
waaruit het bedrijfsresultaat wordt vastgesteld. Zie verder onder 
(4.28) Staat van baten en lasten. 

2. Dubbele boekhouding – het steeds tweemaal boeken van een 
transactie waaruit een balans en winst- en verliesrekening ontstaat. 
Zie verder onder (4.11) Dubbel boekhouden.   

  
Is er vrijheid in de keuze van boekhoudsysteem? 
De keuze van boekhoudsysteem wordt bepaald door de rechtsvorm van de 
onderneming:  

- ondernemingen in de vorm van een eenmanszaak, vof, cv en bv zijn 
verplicht het systeem van dubbel boekhouden toe te passen; 

- stichtingen en verenigingen kunnen kiezen uit het systeem van de staat 
van baten en lasten of van dubbel boekhouden.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.8) BTW nummer 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een BTW nummer? 
Een BTW nummer is de in de praktijk gebruikte naam voor het 
identificatienummer dat iedere onderneming in het kader van de omzetbelasting 
dient te hebben. 
 
Waar kan een BTW nummer worden aangevraagd? 
Een BTW nummer kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. 
 
Wanneer moet de onderneming zijn BTW nummer gebruiken? 
Het per onderneming unieke BTW nummer moet gebruikt worden bij transacties 
met andere ondernemingen binnen en buiten Nederland. Ook is gebruik van het 
BTW nummer verplicht bij het doen van aangifte Omzetbelasting en bij het 
voeren van correspondentie met de belastingdienst over BTW aangelegenheden.    
 
Wat is het nut van een BTW nummer bij export?  
Door het gebruik van een verkregen BTW nummer kan een onderneming 
goederen en diensten naar een ander land uiteindelijk vrij van BTW leveren. 
 
Wat is de belastingverplichting van een onderneming bij import?  
Bij de invoer van goederen en diensten uit een ander land moet de onderneming 
daarvan aangifte doen bij de belastingdienst en daarna BTW afdragen over de 
waarde van de import. Heeft de import betrekking op goederen van buiten de 
Europese Unie (EU) dan worden die goederen niet alleen met BTW maar vaak 
ook met invoerrechten belast.     
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.9) Burgerservicenummer 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een burgerservicenummer? 
Een burgerservicenummer – vroeger SOFI nummer genoemd –  is een door de 
overheid aan iedere Nederlander verstrekt uniek identificatienummer voor fiscale 
en sociale zaken en voor het kunnen administreren van bepaalde aan personen 
geleverde overheidsdiensten. 
 
Wat is de relatie tussen het burgerservicenummer en de belastingdienst? 
Het burgerservicenummer is het nummer dat de belastingdienst voor 
belastingaangiften en belastingaanslagen van personen aanhoudt. 
 
Om een goede voortgang en afloop van aangiften en aanslagen te verkrijgen 
dient het burgerservicenummer bij mondeling contact en correspondentie met 
het belastingkantoor steeds opgegeven te worden. 



 

 

 

INFORMATIONEN FÜR START-UPS - NIEDERLANDE

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der  
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
 

 

 
Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.10) Commanditaire vennootschap onder firma (CV) 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een commanditaire vennootschap onder firma? 
Een commanditaire vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij een of 
meer personen beherend vennoot en een of meer andere personen stille vennoot 
of commandite zijn. 
 
Hoe is de aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap 
geregeld?  
Iedere beherende vennoot is volledig aansprakelijk voor de schulden van de CV. 
Die aansprakelijkheid strekt zich uit tot het eigen vermogen van de vennoot in de 
onderneming en tot zijn privévermogen. 
Iedere stille vennoot is slechts aansprakelijk voor de schulden van de CV tot het 
bedrag van zijn commanditaire inbreng.    
  
Onder welke belastingvorm valt de commanditaire vennootschap?  
De vennootschapswinst van de cv wordt volgens de bepaling in het firmacontract 
over de vennoten verdeeld. Iedere vennoot betaalt belasting over zijn aandeel in 
de winst overeenkomstig het tarief inkomstenbelasting (met een maximum van 
52 %) Zie verder onder (4.17) IB - Inkomstenbelasting. 
 
Welke sociale verzekeringen komen bij een CV voor?  
Iedere vennoot is verplicht, net als iedere Nederlander, om zich tegen 
ziektekosten te verzekeren. Hij sluit daarvoor bij een van de 
ziektekostenverzekeraars een basisverzekering af.  
Vrijwillig kan de beherende vennoot zich verzekeren tegen extra ziektekosten, 
ongevallen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook kan hij vrijwillig een 
oudedagsvoorziening afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Z|ie verder 
onder (4.27) Sociale verzekeringen. 
 
Wordt een commanditaire vennootschap ingeschreven in het 
Handelsregister? 
Een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht. 
De onderneming treedt na die inschrijving in werking.  Zie verder onder (4.14) 
Handelsregister. 
 
Zijn de vennoten vrij in het kiezen van een naam voor de onderneming?  
Als handelsnaam of ondernemingsnaam kan de familienaam van een vennoot, 
een op de aard van de onderneming slaande naam of een fantasienaam gekozen 
worden met de toevoeging CV, behalve als die naam reeds gevoerd wordt. De 
regionale Kamer van Koophandel kan hierover uitsluitsel geven. 
 
Spelen er nog andere zaken?  
Na het uittreden van een of meer beherende of stille vennoten kan de 
overblijvende beherende vennoot de commanditaire vennootschap als 
eenmanszaak voortzetten. Na toetreden van een beherende of stille vennoot kan 
de CV als zodanig worden voortgezet. De beëindiging van de onderneming moet 
gevolgd worden door uitschrijving uit het handelsregister en door een mededeling 
aan het belastingkantoor. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.11) Dubbel boekhouden 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat houdt het systeem van dubbel boekhouden in? 
Bij het systeem van dubbel boekhouden moeten de navolgende boeken en staten 
worden bijgehouden: 

- Grootboek voor de balans en  
- Grootboek voor de winst- en verliesrekening 
- Kas- en bankboek 
- Afschrijvingsstaat (voor niet direct af te schrijven investeringen) 
- Balansopname 

 
Hoe wordt het resultaat bepaald? 
Het resultaat (winst of verlies) ontstaat door de inkomsten te verminderen met 
de uitgaven en met de toegepaste afschrijving op vaste activa.  
 
Wat kenmerkt het systeem van dubbel boekhouden?  
Het systeem van dubbel boekhouden kent twee manieren om het 
ondernemingsresultaat te bepalen: 

- Vermogensvergelijking – het verschil aan waarde van het eigen 
vermogen op de eindbalans ten opzichte van dat op de beginbalans 

- Resultatenberekening – het saldo aan opbrengsten en kosten uit de 
resultaatbepalende grootboekrekeningen 

Het resultaat van de vermogensvergelijking moet hetzelfde zijn als dat van de 
resultatenberekening. 
 
Welke boekingsdatum is bepalend voor het resultaat?  
Voor de verantwoording van de opbrengst en kosten geldt niet de datum van 
ontvangst of betaling van het bedrag maar die van de factuur. Hier is het zgn. 
factuurstelsel van toepassing. 
Een uitzondering hierop zijn de uitgaven voor bedrijfsmiddelen die langer 
meegaan (investeringen). Deze lasten worden over de levensduur van het 
bedrijfsmiddel verdeeld (afschrijvingen).   
 
Zijn er uitzonderingen op het factuurstelsel? 
Ondernemingen waarbij de inkoop en verkoop uitsluitend of bijna uitsluitend via 
contante betaling tot stand komt, bijv. in de detailhandel en in het kleinere 
ambacht, mogen kiezen voor een verantwoording van hun resultaat via de 
ontvangen opbrengsten en betaalde kosten. Hier is het zgn. kasstelsel van 
toepassing.          
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.12) Eenmanszaak 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een eenmanszaak? 
Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij één persoon eigenaar van een 
onderneming is. 
 
Hoe is de aansprakelijkheid bij een eenmanszaak geregeld?  
De eigenaar van een eenmanszaak is volledig aansprakelijk voor de schulden van 
zijn onderneming. Die aansprakelijkheid strekt zich uit tot het eigen vermogen in 
de onderneming en tot het privévermogen. 
  
Onder welke belastingvorm valt de eenmanszaak?  
De ondernemer van een eenmanszaak betaalt belasting over zijn winst  
overeenkomstig het tarief inkomstenbelasting (met een maximum van 52 %) Zie 
verder onder (4.17) Inkomstenbelasting. 
 
Welke sociale verzekeringen komen bij van een eenmanszaak voor?  
De eigenaar van een eenmanszaak is verplicht, net als iedere Nederlander, om 
zich tegen ziektekosten te verzekeren. Hij sluit daarvoor bij een van de 
ziektekostenverzekeraars een basisverzekering af.  
Vrijwillig kan de eigenaar van een eenmanszaak zich verzekeren tegen extra 
ziektekosten, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook kan hij 
vrijwillig een oudedagsvoorziening afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. 
Zie verder onder (4.27) Sociale verzekeringen.    
 
Moet een eenmanszaak ingeschreven worden in het Handelsregister? 
Een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht. 
De onderneming treedt na die inschrijving in werking. Zie verder onder (4.14) 
Handelsregister. 
 
Is de eigenaar vrij in het kiezen van een naam voor de onderneming?  
Als handelsnaam of ondernemingsnaam kan de eigen naam van de ondernemer, 
een op de aard van de onderneming slaande naam of een fantasienaam gekozen 
worden, behalve als die reeds gevoerd wordt. De regionale Kamer van 
Koophandel kan hierover uitsluitsel geven. 
 
Spelen er nog andere zaken?  
Het is mogelijk de eenmanszaak in te brengen in een nieuwe onderneming en die 
dan voort te zetten als vennootschap onder firma (Vof), commanditaire 
vennootschap (CV) of besloten vennootschap (BV). De beëindiging van de 
onderneming moet gevolgd worden door uitschrijving uit het handelsregister en 
door een mededeling aan het belastingkantoor. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.13) Factuur 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan welke eisen moet een factuur voldoen? 
Om aan de BTW eisen te voldoen moet een uitgestuurde of ontvangen factuur de 
volgende informatie bevatten: 
- De naam en het adres van de leverende partij; 
- De naam en het adres van de ontvangende partij; 
- De hoeveelheid en een nadere aanduiding van de geleverde prestatie; 
- De datum van aflevering of prestatie; 
- De gevraagde vergoeding; 
- Het van toepassing zijnde BTW tarief;  
  (Als er geen BTW van toepassing is:  een verwijzing daarnaar) 
- Het bedrag aan BTW; 
- De factuurdatum; 
- Een doorlopend factuurnummer; 
- Het BTW nummer (BTW- identificatienummer) van de leverende partij; 
- Het BTW nummer (BTW- identificatienummer) van de ontvangende partij. 
 
Zijn er vereenvoudigde eisen voor kastransacties? 
Bij kastransacties binnen en voor ondernemingen is de vereiste informatie om 
aan de BTW eisen te voldoen geringer in aantal. Dan dient vermeld te worden: 
- De naam en het adres van de leverende partij; 
- De hoeveelheid en een nadere aanduiding van de geleverde prestatie; 
- De datum van levering of prestatie; 
- De gevraagde vergoeding; 
- Het van toepassing zijnde BTW tarief;  
- Het bedrag aan BTW. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.14) Handelsregister 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het handelsregister? 
Het handelsregister is een bij wet verplichte openbare registratie van 
ondernemingen. Het register heeft een informatie- en zekerheidsfunctie en is 
openbaar; d.w.z. voor iedere persoon en iedere onderneming toegankelijk. 
 
Is er een inschrijvingsplicht voor ondernemingen? 
De meeste ondernemingen moeten in het handelsregister worden ingeschreven. 
Uitzonderingen zijn ondernemingen in de land- en tuinbouw en vrije beroepen 
zoals arts, advocaat, notaris en tolk. 
 
Welke gegevens worden in het handelsregister genoteerd? 
In het handelsregister wordt de volgende informatie over een onderneming 
opgenomen: 
- Hoofdpunten uit de oprichtingsakte van de onderneming, zoals wie is eigenaar, 
vennoot, directeur 
- Het doel van de onderneming of de aard van de bedrijfsactiviteiten 
- De oprichtingsdatum  
- De hoogte van het eigen vermogen 
- Gegevens uit de jaarrekeningen (alleen bij besloten vennootschappen) 
- Veranderingen in de verhoudingen binnen de onderneming, zoals het aandeel in 
het eigen vermogen, de aanstelling of het ontslag van een directeur, de 
bevoegdheid / aansprakelijkheid van een directeur  
 
Wat is het handelsregisternummer? 
Aan alle ingeschreven ondernemingen wordt een handelsregisternummer 
toegekend. Dit nummer is een  in dat register unieke aanduiding van de 
onderneming. 
 
Waar is aanvullende informatie te verkrijgen? 
Aanvullende informatie is de verkrijgen op de volgende website. 
 

http://kvk.nl/handelsregister/default.asp 
 

U komt dan op de pagina: “Handelsregister”. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.15) Hoofdbedrijfschap 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een bedrijfschap 
Ruim 50 jaar geleden is in Nederland de Wet op de Bedrijfsorganisatie ingevoerd, 
die voorzag in het ontstaan van bedrijfschappen, waarin gelijksoortige bedrijven 
werden ondergebracht. Zo zijn er bijv. het Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf, 
het Bedrijfschap voor het Schildersbedrijf en het Bedrijfschap voor de 
detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit.  
 
Wat is een hoofdbedrijfschap? 
Om de coördinatie tussen die bedrijfschappen te bevorderen zijn twee 
hoofdbedrijfschappen opgericht: 

- Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en  
- Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).   

De besturen van deze hoofdbedrijfschappen bestaan uit vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven, d.w.z. uit werkgevers- en werknemersorganisaties van de 
daaronder vallende bedrijven. 
 
Welke taken heeft een hoofdbedrijfschap? 
Een hoofdbedrijfschap heeft tot taak: 

- het bevorderen van de bedrijfsuitoefening door ondernemingen, 
waarvoor het is ingesteld 

- het behartigen van het gemeenschappelijk belang van die 
ondernemingen en van de daarbij betrokken personen (ondernemers en 
medewerkers) 

 
Waarmee houdt de hoofdbedrijfschappen zich bezig? 
Het HBA en HBD houden zich o.a. bezig met: 

- het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan ministers over 
onderwerpen die het ambacht en de detailhandel raken 

- het uitvaardigen van verordeningen die voor de belanghebbenden kracht 
van wet hebben (bijv. Verordening Secundaire Arbeidsvoorwaarden 
Detailhandel)  

- het ontwikkelen van eigen initiatieven (bijv. het bevorderen van het 
vakonderwijs en het laten ontwikkelen van softwarepakketten voor de 
besturing van processen in de bedrijven van de aangesloten branches)     

 
Waar is aanvullende informatie te verkrijgen? 
Aanvullende informatie is de verkrijgen op de volgende websites. 
 

http://www.hba.nl/view.cfm?page_id=13550  
 

U komt dan op de pagina: “Registratie en heffing”. 
 

http://www.hbd.nl/view.cfm?page_id=9896 
 

U komt dan op de pagina: “Registratie en Heffing 2008”. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.16) IB - Bronnen van inkomen 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe worden de bronnen van inkomen in de IB onderscheiden? 
Er is onderscheid van inkomen naar 5 bronnen: 
- Inkomen uit werk en eigen woning 
- Winst uit onderneming 
- Andere inkomsten 
- Inkomen uit aanmerkelijk belang 
- Inkomen uit sparen en beleggen 
 
Hoe worden de bronnen van inkomen gegroepeerd? 
De bovengenoemde bronnen van inkomen worden als volgt gegroepeerd: 
Box 1 – betreft de inkomensbronnen 1 t/m 3 
Box 2 – betreft de inkomensbron 4 
Box 3 – betreft de inkomensbron 5 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.17) IB - Inkomstenbelasting 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarop heeft IB betrekking? 
Over het wereldinkomen van onbeperkt belastingplichtige personen wordt 
inkomstenbelasting geheven. 
 
Wat is de grondslag voor de heffing van IB?  
Het belastbaar inkomen is de grondslag voor de heffing van inkomstenbelasting. 
Die grondslag is het jaarlijkse totaalbedrag van de inkomsten uit de verschillende 
bronnen van inkomen na verrekening van aftrekbare kosten en verliezen. Zie 
verder onder (4.16) IB - Bronnen van inkomen. 
 
Hoe hoog is het belastingtarief in de IB? 
Het belastingtarief – het tarief waarmee het inkomen wordt belast – ligt tussen 
0% en 52%. Zie verder onder (4.18) IB - Tarieven inkomstenbelasting.  
 
Hoe wordt de belastingaanslag vastgesteld? 
De te betalen inkomstenbelasting wordt jaarlijks vastgesteld. De 
belastingplichtige moet aangifte doen voor de inkomstenbelasting bij een 
inkomen uit onderneming of bij tenminste twee bronnen van inkomen. Deze 
aangifte geschiedt in toenemende mate elektronisch. De aangifte en daarop 
volgende aanslag wordt door de belastingdienst geadministreerd onder het 
burgerservicenummer van de belastingplichtige. Zie verder onder (4.9) 
Burgerservicenummer.    
 
Welke vervaldagen zijn van belang? 
De aangifte IB moet uiterlijk 31 maart na afloop van het kalenderjaar 
plaatsvinden. Verlening van die termijn t/m 30 juni is op aanvraag mogelijk. De 
belastingdienst kan op basis van een schatting van het inkomen een voorlopige 
aanslag opleggen, die in enkele termijnen betaald moeten worden. Na 
vaststelling achteraf van de te betalen IB aan de hand van de aangifte volgt een 
definitieve aanslag IB, waarbij de voorlopige aanslag verrekend wordt. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.18) IB – Tarieven inkomstenbelasting 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaruit bestaat het tarief IB? 
De belastingdienst int in een gezamenlijk tarief naast inkomstenbelasting (IB) 
ook de premies voor de volksverzekeringen (PH). De inkomstenbelasting is een 
progressieve belasting. Dat betekent dat hoe hoger het belastbaar inkomen 
wordt hoe meer belasting daarover geheven wordt. 
 
Welke tarieven hanteert de belastingdienst?  
De gezamenlijke tarieven inkomstenbelasting en premieheffing in 2008, van 
toepassing op personen jonger dan 65 jaar is te vinden in de volgende tabel 
- voor de eerste € 6.172,-- een tarief van 0 % 
- voor de volgende € 17.579 een PH tarief van 2,45 % en een IB tarief van 31.15 
% 
- voor de volgende € 14.010 een PH tarief van 10,70% en een IB tarief van 
31,15% 
- voor de volgende € 22.271 een IB tarief van 42 % 
- voor een belastbaar inkomen boven € 53.064 een IB tarief van 52 % 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.19) Kamer van Koophandel 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de rol van de Kamer van Koophandel? 
Nederland kent al ongeveer 200 jaar een over het land verspreid netwerk van 
Kamers van Koophandel. De Kamers van Koophandel: 
- voeren in hun werkgebied op verzoek van de overheid enkele taken uit;       - 
opereren als belangenbehartiger van individuele ondernemingen en van 
samenwerkingsverbanden in de regio. 
Het lidmaatschap van de regionale Kamer van Koophandel is voor de meeste 
ondernemingen verplicht. 
 
Hoe ziet de dienstverlening van een Kamer van Koophandel er uit?  
Voorbeelden van taken waarmee de Kamer van Koophandel is belast zijn: 
- Het uitvoeren van enkele wetten, zoals de Handelsnaamwet en de 
Handelsregisterwet. Zie verder onder (4.14) Handelsregister.  
- Het uitbrengen van advies aan overheid en bedrijven over te nemen of 
genomen maatregelen die voor de eigen regio van belang zijn. 
- Het uitbrengen van advies aan gemeentelijke overheden over veranderingen in 
de infrastructuur of in de bedrijfshuisvesting in de regio. 
- Het verlenen van diensten bij import en export aan in de regio gevestigde 
bedrijven. 
- Het geven van individuele handelsvoorlichting (o.a. uit het Handelsregister)  
het verzorgen van seminars en contactdagen voor (startende) ondernemers. 
 
Wat zijn de kosten van lidmaatschap van de Kamer van Koophandel?  
De in het handelsregister ingeschreven ondernemingen betalen jaarlijks een 
contributie. De hoogte van die jaarlijkse bijdrage hangt af van de omvang van de 
onderneming. Hoe groter de onderneming, hoe hoger de bijdrage. De Kamer van 
Koophandel in de regio verstrekt hierover concrete informatie. 
 
Waar is aanvullende informatie te verkrijgen? 
Aanvullende informatie is de verkrijgen op de volgende website. 
 

http://kvk.nl/bedrijfstarten/default.asp 
 

U komt dan op de pagina: “Bedrijf starten”. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.20) Kleine ondernemersregeling voor de BTW 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de kleine ondernemersregeling voor de BTW? 
Dit is een bijzondere regeling voor kleinere ondernemers die kan leiden tot het 
niet afdragen of minder afdragen van BTW. 
 
Op welke ondernemingen is deze regeling van toepassing?  
De kleine ondernemersregeling voor de BTW geldt in principe voor ondernemers 
met een eenmanszaak, voor maten in een maatschap en voor vennoten in een 
Vof. 
 
Wat zijn de voordelen van deze regeling? 
De kleine ondernemersregeling voor de BTW kent drie mogelijkheden:  
1. Is na aftrek van de voorbelasting de berekende af te dragen BTW per jaar € 
1.345 of minder, dan hoeft er geen BTW betaald te worden; 
2. Ligt de berekende af te dragen BTW per jaar tussen € 1.345 en € 1.883 dan 
bedraagt de vermindering 2,5 x {€ 1.883 – (berekend BTW - bedrag)} 
3. Is de berekende af te dragen BTW per jaar meer dan € 1.883 dan vindt er 
geen vermindering van te betalen BTW plaats . 
 
Moet de kleinere ondernemer voor de BTW aan enige verplichting 
voldoen?    
De ondernemer moet blijven voldoen aan de administratieve verplichtingen voor 
de BTW, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en uitgaven en het 
bewaren van de facturen.   
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Land NL - Nederland 
Thema (4.21) Loonbelasting 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarop heeft loonbelasting betrekking? 
Loonbelasting is een bijzondere vorm van inkomstenbelasting, d.w.z. het is een 
voorheffing op de inkomstenbelasting over de gezamenlijke inkomsten in de 
vorm van lonen en salarissen verkregen uit verrichte werkzaamheden in 
dienstverband. Zie verder onder (4.16) Bronnen van inkomen. 
 
Wat is de grondslag voor de heffing van loonbelasting?  
De grondslag voor de heffing van loonbelasting is: 
- het bruto loon of bruto salaris  
  +  beloningen in natura (bijv. toeslag leaseauto)  
  -/- verschillende bedragen zoals: fiscale aftrekken (bijv. arbeidskorting) en 
betaalde premies voor werknemersverzekeringen. 
 
Hoe hoog is het belastingtarief in de loonbelasting?   
Het belastingtarief ligt tussen 0% en 52%. De berekening van de loonbelasting 
geschiedt volgens de loonheffingtabellen.  
Bij meerdere dienstverbanden en bij inkomen uit dienstverband gecombineerd 
met  inkomsten uit vroegere arbeid ontstaat een aangifteplicht voor de IB. 
 
Welke vervaldata zijn van belang? 
De loonbelasting wordt samen met de premies volksverzekeringen (o.a. AOW 
premie) als loonheffing door de werkgever ingehouden en in de daaropvolgende 
maand aan de belastingdienst afgedragen. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.22) Maatschap 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een maatschap? 
Een maatschap is een rechtsvorm waarbij twee of meer maten hun beroep vanuit 
een gezamenlijk adres uitoefenen. Dat kan een combinatie zijn van 
eenmanszaken of van besloten vennootschappen. Zie verder onder (4.12) 
Eenmanszaak en (4.6) Besloten vennootschap. 
 
Hoe is de aansprakelijkheid bij een maatschap geregeld?  
De maten van een maatschap zijn volledig aansprakelijk voor de schulden van de 
maatschap in verhouding tot hun aandeel daarin.  Die aansprakelijkheid strekt 
zich uit tot het eigen vermogen in de maatschap en tot het privévermogen. 
 
Is er vergunning nodig voor binnen een maatschap uitoefenen van het 
beroep?  
Iedere maat in de maatschap moet beschikken over de vereiste diploma’s voor 
het uitoefenen van zijn beroep. 
    
Onder welke belastingvorm valt de maatschap?  
Iedere maat met een eenmanszaak betaalt over zijn winst in de maatschap 
inkomstenbelasting overeenkomstig het tarief (met een maximum van 52 %) Zie 
verder onder (4.17) IB - Inkomstenbelasting. 
Iedere maat met een besloten vennootschap betaalt over zijn winst in de 
maatschap vennootschapsbelasting. Zie verder onder (4.35) Vpb - 
Vennootschapsbelasting.   
 
Welke sociale verzekeringen komen bij een maatschap voor?  
Iedere maat is als persoon, net als iedere Nederlander, verplicht om zich tegen 
ziektekosten te verzekeren. Hij sluit daarvoor bij een ziektekostenverzekeraar 
een basisverzekering af.  
Vrijwillig kan de maat zich verzekeren tegen extra ziektekosten, ongevallen, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook kan hij bij een 
verzekeringsmaatschappij vrijwillig een oudedagsvoorziening afsluiten. Zie verder 
onder (4.27) Sociale verzekeringen.  
 
Wordt een maatschap ingeschreven in het Handelsregister? 
Bij vrije beroepen, waar maatschappen veel voorkomen, is een inschrijving in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet verplicht.  
 
Zijn de maten vrij in het kiezen van een naam voor de maatschap?  
Als handelsnaam of ondernemingsnaam komen de namen van de gezamenlijke 
maten in aanmerking.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.23) Omzetbelasting  
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarop heeft omzetbelasting betrekking? 
De omzetbelasting – ook Belasting over de Toegevoegde Waarde of BTW 
genoemd – belast de eindverbruiker, d.w.z. de consument van producten en 
diensten waarbij als basis dienst de waarde van het eindproduct. 
 
Welke belastingtarieven gelden er? 
In principe worden twee belastingtarieven gehanteerd:   
1. Het normale tarief: 19% 
2. Het verlaagde tarief: 6% voor de levering van o.a. agrarische producten en 
diensten, etenswaren en niet alcoholische dranken, geneesmiddelen, de verkoop 
van dagbladen, tijdschriften en boeken, het personenvervoer en de verhuur van 
vakantiewoningen en kampeerplaatsen. 
 
Bestaan er leveringen waarover geen BTW geheven wordt?   
Er bestaan enkele situaties van leveringen van goederen of diensten die niet met 
BTW belast worden. Daarbij is onderscheid te maken in: 
1. Vrijstelling van BTW heffing – de Wet Omzetbelasting geeft aan welke 
goederen en diensten niet met BTW zijn belast. Voorbeelden hiervan zijn: 
medische diensten, de levering van medicijnen en het geven van onderwijs. 
2. Teruggave van betaalde BTW – ondernemers die goederen exporteren of 
diensten in het buitenland aanbieden zijn in Nederland geen BTW, maar in het 
land van levering in principe wel BTW verschuldigd. De in Nederland in rekening 
gebrachte en betaalde BTW op goederen voor de export kan de ondernemer bij 
export van de belastingdienst terugvorderen. 
 
Wat wordt onder voorbelasting verstaan? 
De voorbelasting is de in rekening gebrachte BTW op leveranties van goederen 
en diensten die onderdeel zijn geworden van de levering van goederen of 
diensten van de onderneming aan derden. Deze in rekening gebrachte en 
betaalde voorbelasting kan de onderneming van de belastingdienst 
terugvorderen. 
 
Moet facturen voor geleverde goederen en diensten aan eisen voldoen? 
De onderneming is verplicht een aantal gegevens op iedere uit te sturen factuur 
te zetten. Zie verder onder (4.13) Factuur.   
 
Hoe is de aangifte omzetbelasting geregeld?  
Ondernemingen geven per kwartaal – in uitzonderingsgevallen per maand – aan 
het belastingkantoor de door de onderneming gefactureerde omzetbelasting en 
de van andere ondernemingen in rekening gebracht gekregen voorbelasting op. 
Zie verder onder (4.9) BTW nummer.  
 
Zijn er eenvoudiger regelingen voor kleinere ondernemingen?  
Er bestaat een faciliteit voor ondernemingen met kleinere omzetten. Zie verder 
onder (4.20) Kleine ondernemersregeling voor de BTW. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.24) Ondernemersprofiel 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben ik een ondernemerstype? 
De min of meer vrijwillige opdracht om een zo mogelijk goed betaalde werkkring 
om te ruilen tegen de ongewisheid van een zelfstandig uit te oefenen beroep of 
te leiden bedrijf vereist een zekere mate van moed en risicobereidheid. Die stap 
naar zelfstandigheid is niet iedereen gegeven, daarvoor moet u een 
ondernemerstype zijn.     
 
Wat is er zo aantrekkelijk aan zelfstandig ondernemer zijn? 
De aantrekkelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap kan liggen in het 
willen aanpakken van steeds nieuwe uitdagingen en opgaven. Het realiseren van 
de eigen ideeën en dat bij een grote mate van vrijheid in handelen en beslissen 
kan leiden tot een hoge graad van arbeidssatisfactie.  
 
Welke basiskenmerken moet een ondernemer kunnen meebrengen? 
De basiskenmerken voor ondernemerschap zijn grofweg in drie categorieën in te 
delen: 
1. Persoonlijke eigenschappen – die zijn als volgt te beschrijven: 
- het geloof in een idee,  
- het vertrouwen in eigen kracht, 
- risicobereidheid, 
- ook bij ‘tegenwind’ een ongebroken motivatie, 
- de zin om zaken zelf te bedenken en uit te voeren, 
- zelfstandigheid en contactuele vaardigheid 
2. Beroepskwalificaties – die zijn als volgt te beschrijven: 
- ervaring in de branche 
- de beheersing van het uitvoeringsproces 
- fundamentele commerciële ervaring 
3. Partner of familie – een belangrijke voorwaarde is dat de partner of de familie 
de overstap naar zelfstandig ondernemerschap positief ondersteunt. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.25) Openingsaankondiging 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de openingsaankondiging? 
De openingsaankondiging is een verplichte schriftelijk of telefonisch te 
verstrekken mededeling aan het belastingkantoor in de regio dat de onderneming 
van start gaat. 
 
Hoe verloopt de procedure van een openingsaankondiging? 
De openingsaankondiging aan het belastingkantoor kent de volgende stappen: 
1. De onderneming meldt de start van de onderneming schriftelijk of telefonisch 
aan bij het belastingkantoor. 
2. Het belastingkantoor zendt het formulier ‚Opgaaf Startende onderneming’ naar 
de onderneming. 
3. De onderneming vult het formulier ,Opgaaf Startende onderneming’ in en 
stuurt dat binnen 14 dagen terug. 
4. De belastingdienst bepaalt aan de hand van de ontvangen informatie voor 
welke belastingen de onderneming in de administratie wordt opgenomen. Dat 
kunnen zijn inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (Vpb), 
omzetbelasting (BTW) en loonbelasting (bij het in dienst nemen van personeel). 
5. De belastingdienst stuurt de aangifteformulieren voor de van toepassing zijnde  
belastingen automatisch toe.   
 
Onder welke nummers registreert de belastingdienst de onderneming? 
Iedere belastingplichtige Nederlander staat onder een uniek nummer –  het 
burgerservicenummer – bij de belastingdienst geregistreerd. Zie verder onder 
(4.9) Burgerservicenummer.  
 
Voor de afwikkeling van omzetbelasting kent de belastingdienst de onderneming 
een uniek nummer – het BTW nummer – toe. Zie verder onder (4.8) BTW 
nummer.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.26) Rechtsvormen 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de betekenis van een rechtsvorm? 
De betekenis van de rechtsvorm bestaat hieruit dat hij de rechtsbetrekkingen 
binnen de onderneming af (tussen de partners) als ook de betrekkingen van de 
onderneming tot zijn omgeving (tot derden) bepaalt. Bovendien ligt in de 
rechtsvorm vast hoe met persoonlijke, fiscale, bedrijfseconomische en juridische 
aspecten omgegaan wordt. 
 
Hoe kan voor de juiste rechtsvorm gekozen worden? 
De keuze om te komen tot een „juiste“ rechtsvorm is een complexe 
aangelegenheid met verstrekkende gevolgen op verschillende terreinen, zoals  
aansprakelijkheid, fiscale positie, sociale verzekeringen, etc.. Het is wenselijk om 
voor die keuze een adviseur in de arm te nemen. 
 
De start van een onderneming  –  alleen of met partners?  
De start van een onderneming – alleen of met partners – is een zaak met vele 
kanten en heeft gevolgen van verschillende hierna genoemde terreinen: 
- over en weer aanvulling op kennis, kunde en ervaring 
- arbeidsverdeling en daarmee gepaard gaande verkorting van werktijd 
- inbreng van eigen vermogen 
- startrisico 
- groei van de onderneming 
- kansen op succes 
 
Welke vragen moeten zijn belangrijk bij de keuze van de rechtsvorm? 
Bij de keuze van de rechtsvorm moeten de volgende vragen gesteld worden. 
- Start ik alleen of zoek ik een of meer partners? 
- Is de persoonlijke aansprakelijkheid te beperken? 
- Zijn er mogelijkheden tot besparing van belasting? 
- Is de rechtsvorm bedrijfseconomisch zinvol? 
 
Welke rechtsvormen zijn er? 
De navolgende rechtsvormen kunnen worden onderscheiden: 
- Eenmanszaak – de meest voorkomende ondernemingsvorm met een persoon 
als eigenaar of huurder en bedrijfsleider van een onderneming. Zie verder onder 
(4.12) Eenmanszaak. 
- Maatschap – twee of meer ondernemingen onder een gemeenschappelijk dak 
zonder rechtspersoonlijkheid. Zie verder onder (4.22) Maatschap. 
- Vennootschap onder firma (VOF) – een onderneming met minstens twee 
volledig aansprakelijke firmanten. Zie verder onder (4.33) Vennootschap onder 
firma.  
- Commanditaire vennootschap (CV) – een onderneming met minstens een 
volledig aansprakelijke (beherende) vennoot en een beperkt aansprakelijke 
(stille) vennoot. Zie verder onder (4.10) Commanditaire vennootschap.  
- Besloten vennootschap (BV) – de op een na meest voorkomende rechtsvorm, 
waarbij de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het vermogen in de BV. Zie verder 
onder (4.6) Besloten vennootschap. 
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Zijn er wetswijzigingen over rechtsvormen in aantocht? 
Er is een wetswijziging aangenomen die binnenkort wordt doorgevoerd. De Vof, 
CV en Maatschap worden dan personenvennootschappen, onder te verdelen in 
twee soorten:   
- Openbare vennootschappen – vennootschappen die handelen onder een 
gemeenschappelijke naam en waarbij de firmanten volledig bevoegd en volledig 
aansprakelijk zijn.  
- Stille vennootschappen – vennootschappen die niet handelen onder een 
gemeenschappelijke naam en waarbij de firmanten niet volledig bevoegd en niet 
volledig aansprakelijk zijn. 
Het is van belang om de huidige rechtsvorm vooral op het voeren onder een 
gemeenschappelijke naam, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de firmanten 
te toetsen en zo nodig maatregelen te nemen.  
(Voorbeeld: een CV wordt zonder actie een openbare vennootschap en de stille 
vennoot daarbinnen wordt dan volledig bevoegd en volledig aansprakelijk.)          
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.27) Sociale verzekeringen 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn sociale verzekeringen? 
Sociale verzekeringen zijn verzekeringen van personen tegen de risico’s van o.a. 
ziekte, arbeidsongeval, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, werkloosheid, in leven 
zijn en overlijden.  
 
Hoe kunnen de kosten van ziekte verzekerd worden?  
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder is verplicht om een basisverzekering bij 
een ziektekostenverzekering af te sluiten. Dit basispakket biedt volledige dekking 
voor o.a. huisartsenzorg, medicijnen, specialistische hulp, ziekenvervoer per 
ambulance, ziekenhuisopname en gemaakte medische kosten in het buitenland.  
Op vrijwillige basis kunnen aanvullende verzekeringen gesloten worden die 
gehele of gedeeltelijke dekking bieden voor o.a. tandheelkundige zorg, 
fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. 
Er wordt onderscheid  gemaakt in: 
- Verzekering op natura basis – de ziektekostenverzekering dekt vormen van 
geneeskundige zorg en vergoedt na declaratie de kosten van de geleverde 
diensten op basis van gemaakte afspraken rechtstreeks aan de zorgaanbieder. 
- Verzekering op geldbasis – de ziektekostenverzekering dekt de kosten van 
geneeskundige zorg en vergoedt na declaratie de kosten van de geleverde 
diensten op basis van bepalingen in de polis rechtstreeks aan de zorgaanbieder 
of aan de verzekerde. 
Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. 
 
Hoe kunnen de kosten van een arbeidsongeval verzekerd worden?  
Een ongevallenverzekering kan na een bedrijfsongeval: 
- De kosten van de medische behandeling als gevolg van het ongeval vergoeden. 
- Een bepaald vooraf afgesproken geldbedrag uitkeren. 
 
Hoe kunnen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd worden? 
Werknemers moeten verplicht verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid. 
Niet werknemers, waaronder ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap 
onder  firma en commanditaire vennootschap kunnen die verzekering vrijwillig 
afsluiten. 
 
Hoe kunnen de gevolgen van werkloosheid verzekerd worden? 
Werknemers moeten verplicht verzekerd worden tegen werkloosheid. Niet 
werknemers, waaronder ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap 
onder  firma en commanditaire vennootschap kunnen die verzekering niet 
afsluiten. 
 
Hoe kan een ondernemer zijn oudedagsvoorziening opbouwen?  
Er bestaan verschillende mogelijkheden om de oudedagsvoorziening op te 
bouwen: 
- Door winst inhouden binnen de onderneming eigen vermogen opbouwen en dat 
na verkoop van die onderneming vrijmaken voor besteding. 
- Een zgn. lijfrenteverzekering sluiten die vanaf een bepaalde leeftijd (tussen 60 
en 65 jaar) een bepaald bedrag per maand of jaar uitkeert tot het overlijden van 
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de verzekerde. 
- Een zgn. kapitaalsverzekering sluiten die op een bepaald moment (tussen 60 en 
65 jaar) eenmalig een bepaald bedrag uitkeert.       
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.28) Staat van baten en lasten 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kenmerkt het systeem van baten en lasten?  
Bij het systeem van baten en lasten moet aantekening gemaakt worden van: 

- de inkomsten en uitgaven 
- de ontvangst van goederen 
- de gedane investeringen 
- het in dienst nemen en ontslaan van personeel 

 
Hoe wordt het resultaat bepaald? 
Het resultaat (winst of verlies) ontstaat door de inkomsten te verminderen met 
de uitgaven en met de toegepaste afschrijving op vaste activa.  
 
Welke boekingsdatum is bepalend voor het resultaat?  
Voor de verantwoording van de inkomsten en uitgaven geldt niet de datum van 
ontvangst van de factuur maar die van het ontvangen of betaalde bedrag.  
Een uitzondering hierop zijn de uitgaven voor bedrijfsmiddelen die langer 
meegaan (investeringen). Deze lasten worden over de levensduur van het 
bedrijfsmiddel verdeeld (afschrijvingen).    
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.29) Start en besloten vennootschap  
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
In het onderstaande stappenplan worden alle activiteiten aangegeven die nodig 
zijn om een besloten vennootschap op te richten. Zie verder bij (4.6) Besloten 
vennootschap. 
 
Hoe ziet het stappenplan bij een besloten vennootschap er uit? 
De volgende activiteiten dienen te worden afgewikkeld: 
1. Advisering – Informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel over de 
onderdelen oprichtingsvereisten, juridische aangelegenheden, inschrijving in het 
Handelsregister en financieringsmogelijkheden. Zie verder onder (4.19) Kamer 
van Koophandel. 
2. Bank  – Bij een bank een rekening openen op naam van de BV en daarop het 
startkapitaal van minstens € 18.000 storten. 
3. Oprichten BV – Contact opnemen met een notaris voor het opmaken van 
statuten voor de op te richten BV. Die oprichting vindt plaats als de notaris die 
statuten in een akte van oprichting passeert.  
4. Aanstellen directie – het aanstellen van een of meer directeuren en het 
vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de BV.   
5. Belastingkantoor  – Contact opnemen met het belastingkantoor in de regio 
voor: 
- het aanmelden van de onderneming voor de start van de activiteiten; 
- het verzoeken om een aansluitnummer voor de onderneming; 
- het aanmelden van het in dienst nemen van een of meer werknemers. Zie 
verder onder (4.4) Belastingdienst.      
6. Bedrijfspensioenfonds – Contact opnemen met het bedrijfspensioenfonds in de 
branche of sector om aangenomen personeel aan te melden.  
7. Gemeente – Contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de 
gemeente: 
- bij bouwplannen, het verkrijgen van een bouwvergunning of milieuvergunning; 
- in de horecasector, het verkrijgen van een horecavergunning.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.30) Start en commanditaire vennootschap onder firma  
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
In het onderstaande stappenplan worden alle activiteiten aangegeven die nodig 
zijn om een vennootschap onder firma op te richten. Zie verder bij (4.10) 
Commanditaire vennootschap onder firma. 
 
Hoe ziet het stappenplan bij een commanditaire vennootschap er uit? 
De volgende activiteiten dienen te worden afgewikkeld: 
1. Advisering – Informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel over de 
onderdelen oprichtingsvereisten, juridische aangelegenheden, inschrijving in het 
Handelsregister en financieringsmogelijkheden. Zie verder onder (4.19) Kamer 
van Koophandel.  
2. Formaliteiten rechtsvorm – Contact opnemen met een juridisch adviseur voor 
het opmaken van een firmacontract. 
3. Belastingkantoor  – Contact opnemen met het belastingkantoor in de regio 
voor: 
- het aanmelden van de onderneming voor de start van de activiteiten; 
- het verzoeken om een aansluitnummer voor de onderneming; 
- het aanmelden van het in dienst nemen van een of meer werknemers. Zie 
verder onder (4.4) Belastingdienst.      
4. Bedrijfspensioenfonds – Contact opnemen met het bedrijfspensioenfonds in de 
branche of sector om aangenomen personeel aan te melden.  
5. Gemeente – Contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de 
gemeente: 
- bij bouwplannen, het verkrijgen van een bouwvergunning of milieuvergunning; 
- in de horecasector, het verkrijgen van een horecavergunning.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.31) Start en eenmanszaak 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
In het onderstaande stappenplan worden alle activiteiten aangegeven die nodig 
zijn om een eenmanszaak op te richten. Zie verder bij (4.12) Eenmanszaak. 
 
Hoe ziet het stappenplan er bij een eenmanszaak uit? 
De volgende activiteiten dienen te worden afgewikkeld: 
1. Advisering – Informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel over de 
onderdelen oprichtingsvereisten, juridische aangelegenheden, inschrijving in het  
Handelsregister en financieringsmogelijkheden. Zie verder onder (4.19) Kamer 
van Koophandel.  
2. Belastingkantoor  – Contact opnemen met het belastingkantoor in de regio 
voor: 
- het aanmelden van de onderneming voor de start van de activiteiten; 
- het verzoeken om een aansluitnummer voor de onderneming; 
- het aanmelden van het in dienst nemen van een of meer werknemers. Zie 
verder onder (4.4) Belastingdienst.      
3. Bedrijfspensioenfonds – Contact opnemen met het bedrijfspensioenfonds in de 
branche of sector om aangenomen personeel aan te melden.  
4. Gemeente – Contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de 
gemeente: 
- bij bouwplannen, het verkrijgen van een bouwvergunning of milieuvergunning; 
- in de horecasector, het verkrijgen van een horecavergunning.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.32) Start en vennootschap onder firma 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
In het onderstaande stappenplan worden alle activiteiten aangegeven die nodig 
zijn om een vennootschap onder firma op te richten. Zie verder bij (4.33) 
Vennootschap onder firma. 
 
Hoe ziet het stappenplan er bij een vennootschap onder firma uit? 
De volgende activiteiten dienen te worden afgewikkeld: 
1. Advisering – Informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel over de 
onderdelen oprichtingsvereisten, juridische aangelegenheden, inschrijving in het 
Handelsregister en financieringsmogelijkheden. Zie verder onder (4.19) Kamer 
van Koophandel.  
2. Formaliteiten rechtsvorm – Contact opnemen met een juridisch adviseur voor 
het opmaken van een firmacontract. 
3. Belastingkantoor  – Contact opnemen met het belastingkantoor in de regio 
voor: 
- het aanmelden van de onderneming voor de start van de activiteiten; 
- het verzoeken om een aansluitnummer voor de onderneming; 
- het aanmelden van het in dienst nemen van een of meer werknemers. Zie 
verder onder (4.4) Belastingdienst.      
4. Bedrijfspensioenfonds – Contact opnemen met het bedrijfspensioenfonds in de 
branche of sector om aangenomen personeel aan te melden.  
5. Gemeente – Contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de 
gemeente: 
- bij bouwplannen, het verkrijgen van een bouwvergunning of milieuvergunning; 
- in de horecasector, het verkrijgen van een horecavergunning.  
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.33) Vennootschap onder firma (vof) 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een vennootschap onder firma? 
Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij twee of meer personen  
(firmanten of vennoten) eigenaar van een onderneming zijn. 
 
Hoe is de aansprakelijkheid bij een vennootschap onder firma geregeld?  
Iedere firmant is volledig aansprakelijk voor de schulden van de vof. Die 
aansprakelijkheid strekt zich uit tot het eigen vermogen van de firmant in de 
onderneming en tot zijn privévermogen. 
  
Onder welke belastingvorm valt de vennootschap onder firma?  
De winst van de vennootschap onder firma wordt volgens de bepaling in het 
firmacontract over de firmanten verdeeld. Iedere firmant betaalt belasting over 
zijn aandeel in de winst  overeenkomstig het tarief inkomstenbelasting (met een 
maximum van 52 %) Zie verder onder (4.17) IB - Inkomstenbelasting. 
 
Welke sociale verzekeringen komen bij een vennootschap onder firma 
voor?  
Iedere firmant is verplicht, net als iedere Nederlander, om zich tegen 
ziektekosten te verzekeren. Hij sluit daarvoor bij een van de 
ziektekostenverzekeraars een basisverzekering af.  
Vrijwillig kan de firmant zich verzekeren tegen extra ziektekosten, ongevallen, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook kan hij bij een 
verzekeringsmaatschappij vrijwillig een oudedagsvoorziening afsluiten. Zie verder 
onder (4.27) Sociale verzekeringen.  
 
Wordt een vennootschap onder firma ingeschreven in het 
Handelsregister? 
Een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is verplicht. 
De onderneming treedt na die inschrijving in werking.  Zie verder onder (4.14) 
Handelsregister. 
 
Zijn de firmanten vrij in het kiezen van een naam voor de onderneming?  
Als handelsnaam of ondernemingsnaam kan de familienaam van een firmant, een 
op de aard van de onderneming slaande naam of een fantasienaam gekozen 
worden met de toevoeging ‘Firma’, ‘Fa.’ of ‘vof’, behalve als die reeds gevoerd 
wordt. De regionale Kamer van Koophandel kan hierover uitsluitsel geven. 
 
Spelen er nog andere zaken?  
Na het uittreden van een of meer firmanten kan de overblijvende firmant de 
vennootschap onder firma omzetten in een eenmanszaak. Na toetreden van een 
stille vennoot kan de vennootschap onder firma worden omgezet in een 
commanditaire vennootschap onder firma (CV). De beëindiging van de 
onderneming moet gevolgd worden door uitschrijving uit het handelsregister en 
door een mededeling aan het belastingkantoor. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.34) Vermogensbehoefte 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een van de belangrijke taken van de startende ondernemer? 
Het vaststellen van de vermogensbehoefte is een van de belangrijke taken van 
de startende ondernemer. Voor de realisatie van een ondernemingsidee moet 
voldoende vermogen beschikbaar kunnen zijn. 
 
Wat is een liquiditeitsoverzicht? 
In het kader van de financiële planning wordt een liquiditeitsoverzicht opgesteld. 
In het liquiditeitsoverzicht worden geschatte geldstromen (inkomend en 
uitgaand) tegenover elkaar geplaatst waaruit voor een bepaalde periode (maand, 
kwartaal of jaar) de vermogensbehoefte resulteert. Het doel van en 
liquiditeitsoverzicht is het zekerstellen van de liquiditeit, d.w.z. het vermijden van 
betalingsproblemen (insolventie). 
 
Waaraan wordt het vermogen besteed?  
Het vermogen kan voor de volgende aanschaffingen en bestedingen gebruikt 
worden: 
- Investeringen – de geplande en noodzakelijk aan te schaffen  bedrijfsmiddelen, 
zoals gebouw, inventaris, machines, automobielen met begrip van de bijkomende 
kosten. 
- Opgeslagen materialen en voorraden – de benodigde voorraad materialen bij 
productieondernemingen of de benodigde voorraad gereed product bij 
handelsbedrijven. In de detailhandel gaat het hier om de waarde van het 
assortiment in de winkel en het daarbij gelegen magazijn. 
- Handelskapitaal – voor de periode die er ligt tussen de ontvangst van een 
opdracht en de betaling van de aflevering. Voor de overbrugging van deze 
periode zijn financiële middelen nodig, omdat de opdrachtgever slechts zelden bij 
het verlenen van de opdracht al betaalt. 
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Deel Nadere informatie 
Land NL - Nederland 
Thema (4.35) Vpb - Vennootschapsbelasting 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarop heeft Vennootschapsbelasting betrekking? 
Over de winst van een besloten vennootschap (BV) wordt 
vennootschapsbelasting (VpB) geheven. 
 
Wat is de grondslag voor de heffing van Vennootschapsbelasting?  
De jaarlijks behaalde winst, vastgesteld met behulp van het systeem van dubbel 
boekhouden, is de grondslag voor de heffing van vennootschapsbelasting. Die 
winst ontstaat door de jaaromzet te verminderen met de bedrijfskosten in dat 
jaar en na verrekening van geleden verliezen.  
 
Hoe hoog is het belastingtarief in de Vennootschapsbelasting? 
Het belastingtarief kent de volgende staffel: 
- 20% over de eerste € 275.000 van het belastbare bedrag; 
- 23,5% over het belastbaar bedrag tussen € 275.000 en € 600.000; 
- 25,5% over het belastbare bedrag boven € 600.000. 
 
Welke vervaldagen zijn van belang? 
De aangifte Vpb moet uiterlijk 30 juni na afloop van het kalenderjaar 
plaatsvinden. De belastingdienst kan op basis van een schatting van de 
belastbare winst een  voorlopige aanslag opleggen, die in enkele termijnen 
betaald moet worden. Na vaststelling achteraf van de te betalen Vpb aan de hand 
van de aangifte volgt een definitieve aanslag Vpb, waarbij de voorlopige aanslag 
verrekend wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


