
Programma

10.00 - 11.00 Prijsbepaling | Wilson 

11.15 -12.15 Basis Boekhouden | The Bookie 

12.15 - 13.15 PAUZE 
Common Easy 

13:00 - 13:15 nieuwe KOR | The Bookie 

13.15 - 14.15 Ondernemerslef | Starfish21 

14.30 - 15.30 Jaardoelen | Thijs van der Hoorn 

15.45 - 16.45 Pensioen | Brand New Day 



Basis Boekhouding

The Bookie



Van Rookie naar Bookie

Wat is de KOR?

Wat zijn ondernemersvoordelen?

Dat gaan wij je uitleggen!

Welke belastingen moet ik betalen?

En de nieuwe KOR dan?

Inkomsten en uitgaven



Omzet vs Inkomsten



Tricky facts
Inkomstenbelasting betaal je niet over je 

inkomsten, maar over je (belastbare) winst 
(omzet - uitgaven = winst) 

Je betaalt naast Inkomstenbelasting ook ZVW:  
een inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet  
(5,65% van je belastbare winst in 2018)



Ben je ondernemer voor 
inkomstenbelasting?

Doe de check: 
https://www.belastingdienst-

ondernemerscheck.nl/ 

https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/
https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/


Een gedegen 
administratie

• ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen 
• bankafschriften 
• kasadministratie (ook kladaantekeningen) en 

kassabonnen 
• financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en 

verkoopboek 
• tussentijds gemaakte controleberekeningen 
• contracten, overeenkomsten en andere afspraken 

• agenda's en afsprakenboeken 

• correspondentie

• software en databestanden



Voordeel ondernemer IB
Voordeel van  

ondernemer voor de Inkomstenbelasting: 

Zelfstandigenaftrek 
Startersaftrek (eerste 3x in 5 jaar) 

MKB winstvrijstelling 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

Afschrijven



Kleine 
ondernemersregeling

< € 1.345 aan btw? 
Geen btw 

€ 1.345 < te betalen btw < € 1.883? 
Korting = 2.5 x (€1883 - te betalen bedrag)



Zelfstandigaftrek

You ask. 

Simon Says. 

Omdat je als zelfstandige werk 

en voldoet aan de eisen.



Startersaftrek

You ask. 

Simon Says. 

Omdat je als zelfstandige werk, 

voldoet aan de eisen 


en dit 3 keer in de eerste 5 jaar mag toepassen.



MKB

You ask. 

Simon Says. 

Omdat je als zelfstandige werk, 

voldoet aan de eisen 


en dit 3 keer in de eerste 5 jaar mag toepassen.



Handige linkjes

https://www.thebookie.nl/starter/ 
Roept u maar.

https://www.thebookie.nl/starter/

