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Wetten en wetjes: 

KO-regeling
Ben je dit jaar een eigen bedrijf begonnen? Of heb je dit jaar met tegen-

slagen te maken gehad waardoor je omzet erg is tegengevallen? En heb je 

een eenmanszaak hebt of werk je samen in een persoonlijke vennoot-

schap (maatschap of vennootschap onder firma)? Dan kun je mogelijk 

wat ‘bijverdienen’ met de Kleine Ondernemingsregeling van de BTW.

Wanneer je per saldo over het hele jaar 

minder dan 1.883 euro aan BTW zou 

moeten afdragen, dan hoef je niet alle of 

zelfs helemaal geen BTW af te dragen!

Met ‘per saldo’ bedoelen we het bedrag 

aan BTW over je omzetfacturen, 

verminderd met de BTW die je hebt 

betaald aan je leveranciers (vooraftrek). 

Mogelijk kun je in de buurt van dat saldo 

komen, als je voor volgend jaar geplande 

investeringen (bijvoorbeeld in gereed-

schappen of een bedrijfsauto) naar voren 

haalt. Of facturen voor in december 

verricht werk in januari 2018 verstuurt.

Wanneer je je boekhouding niet zelf 

voert, overleg dan met je boekhouder of 

accountant.

Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van kracht worden. Privacy geldt in 

Nederland als een belangrijke zaak. En 

om die te beschermen is meer nodig dan 

alleen het bewaken van het briefgeheim.

Regelmatig blijken mensen met het 

gebruik van computers en smartphones 

in hun naïviteit veel van zichzelf bloot te 

geven. De ene keer levert het een 

hilarische blunder van een bekend 

persoon op, de andere keer gaat het om 

een triest geval met soms dodelijk afloop.

Daarom komen er nieuwe strenge regels. 

Bedrijven moeten alle gegevens van hun 

relaties goed beveiligen. Zo niet, dan kan 

dat leiden tot forse straffen.

Biljartvereniging

Omdat de regels onverkort gelden voor 

een ieder, hebben niet alleen grote 

ondernemingen, zoals telefoon- en 

energiemaatschappijen ermee te maken. 

De regels geleden ook voor de plaatse-

lijke biljartvereniging! En voor elke 

ondernemer met een klantenbestand, 

een personeelsbestand of gegevens van 

andere personen. Welke ondernemer 

heeft niet zo’n bestand?

Ook bij het delen van gegevens met 

derden zal je zaken goed op orde moeten 

hebben, bijvoorbeeld met jouw adminis-

tratiekantoor, of met jouw internetprovi-

der waar je een database hebt onderge-

bracht.

De VLOK zal komend jaar de leden helpen 

goed met de nieuwe regels om te gaan. 

Wil je ook graag hulp van de VLOK? Neem 

dan contact op met de VLOK.

info@vlok.nl

www.vlok.nl

Hoeveel btw zou u per jaar moeten  Hoeveel vermindering krijgt u? 

betalen aan de Belastingdienst? 

€ 1.883 of meer Geen vermindering

Meer dan € 1.345 maar  2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag 

minder dan € 1.883   van vraag 5a van de aangifte – voor- 

belasting van vraag 5b van de 

aangifte))

€ 1.345 of minder  De vermindering is gelijk aan het te 

betalen btw-bedrag. U hoeft dus 

geen btw te betalen (maar u moet 

wel aangifte doen).

   U kunt ontheffing van administratieve 

verplichtingen aanvragen.

€ 0 of minder U krijgt geen vermindering

Commentaar voegde 
‘Wetten en wetjes KO 

kje vn de tekst?

veel. Als de bovenste (de screendump) 

ozen. Ik durf niet te 
 wordt.
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