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FINANCIEEL

ONDERNEMEN WORDT 
EENVOUDIGER

Het huidige kabinet krijgt van ondernemend Nederland een

hogere waardering dan het vorige. Ondernemerschap wordt

gestimuleerd, zowel op het gebied van fiscaal recht als civiel

recht. Het doel is om ondernemen eenvoudiger te maken. Wat

verandert er in de praktijk?

Per 2013 verdwijnt de heffing die de Kamer van
Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in reke -
ning brengt. De KvK wordt dan gefinancierd van -
uit de algemene middelen die minister Maxime
Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) ter beschikking stelt. In 2012
neemt de bijdrage met 10 procent af. Doelstelling
is de twaalf regionale KvK’s te laten opgaan in
één nieuwe organisatie; het Ondernemersplein.
Ook Syntens, die innoverende ondernemers sti -
muleert op veel terreinen, wordt hierin onderge-
bracht. De organisatie moet efficiënter gebruik-
maken van de digitale mogelijkheden, wat leidt
tot een forse kostenbesparing.

Ook het oprichten van een besloten vennoot -
schap (bv) is veranderd. Sinds 1 juli is het niet
meer nodig een verklaring van geen bezwaar aan
te vragen bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Voor de afschaffing is een nieuw con-
trolemechanisme in werking geroepen. De bv’s
worden nu permanent op basis van risico-indica-
toren gemonitord door de overheid. Verschil-
lende overheidsdiensten leveren basisinformatie
aan deze nieuwe dienst. Op basis van alle aan-
geleverde informatie wordt een analyse gemaakt
en wordt uw onderneming in een categorie
ingedeeld. De bedrijven die in de kaartenbak ‘risi-
covol’ terecht komen, krijgen extra aandacht.

Het wetsvoorstel ‘Flex bv’ moet ondernemen
eenvoudiger maken. De Tweede Kamer heeft het
voorstel aangenomen, de Eerste Kamer behan-
delt het nu. Als de wet wordt doorgevoerd, is het
bijvoorbeeld niet meer nodig de benodigde
18.000 euro aan kapitaal te storten. Verder wil
Verhagen de verplichte notariële akte voor het
oprichten van een bv laten vervallen, om on-
dernemerschap te stimuleren. Maar wordt u als
ondernemer echt beter van deze vereenvoudi -

gingen? Wordt het louche ondernemers nu niet
té gemakkelijk gemaakt?

In het Belastingplan 2012 zijn diverse wijzigingen
in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwik-
kelingswerk) aangekondigd. Het percentage in de
eerste schijf wordt verlaagd van 50 naar 42 pro-
cent. Het percentage in de eerste schijf voor
starters wordt verlaagd van 64 naar 60 procent.
De bovengrens van de eerste schijf wordt
gehalveerd naar 110.000 euro. Het percentage van
de tweede schijf wordt verlaagd van 18 naar 14
procent. De bedragen voor de zelfstandigenaftrek
en startersaftrek worden geïndexeerd. Het pla-
fond blijft 14 miljoen euro. Het budget voor de
WBSO bedraagt in 2012: 864 miljoen euro.

Arbeidscontract
Vorig jaar is de regeling kleine banen ingevoerd als
crisismaatregel om jongeren tot 23 jaar aan het
werk te helpen en te houden tijdens de crisis. De
regeling voorzag in een vrijstelling van premies
werknemersverzekeringen en inkomensafhanke-
lijke bijdrage. Deze regeling wordt volgend jaar
niet verlengd. Verhagen wil een nieuw soort tijde -
lijk contract introduceren. Nu moet een werkgever
na twee tijdelijke jaarcontracten een contract voor
onbepaalde tijd aanbieden of de werknemer
wegsturen. Verhagen stelt een contract van zeven
of tien jaar voor, dat als tussenvorm dient voor een
jaarcontract en een contract voor onbepaalde tijd.
De vakbonden FNV en CNV zijn tegen. Zal het
plan ooit ingevoerd worden?

De auteur, Gerco van der Spek, is werkzaam bij
Profinis Accountants en Adviseurs. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen via tel.: 0527-
681726. Zie ook www.profinis.nl.
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