
Deze ondernemers 
gingen u voor
Meedoen met de nieuwe KOR is voor de ene ondernemer erg 
interessant, maar voor de ander weer minder. Iedereen maakt zijn 
eigen afweging. Deze ondernemers hebben de keuze al gemaakt en 
vertellen daarover. 
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Bob
“Ik doe mee met de nieuwe KOR, 
want dan kan ik een scherpe prijs 
rekenen.” 

“Ik ben onlangs gestopt met mijn baan bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik wil 
het namelijk wat rustiger aan doen, nu ik wat 
dichter tegen mijn pensioen aanzit. Bovendien 
verdient mijn partner voldoende.”

“Ik ben begonnen als loopbaancoach. Ik heb 
werk voor ongeveer 2 dagen per week. Mijn 
klanten zijn eigenlijk allemaal particulieren. Als 
ik meedoe met de nieuwe KOR, dan komt er 
geen btw bovenop mijn tarief. Daardoor ben 
ik goedkoper voor mijn particuliere klanten. 
Ik kan zo gemakkelijker nieuwe klanten 
binnenhalen. Daarom heb ik besloten om me 
aan te melden voor de KOR.”

Fatima
“Ik doe niet mee met de nieuwe 
KOR, want ik ga investeringen 
doen.” 

“Ik ben in dienst als doktersassistent, dat 
doe ik 3 dagen in de week. Daarnaast heb ik 
mijn eigen bedrijfje: ik werk als fotografe. Ik 
doe meestal bruiloften, maar ik word ook af 
en toe gevraagd om bedrijfspresentaties te 
fotograferen.” 

“Het komende jaar ben ik van plan om een 
aantal investeringen te doen. Ik wil een nieuwe 
camera aanschaffen en een computer waarop 
ik het nieuwste fotobewerkingsprogramma 
kan draaien. Omdat ik de btw op deze 
investeringen wil kunnen aftrekken, heb ik 
besloten om voorlopig niet mee te doen met 
de nieuwe KOR.” 
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Amelie
“Ik doe mee met de nieuwe 
KOR, want ik wil zo min mogelijk 
administratieve lasten.” 

“Ik wil zo min mogelijk administratieve lasten. 
Ik heb een baan in loondienst, en daarnaast 
geef ik marketingadvies aan bedrijven De 
combinatie van mijn baan in loondienst en 
mijn werk als marketeer, is soms best een 
heftige. Ik maak vaak lange dagen. Mijn vrije 
tijd is spaarzaam en waar ik dan echt niet op 
zit te wachten, is het doen van btw-aangifte. 
Daarom doe ik mee met de nieuwe KOR. 
Dat scheelt me tijd. Ik hoef alleen nog een 
eenvoudige administratie bij te houden en te 
bewaken dat ik in mijn functie als marketeer 
onder de omzetgrens van € 20.000 per 
kalenderjaar blijf.”

Enzo
“Ik doe niet mee met de nieuwe 
KOR, want ik wil de btw op mijn 
inkopen kunnen aftrekken.” 

“Ik koop onderdelen van computers in. Die zet 
ik in elkaar en verkoop ik door. Als ik mee ga 
doen met de nieuwe KOR, dan komt er geen 
btw bovenop mijn verkoopprijs. Maar dat 
levert mijn klanten geen voordeel op. Ik heb 
namelijk bijna alleen maar zakelijke klanten, en 
die kunnen de btw toch aftrekken.”

“Bovendien heb ik hoge inkoopkosten. 
De btw daarvan kan ik niet aftrekken als ik 
meedoe met de nieuwe KOR. Om dat terug te 
verdienen, zou ik mijn verkoopprijs-zonder-
btw moeten verhogen. Daarmee word ik te 
duur voor mijn zakelijke klanten. Ik heb dus 
besloten om niet mee te doen met de nieuwe 
KOR.”

  | De nieuwe kleineondernemersregeling


	De kleineondernemersregeling in het kort kopiëren_1.pdf

