
MKB Amsterdam is de belangenvereniging voor ondernemers in de hoofdstad. De 
afdeling werkt intensief samen met MKB Haarlemmermeer/Schiphol. Samen bedienen
ze ondernemers in de hele Metropoolregio Amsterdam. Dat is belangrijk want de 
belangen van mkb-ondernemers reiken verder dan gemeentegrenzen.Door Jack Monde

Ondernemen eindigt niet
bij gemeentegrenzen

M
KB Amsterdam maakt
evenals MKB Haarlem-
mermeer deel uit van
MKB-Nederland, met

ruim 170.000 leden. De samenwerking
tussen de twee buren is volgens de 
twee voorzitters niet meer dan logisch.
Bart Drenth is voorzitter van MKB-
Amsterdam. Hij is zelf ondernemer 
in de stad met een eigen organisatie -
adviesbureau. Bart: ,,Je ziet bij veel 
ondernemersverenigingen dat deze 
heel lokaal georganiseerd zijn, terwijl
het relevante economische gebied vele
malen groter is. Dat heeft zijn weerslag
op veel aspecten waaronder infra -
structuur en openbaar vervoer.’’

Op de bres
Hij vervolgt: ,,Een goed voorbeeld van
een ‘knooppunt’ daarin vormt de horeca
in onze stad, erg belangrijk voor 
toerisme en bewoners. Ondernemers 
hebben een groot tekort aan goed 
horecapersoneel en met name koks.
Veel medewerkers komen daarom van

Dit artikel is gemaakt in samenwerking
met MKB-Amsterdam. mkb-amsterdam.nl
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buiten de stad. Als zij met eigen ver-
voer komen, is parkeren bij hun horeca-
zaak onmogelijk of onbetaalbaar. Ze
kunnen dus beter gebruik maken van
openbaar vervoer. Alleen komen ze
daarmee de stad wel in, maar einde

werktijd bijna niet meer uit. Haarlem-
mermeer/ Schiphol kampt met dat-
zelfde probleem, ook voor andere 
functies. We kunnen daarom beter 
gezamenlijk op bres staan om daarin
structurele verbeteringen tot stand te
brengen. Mobiliteit eindigt niet bij de
gemeentegrens.” 

Volop ruimte
Collega Paul Kok, oud-ondernemer 
en sinds zes jaar voorzitter van MKB 
Haarlemmermeer valt z’n collega volle-

dig bij. Hij vertelt: ,,Onze samenwerking
leidt beslist tot synergie. Schiphol is 
natuurlijk van groot economisch belang
voor de hoofdstad. Verder zie ik dat de
maatregelen die Amsterdam treft om
vervuilend zwaar verkeer uit de binnen-
stad te weren, positief zijn voor mens
en milieu, maar bedreigend voor de
toelevering van ondernemers in de
stad. Haarlemmermeer biedt nog volop
ruimte voor de overslag van goederen
afkomstig van zwaar verkeer naar
schoon elektrisch vervoer dat wel wel-
kom is in de Amsterdamse binnenstad.
Verder zijn de problemen met openbaar
vervoer hier herkenbaar en groot. Veel
medewerkers of reizigers kunnen na
middernacht alleen nog een dure taxi
naar huis nemen. Een goede Noord-
Zuidlijn bijvoorbeeld die 24 uur per dag
rijdt zou de situatie zeker verbeteren.
Daar maken we ons samen sterk voor.”

‘Veel medewerkers
komen van 
buiten de stad’ 

thema: groei deondernemer.nl
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Het is weer tijd
voor aangifte

PAUL SLOT OVER DE AANGIFTE
INKOMSTENBELASTING

Vóór 1 mei 2018 moet
in principe iedere 
ondernemer zijn 
aangifte inkomsten -
belasting ingevuld 
hebben. Lastig? Soms.
Maar met een goede
voorbereiding, is de
aangifte zo voor elkaar.
Paul Slot, partner bij
belastingadvieskantoor
Optimal Finance, geeft
tips om een aantal
veelgemaakte fouten
eenvoudig te voor -
komen.

Bepaal of je 
ondernemer bent
Veel kleine zelfstandigen
weten niet altijd precies 
of ze nu ondernemer zijn

voor de inkomstenbelas-
ting, of niet. De Onder -
nemersCheck van de 
Belastingdienst geeft meer
duidelijkheid. Daarmee
check je aan de hand van
een aantal vragen over 
thema’s zoals zelfstandig-
heid, ondernemerschap,
continuïteit en omvang 
of je ondernemer bent
voor de inkomstenbelas-
ting. Mijn advies: als je
twijfelt, vul de check in!

Zelfstandigenaftrek
Ben je ondernemer voor 
de inkomstenbelasting en
besteed je per jaar mini-
maal 1.225 uren aan je 
onderneming, dan kom je
in aanmerking voor onder-

nemersfaciliteiten. Dit
urencriterium is belangrijk
en moet je goed bijhouden.
Want dat geeft recht op
bijvoorbeeld de zelfstandi-
genaftrek. Voor 2017 is dat
een bedrag van 7.280 euro
dat je van de winst mag 
aftrekken en waar je dus
geen belasting over hoeft
te betalen. 

Winst en inkomsten
Geef winst op als winst en
niet als resultaat overige
werkzaamheden. Het 
belastingtarief hierover is
weliswaar hetzelfde, maar
alleen met winst kun je in
aanmerking komen voor
de fiscale ondernemers -
faciliteiten. In ieder geval

heb je dan recht op de
mkb-winstvrijstelling. 

Hoe eerder, hoe beter
Hoe eerder je aangifte
doet, hoe sneller je zicht
hebt op de situatie van je
eigen bedrijf. Let er ook 
op of de zaken die de 
Belastingdienst al vooraf
heeft ingevuld, kloppen.
Daar ben je zelf verant-
woordelijk voor. En maak
het jezelf makkelijk door
de administratie digitaal
op je computer in te 
voeren. 

Aangifte doen?
Ga dan naar: www.belas-
tingdienst.nl/aangifte.
Zeker weten of je het goed

doet? Gebruik dan de 
aangiftechecklist voor 
ondernemers via de voor-
gaande link.

Wil je weten of 
je ondernemer bent? 
Doe de OndernemersCheck
op www.belastingdienst-
ondernemerscheck.nl.
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Paul Slot is partner
bij belastingadvieskantoor
Optimal Finance. 
Dit artikel is gemaakt 
in opdracht van de 
Rijksoverheid.

VOETBALCLUB FC URBAN
VOLGENS NETFLIXMODEL

Iedereen die voetbalt heeft er weleens mee te
maken; teamgenoten die afzeggen waardoor het
team niet compleet is en jij niet kunt voetballen.
Lamme en Lohman maakten hieraan een einde.

500 leden
De diversiteit aan wedstrijdlocaties is groot bij FC
Urban. Faciliteer dit in steden als Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Hoorn en de voetballers
komen vanzelf. ,,We hebben inmiddels vijfhon-
derd leden”, begint Lohman langs de kant van het
speelveld in de Amsterdamse Rivierenbuurt.
,,Vanaf een tientje per maand kunnen zij zo vaak
komen spelen als ze willen. Als je een account
neemt, kun je op onze web-app zien waar er wed-
strijden worden gehouden en hoe laat deze be-
ginnen. Het enige wat je hoeft te doen, is aange-
ven dat je mee wilt doen, de rest verzorgen wij.”

Investeerders
,,Met de web-app benutten wij de hedendaagse
techniek optimaal. Om dit voor elkaar te krijgen,
hebben wij hulp van meerdere investeerders. Zij
zagen ook de behoefte naar deze activiteit. Ik kan
niet zeggen hoeveel geld zij er precies in hebben
gestopt, maar wel dat het meer is dan een paar
duizend euro. Er moesten tenslotte wel attributen
en een app worden aangeschaft om überhaupt te
kunnen beginnen.”

Sponsors
Sportmerk Kappa nam contact op om de spelers
te voorzien van hesjes en de Masters van jassen
en trainingspakken. ,,Daar hoefden we natuurlijk
niet lang over na te denken.’’ Sony is een andere
partij die hun naam aan ons heeft verbonden.
Wanneer de twee ondernemers wordt gevraagd
naar hun ambities, komt er een helder antwoord.
,,Wij willen de grootste club van de wereld worden.
Natuurlijk niet als het gaat over het budget, maar
wel over het ledenaantal.’’ Door Robbert Daalder

Lees het hele interview met Joep Lamme
en Kees Lohman op deondernemer.nl.

Ondernemers Joep Lamme en Kees
Lohman richtten in 2017 FC Urban op.
De club waarbij voetballers kunnen
spelen wanneer zij dat willen.


