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Data-analyse ten 
behoeve van sturen 
organisatie

Mark Langenakker
IT-auditor



Onderwerpen
Data-analyse ten behoeve van organisatie sturen 
(op afstand):

▪ Financiële dashboards – om grip te houden 
op processen en controles

▪ Financiële dashboards – om grip te houden 
op de financiële cijfers en KPI’s



Wat verstaan we onder data
Soorten data – data ten behoeve van sturen 
organisatie

▪ Financiële administratie vertalen naar dashboard (financiële 
boekingen)

▪ Proces data – wie heeft wat gedaan (logging)



Randvoorwaarden voor betrouwbare data
▪ Toegang tot de data is beveiligd 

▪ Database
▪ Applicatie

▪ Instellen van procedures voor het toekennen van rollen en rechten
▪ Database
▪ Applicatie

▪ Logging instellen op het niveau van de database



Meerwaarde inzet data-analyse
▪ Sturing op afstand van de processen, zoals financiële bijsturing (Hot item in verband 

met corona).
▪ Real-time inzage in gewenste data (onder andere tussentijdse cijfers, KPI’s, et cetera).
▪ Tijdig bijsturen op geconstateerde uitzonderingen en/of afwijkingen.
▪ Controle op naleving processen en daarbij ingeregelde interne 

beheersingsmaatregelen.
▪ Automatiseren van periodieke terugkerende handelingen.
▪ Tijd over voor optimalisatie in plaats van het opstellen van analyses.



Roadmap data analyses

Bepalen analyses

▪ Vraag achterhalen
▪ Vraag vertalen

Data

▪ Data verzamelen
▪ Data prepareren
▪ Data analyseren en 

vertalen

Data dashboard

▪ Presenteren, 
rapporteren en 
visualiseren

▪ Inzichten vertalen 
naar beleid

▪ Resultaten monitoren



Welke analyses leiden tot grip op 
cijfers en KPI’s
▪ Real-time inzage in tussentijdse cijfers: 

▪ Balans;
▪ Winst & Verliesrekening; 
▪ Kasstroom/liquiditeiten.

▪ Real-time inzage in ontwikkelen KPI’s, onder andere: 
▪ Ratio’s



Voorbeeld 1 – Winst & Verliesrekening



Voorbeeld 2 – Balans 



Voorbeeld 3 – Balans en ratio’s



Voorbeeld 4 – Omzet, kostprijs en marge



Voorbeeld 5 – Klant en leveranciers Top N



Voorbeeld 6 – Prognose



Welke analyses leiden tot grip op processen?
▪ Process mining analyses op je proces:

▪ Verkrijging van inzicht in het proces vanuit de data
▪ Afwijkingen ten opzichte van hetgeen dat wordt verwacht
▪ Periode vergelijking

▪ Werkende controle technische functiescheiding binnen de processen:
▪ Inkoop, verkoop, voorraadbeheer, urenverantwoording

▪ Analyse op logging:
▪ Wie heeft wat gedaan binnen het proces
▪ Stamgegevens

▪ Verband controle:
▪ Goederenbeweging
▪ Facturatie = ontvangen gelden
▪ Inkopen = betaalde gelden



Voorbeeld 1 – Process mining



Voorbeeld 2 – Verband controle 



Voorbeeld 3 – Tarief analyse



Voorbeeld 4 - Goederenbeweging



Fiscale actualiteiten en  
eindejaarstips voor 
ondernemers 2020/2021

Joeri Vaags
Belastingadviseur



Onderwerpen

▪ Actualiteiten en tips inkomstenbelasting 
▪ Actualiteiten en tips vennootschapsbelasting
▪ Actualiteiten en tips loonbelasting
▪ Actualiteiten en tips overdrachtsbelasting



Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2021

Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief (%)
1e schijf - 68.507 37,10
2e schijf 68.507 - 49,50

Inkomstenbelasting (box 1)

▪ Voor AOW+ is het tarief tot € 35.129: 19,2%.
▪ De totale druk wordt nog verminderd met ‘heffingskortingen’ en 'toeslagen’.

Tip: voor dga’s met lage pensioenuitkering en liquiditeiten in de bv kan het voordelig zijn om 
laagste schijf vol te laten lopen. 

Privéondernemers: afbouw zelfstandigenaftrek:
2020: € 7.030 2021: € 6.670 2036: € 3.240

Tip: overweging omzetting privéonderneming in bv komt dichterbij.



Inkomstenbelasting (box 1)
▪ De aftrek wordt jaarlijks met 3%-punt verlaagd.

▪ Geldend voor onder andere: hypotheekrenteaftrek, uitgaven voor 
onderhoudsverplichtingen, alimentatie, specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven, giften.

Let op: Voor de bijtelling van het eigenwoningforfait geldt een maximaal tarief van 49,5%.

Tip: overweeg om de hierboven vermelde aftrekposten naar voren te halen.

2020 2021 2022 2023

Aftrektarief max.: 46% 43% 40% 37,05%



Inkomstenbelasting (box 2)
Tariefverandering box 2

Tip: dit jaar nog dividend uitkeren?

▪ Aandachtspunt: verbod op dividenduitkeringen wegens ontvangen steun naar 
aanleiding van de coronacrisis. 

2019 2020 2021 2022

AB-tarief 25% 26,25% 26,9% 26,9%



Inkomstenbelasting (box 2)
Excessief lenen van de bv

▪ Schulden aan de bv > € 500.000 (de AB-houder en fiscaal partner)
▪ Geldt ook voor schulden van bloed en aanverwanten!

▪ Afrekenen op 31 december 2023 (tarief is 26,9%)
▪ Geldt voor alle leningen, dus niet alleen consumptieve, 

rekeningcourant schulden of “ongedekte” schulden.

▪ Overgangsrecht alleen voor eigenwoningleningen (oude en 
nieuwe).

Tip: begin indien mogelijk vroegtijdig aan het afbouwen van 
eventuele bovenmatige leningen!



Inkomstenbelasting (box 2)
Versobering bedrijfsopvolgingsregeling?

▪ Onder het huidige fiscale stelsel gelden twee fiscale 
faciliteiten:

▪ onder voorwaarden doorschuiven zogenaamde box-2 claim;
▪ vrijstelling in de schenkbelasting.

▪ Vrijstelling schenkbelasting:
▪ ondernemingsvermogen tot € 1.102.209 vrijgesteld;
▪ boven € 1.102.209: 83% vrijgesteld;
▪ 10 jaar uitstel van betaling;
▪ strenge voortzettingseis!

Tip: overweeg om deze regeling, indien mogelijk, eerder in te 
zetten.



Inkomstenbelasting (box 3)

Let op: voor de toeslagen geldt een vermogensgrens van € 31.430.

Tip 1: schenk uw (klein)kinderen.

Tip 2: overweeg de oprichting van een spaar-bv, fonds voor gemene rekening (FGR), lenen 
vanuit privé aan de bv of een agiostorting.

Vermogen (€) Fictief rendement Tarief Effectieve belasting

Vrijstelling 50.000 0%

Tarief 1e schijf 50.000 –
100.000 1,90% 31% 0,59%

Tarief 2e schijf 100.000 –
1.000.000 4,50% 31% 1,40%

Tarief 3e schijf > 1.000.000 5,69% 31% 1,76%



Vennootschapsbelasting
Tarief

Tarief vennootschapsbelasting

Vpb 2020 2021 2022

Winst 16,5%
tot € 200.000

15%
tot € 245.000

15%
tot € 395.000

Winst boven
grenzen 25% 25% 25%



Vennootschapsbelasting
Tip: Overweeg verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting (Vpb)

▪ Onderzoek of verbreking van de fiscale eenheid Vpb voordelig is

Stel: Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (FE Vpb) bestaat uit 3 bv’s die in 
totaal € 735.000 winst in 2021 maken. Per bv is de winst € 245.000.

Verschuldigde Vpb op basis van fiscale eenheid: € 159.250.
Verschuldigde Vpb in totaal op zelfstandige basis: € 110.250.
Fiscale voordeel in deze situatie: € 49.000!  

Let op: verbreking van de fiscale eenheid is niet altijd voordelig/raadzaam!



Vennootschapsbelasting
Wijziging regels verliesverrekening

▪ Vanaf 2022 in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening:
▪ Nu 1 jaar carry back en 6 jaar carry forward;
▪ Risico: verliesverdamping.

▪ 2022: Verliesverrekening wel beperkt tot maximaal 50% van de resterende winst bij verliezen 
van meer dan € 1.000.000.

▪ Verliesverrekening in 2023: € 1.000.000 + 50% van € 3.000.000 = € 2.500.000
▪ In 2023 bedraagt het resultaat na verliesverrekening nog € 1.500.000 
▪ Onbeperkte verliesverrekening naar de toekomst bedraagt dan nog € 500.000

Voorbeeld:         Boekjaar 2022 verlies € 3.000.000
Boekjaar 2023 winst € 4.000.000 



Vennootschapsbelasting
Vorming van een fiscale coronareserve?

▪ Verwacht corona-gerelateerd verlies in 2020 al in 2019 
aftrekken.

▪ Het coronaverlies/reserve is maximaal gelijk aan de winst 
over 2019.

▪ In 2020 valt de in 2019 gevormde coronareserve weer 
verplicht vrij.

Let op: het betreft derhalve een liquiditeitsvoordeel!



Vennootschapsbelasting
Varia

▪ Wijziging in de liquidatieverlies regeling per 1 januari 2021
▪ Liquidatieverliezen < € 5.000.000 zijn in de meeste gevallen gewoon aftrekbaar;
▪ Voor aftrek van liquidatieverliezen > € 5.000.000 gelden aanvullende voorwaarden.

▪ Invoering exitheffing dividendbelasting bij verplaatsing van een vennootschap
▪ Heffing over alle winstreserves van de bv bij verplaatsing naar een ander land zonder 

dividendbelasting.

▪ Belastingrente en invorderingsrente
▪ De belastingrente voor de Vpb bedraagt tot 31 december 2021 4% in plaats van 8%.
▪ De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met 31 december 2021.



Loonbelasting
Werkkostenregeling (WKR)

▪ Werkkostenregeling in 2020 optimaal benutten:
▪ Tijdelijke verruiming vrije ruimte;
▪ Verhoogd 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

▪ Thuiswerkvergoedingen zoals bureaustoel of tweede beeldscherm onder de WKR.

▪ Vaste reiskostenvergoedingen onbelast doorbetalen tot en met 31 december 2020.

▪ Vaste kostenvergoedingen onbelast doorbetalen tot en met 31 december 2020.



Loonbelasting
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

▪ Tijdelijke regeling: 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.
▪ Nieuwe investeringen die volledig betaald zijn in 2021 of 2022. Investeringen moeten 

voldoen aan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-voorwaarden (KIA).
▪ Regeling is beperkt tot investeringen in Nederland.

Staffel:
▪ Investeringen tot en met € 5.000.000 3,9%;
▪ Investeringen boven € 5.000.000 1,8%.

▪ Vorm: afdrachtvermindering op de loonheffingen;
▪ Samenloop KIA, Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Energie-Investeringsaftrek (EIA) kan.



Overdrachtsbelasting
Politiek heeft overdrachtsbelasting als instrument ontdekt:

Nu zijn de tarieven:
▪ alle woningen: 2%
▪ alle niet woningen: 6%

▪ Verhoging naar 7% per 2021 gaat niet door: compleet ander voorstel.

▪ Hoofdtarief wordt 8%, ook voor 2e woningen, vakantiewoningen, bedrijfs- en/of 
fabriekspanden en verhuurde woningen.

▪ Tarief voor ‘eigen woningen’ (hoofdverblijf) blijft 2%.

Tip: Zorg voor een goede timing verkrijging onroerende zaak eind 2020 of begin 2021. 



Overdrachtsbelasting
Startersvrijstelling

Starters die in de periode vanaf 2021 tot einde 2025 een huis kopen, betalen onder 
voorwaarden vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting. 

Mits:
▪ De koper tussen de 18 en 35 jaar is;
▪ De woning mag niet duurder zijn dan €400.000;
▪ De koper zelf in de gekochte woning gaat wonen (hoofdverblijf);
▪ De vrijstelling niet eerder is gebruikt;
▪ De koper schriftelijk moet verklaren dat aan de voorwaarden is voldaan. De notaris 

heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting.



Financieren
In roerige tijden

Rob Koops
Financieringsspecialist



Grote onzekerheid door coronavirus
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Grote onzekerheid door coronavirus

Voor veel ondernemingen geldt:
▪ Lage winstgevendheid of verlieslatend

▪ Negatieve kasstromen

▪ Solvabiliteit staat onder druk

40% van de mkb-ondernemingen heeft gebruik gemaakt van de financiële 
noodmaatregelen. 



Grote onzekerheid door coronavirus

Bron: Financieel Dagblad, 20-11-2020



Financieringsmarkt

▪ Uit de financieringsmonitor van het CBS blijkt dat:
▪ 20% van het mkb  zich per jaar op externe financiering oriënteert;

▪ 50% van de ondernemers moeite heeft met het aantrekken van 
financiering.

▪ Het landschap van financiering en krediet is de afgelopen jaren 
enorm veranderd!



Financieringsmarkt - 2020



Financieringsmarkt - 2020



Financieringsmarkt - Bedrijfspand



Financieringsmarkt - Debiteuren



Financieringsmarkt – Machines/wagenpark



Financieringsmarkt - Crowdfunding



Financieringsmarkt – Venture Capital



Financieringsmarkt - Beurs



Financieringsmarkt – Private Equity



Financieringsoplossing
▪ Financiering is op dit moment misschien wel één van de belangrijkste hulpmiddelen voor 

ondernemers. 
▪ De overheid heeft een aantal maatregelen op het gebied van financieringen genomen om 

ondernemers in deze roerige tijden te ondersteunen.

▪ Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
▪ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
▪ Borgstelling MKB-kredieten
▪ Garantie Ondernemersfinanciering
▪ Klein Krediet Corona



Financieringsoplossing

Private Venture CapitalInformal investors
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Beurs (aandelen) Private equity



Financieringsoplossing
Financieringsmix



Financieringsoplossing

▪ Financieren is een specialisme en voor elke onderneming maatwerk!

▪ De best passende aanpak voor het financieringsvraagstuk van de onderneming kan 
uiteenlopen van een relatief eenvoudige aanvraag met behulp van jaarcijfers en 
transactiegegevens, tot het opstellen van een goed onderbouwd financieringsplan met 
uitgewerkte prognoses en een passende financieringsstructuur.

▪ De juiste aanpak en onderbouwing van een financieringsvraagstuk maakt het verschil 
voor een passende toekomstgerichte financiering van de onderneming.

▪ KroeseWevers werkt samen met 



Vragen?


