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Vraag 1: Stel, je wilt ook data uit niet alleen je ERP-systeem halen. Kun je dan externe data 
toevoegen? 
 
Antwoord: Je kunt data uit meerdere gegevensbronnen samenvoegen door gebruik te maken van een 
data-analyse tool. Hiertoe dient de data wel met elkaar gekoppeld te kunnen worden door 
bijvoorbeeld een uniek nummer, zoals een ordernummer. Echter, wanneer je bijvoorbeeld kiest voor 
het ophalen van gegevens van het CBS (via internet), dien je te beschikken over deze inlogcodes en 
kun je data inladen en afzetten tegen je eigen data, zodat je aan branchevergelijking zou kunnen 
doen. Ook hier is het belangrijk om vooraf goed te bepalen wat je wilt weten en inzichtelijk wilt 
hebben. Dan kun je daarna op zoek gaan naar de data. Mocht dit dus uit meerdere bronnen bestaan, 
dan zul je deze moeten samenvoegen.  
 
Vraag 2: Kun je ook een drill down doen op de data?  
 
Antwoord: Bij gebruikmaking van een data-analyse tool bestaat altijd de mogelijkheid om tot op 
detailniveau een en ander inzichtelijk te maken. In de data-analyse tool kan dit inderdaad door 
gebruikmaking van een drill down. Echter zijn hiertoe ook andere mogelijkheden om dit inzichtelijk 
te maken. Ook hier is het belangrijk om vooraf goed te bepalen wat je wilt weten en inzichtelijk wilt 
hebben, en tot op welk detailniveau je dit wilt kunnen zien. Dit alles kun je dan zo goed mogelijk 
verwerken in je analyse.  
 
Vraag 3: Kan een DGA van een bv gebruik maken van de nieuwe KOR-regeling als privépersoon? Dit 
om de werkzaamheden voor een commissariaat btw-vrij te factureren. De omzet blijft onder de 
€20.000. 
 
Antwoord: Commissariaten kunnen eventueel leiden tot btw-ondernemerschap. Dit is afhankelijk 
van bijvoorbeeld het economische risico dat wordt gelopen. Zonder economisch risico geen btw-
ondernemerschap. Kijkende naar deze vraag, zonder de verdere details te kennen, zou de KOR 
mogelijk kunnen worden toegepast mits de omzet (totaal) onder de €20.000  blijft. Let op: ook de 
eventuele exploitatie van zonnepanelen in privé telt mee binnen die €20.000. 
 
 


