
Het STAP-BUDGET 

https://hetbalanskantoor.nl/podcast/ 

Met ingang van 2022 zijn opleidingskosten niet meer aftrekbaar in de  
inkomstenbelasting. 
Hiervoor in de plaats is het “STAP-BUDGET” in het leven geroepen. 
  
Met het STAP-BUDGET kun je een subsidie van maximaal €1.000,- per 
jaar voor scholing en ontwikkeling ontvangen. 
  
OOK ONDERNEMERS MOGEN HIER GEBRUIK VAN MAKEN!!!!! 
  
Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden, t.w.: 
• Je bent 18 jaar of ouder 
• Je ontvangt géén AOW 
• De training, opleiding of cursus moet in het STAP-scholingsregister 

staan 
  
Wil je meer weten over het STAP-BUDGET kijk dan op https://
www.stapuwv.nl/ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo. Ik ben Jacqueline van het balanskantoor. En vandaag wil ik jullie meenemen in de 
wereld van de btw. Hoe, wat, waarom btw. Het is deze maand weer btw-maand dus veel 
ondernemers lopen hier tegenaan.  

Waar staat btw nou eigenlijk voor? Btw staat voor belasting toegevoegde waarde en 
noemen we ook wel omzetbelasting. En waarom nou btw? Btw is een door de overheid 
ingestelde belasting en wordt geheven over de verkoopprijs van onze producten en 
diensten. In Nederland kennen we verschillende soorten btw. We hebben btw 0%, 9%, 21%, 
we kunnen de btw verleggen en we hebben de vrijgestelde diensten en activiteiten. 

In sommige branches zijn de activiteiten vrijgesteld van btw. Dit houdt in dat je dan geen 
btw in rekening brengt aan jouw klant of afnemer. Deze branches zijn onder andere de 
gezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, sportclubs, 
uitvaartondernemingen en nog een aantal. Een volledige lijst hiervan kun je vinden op de 
site van de Belastingdienst. Als je vrijgesteld bent van btw, dan mag je ook geen btw 
aftrekken. Dit uit de zin: Ik hoef geen btw te betalen, maar ik krijg ook geen btw terug. 

Het kan ook zijn dat je gedeeltelijk vrijgesteld bent voor de btw. Dan mag je ook gedeeltelijk 
de btw terugvragen. Voorbeeld: Je hebt 20.000 euro omzet waarvan 5000 euro met btw 
belast is. Dat is 25%. Je mag dus 25% van de btw op je inkopen en je kosten dan terugvragen.  

De andere btw-tarieven. Onder btw 0-tarief vallen onder andere producten en goederen 
voor export. 

Voor diensten het 9%-tarief. Hieronder vallen diverse reparatiewerkzaamheden en 
daarnaast ook de kapper, personenvervoer, uitvoerende kunstenaars en nog een aantal. Ook 
hiervan is een volledige lijst te vinden op de site van de Belastingdienst.  

Dan het 9%-tarief: Hieronder vallen voedingsmiddelen, geneesmiddelen, kunst en boeken. 

En dan het 21%-tarief. Dit is ons algemene tarief in Nederland en geldt voor alle producten 
en diensten die niet zijn vrijgesteld of die niet onder het 9%- of het 0%-tarief vallen. Je zult 
dus meestal 21% in rekening brengen bij jouw klant of afnemer, tenzij voor het product of 
dienst een afwijkend tarief van toepassing is. Btw breng je in rekening op je factuur. Bij het 
leveren van een product of dienst rijk je een factuur uit aan jouw klant of afnemer.  
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