
Belastingdienst laat starters wachten 

 

 

ENSCHEDE – De Belastingdienst heeft een informatiebijeenkomst voor zeventien startende 

ondernemers afgezegd, omdat de belangstelling onvoldoende zou zijn. De Twentse starters 

zijn teleurgesteld en boos. „Zeventien deelnemers moet toch genoeg zijn?”  

 

De Belastingdienst zou komende dinsdag in Enschede de voorlichtingsbijeenkomst Goede 

Start houden. Beginnende ondernemers krijgen er dan belangrijke belastingtechnische 

informatie. De Kamer van Koophandel (KvK) wijst de starters daar op als ze hun bedrijf 

inschrijven. Daarna kunnen ze zich aanmelden. Het kost niets. Deze week kregen de mensen 

die zich hadden aangemeld een e-mail van de KvK terug met de mededeling dat de 

bijeenkomst niet doorgaat vanwege te weinig deelnemers. Door een fout van de KvK stonden 

in de e-mail alle e-mailadressen van de betrokkenen, waardoor de starters konden zien dat er 

zeventien aanmeldingen waren. 

 

Aan de hand van deze e-maillijst is de beginners om een reactie gevraagd en het blijkt dat ze 

verontwaardigd zijn. Ze willen niet met naam en toenaam in de krant. „Voor ons is het vrij 

vervelend. Het was goed geweest als we snel de nodige kennis over hoe om te gaan met 

belastingen hadden opgedaan. Dit omdat we deze maand voor het eerst omzet hebben en dus 

in aanraking komen met verschillende soorten belasting”, is een van de reacties. 

 

Een ander zegt: „Straks gaat het in maart misschien ook niet door. Dan vind ik het vervelend 

om nog langer te moeten wachten. Ik wil namelijk voor april beginnen.” 

 

Een derde meldt: „Ik vind het erg jammer dat ik weer een maand moet wachten als startende 

ondernemer. Je wordt doorverwezen naar Apeldoorn of andere steden en dat wekt gewoon 

ergernis. De KvK heeft openlijk geen limiet gesteld aan het aantal deelnemers en komt hier 

een week van te voren mee aan. En zeventien nieuwe ondernemers zijn er toch zeventien... 

Zou dan de beste belastingadviseur die werkt voor onze fantastische overheid dit aantal heb-

ben afgekeurd? Ik weet het niet, maar ik vind het niet terecht dat deze bijeenkomst is 

afgelast.” 

 

In een reactie zegt de KvK dat het de Belastingdienst is die de beslissing heeft genomen de 

bijeenkomst niet door te laten gaan. Volgens de Belastingdienst gaat Goede Start niet door als 

er te weinig deelnemers zijn, omdat het dan niet loont qua kosten en inzet van personeel. 

 

De grens ligt volgens woordvoerder Adriaan Ros bij dertig, hoewel dat getal niet heilig is en 

er per regio verschillen kunnen zijn. Hij merkt op dat er voor maart twee bijeenkomsten in 

Enschede zijn gepland. 

 


