Bijlage
Verklaring omtrent inkomen
zelfstandig ondernemer
Deze verklaring wordt gebruikt om vast te stellen of de zelfstandig ondernemer duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van
bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet 2000. Vul deze verklaring
in als u een verblijfsvergunning of visum kort verblijf aanvraagt en u als
vreemdeling of referent een inkomen hebt als zelfstandig ondernemer.
Neem als onderdeel van deze verklaring (onder 5) een ondertekende

samenstellingsverklaring van een administrateur/accountant op. Voeg de
ingevulde en door u ondertekende verklaring, inclusief de ondertekende
samenstellingsverklaring, bij uw aanvraag.
Let op! De IND kan de inhoud van deze verklaring controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of
Belastingdienst).

								1		Gegevens van de zelfstandig ondernemer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.1		

|

Naam

Voornamen

|
V-nummer																Dag		Maand		Jaar

1.2		
V-nummer (indien bekend)
		en geboortedatum

Geboorteplaats 												Nationaliteit

1.3		

|																|

			

Geboorteplaats en nationaliteit

Straat																										Nummer

1.4		

|																											|

Woonadres

Postcode										 Plaats

|												|
|

1.5		Naam van de onderneming

Straat																										Nummer

1.6		

|																											|

Bezoekadres

Postcode										 Plaats

|												|
1.7		Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel

2		

Gegevens van de administrateur/accountant

2.1		

Naam administrateur

|

2.2		

Beroepstitel
Kruis aan welke situatie van toepassing is

n Register Belastingadviseurs		 n Accountant Administratieconsulent
n Registeraccountant				n NOAB Adviseur (AB)						n Anders, namelijk:

			>

|
BECON-nummer							Telefoonnummer

2.3		BECON-nummer Belastingdienst en
telefoonnummer administrateur

Straat																										Nummer

2.4		

|																											|

Bezoekadres

		

Postcode										 Plaats

			 |
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2 van 3

Let op! De winst van het afgesloten boekjaar dan wel van het lopende
boekjaar van een onderneming wordt berekend door de som van de
bedrijfsopbrengsten te verminderen met de som van de bedrijfskosten.
De opbrengsten en de kosten dienen te worden berekend volgens de
algemeen aanvaarde bedrijfseconomische opvattingen. Ten aanzien
hiervan wordt nog het volgende opgemerkt. Wanneer er geen afgesloten boekjaar is, dient er bij de berekening van de maandelijkse winst te

worden uitgegaan van de zogenaamde ‘permanence’. Dit houdt in dat
zowel de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten toerekenbaar moeten
zijn aan de betreffende periode. Als de onderneming de vorm van een
maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
heeft, wordt de winst vervolgens verdeeld over de maten, firmanten of
vennoten.

												3		Inkomsten uit onderneming
			
			

Lopend boekjaar, direct voorafgaand aan het tijdstip
waarop de aanvraag is ingediend

Dag			Maand		Jaar						Dag		Maand		Jaar

3.1		Gegevens bij 3.2 en 3.3 hebben betrekking op de periode
(van/tot)
3.2		
Winst of winstaandeel uit onderneming over			
€
		
bovengenoemde periode (zie toelichting)
3.3		
Bedrag vermeld bij 3.2 gedeeld door het aantal		
€
		opgegeven maanden
			
			

Laatste afgesloten boekjaar, direct voorafgaand aan
het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend

3.4		

Boekjaar (van/tot)

3.5		
		
3.6		
		
3.7		
		
3.8		

Winst of winstaandeel uit onderneming conform		
€
de jaarrekening (zie toelichting)
Bedrag vermeld bij 3.5 gedeeld door het aantal		
€
maanden in het laatst afgesloten boekjaar
Correcties van bovenstaande winst(aandeel) uit		
€
onderneming voor de fiscale winst*
Fiscale winst*									€

3.9		

Status verwerking aangifte door Belastingdienst
Kruis 1 situatie aan en stuur alleen het betreffende stuk mee

3.10		
		

Als door Belastingdienst reeds een aanslag is opgelegd, is zij n Ja
daarbij uitgegaan van de opgegeven winst uit onderneming? n Nee

				 >

			Voorlaatste afgesloten boekjaar

Dag			Maand		Jaar						Dag		Maand		Jaar

n Bewijs van ontvangst aangifte ontvangen door Belastingdienst
> Bij een eenmanszaak IB-60 meesturen
n Voorlopige aanslag		 > Voorlopige aanslag meesturen
n Definitieve aanslag		 > Definitieve aanslag meesturen

>

Op een aparte bijlage een toelichting meesturen

Dag			Maand		Jaar						Dag		Maand		Jaar

3.11		

Boekjaar (van/tot)

3.12		
		
3.13		
		
3.14		
		
3.15		

Winst of winstaandeel uit onderneming conform		
€
de jaarrekening (zie toelichting)
Bedrag vermeld bij 3.12 gedeeld door het aantal		
€
maanden in het laatst afgesloten boekjaar
Correcties van bovenstaande winst(aandeel) uit		
€
onderneming voor de fiscale winst*
Fiscale winst*									€

3.16		

Status verwerking aangifte door Belastingdienst
Kruis 1 situatie aan en stuur alleen het betreffende stuk mee

3.17		
		

Als door Belastingdienst reeds een aanslag is opgelegd, is zij n Ja
daarbij uitgegaan van de opgegeven winst uit onderneming? n Nee

				 >

n Bewijs van ontvangst aangifte ontvangen door Belastingdienst
> Bij een eenmanszaak IB-60 meesturen
n Voorlopige aanslag		 > Voorlopige aanslag meesturen
n Definitieve aanslag		 > Definitieve aanslag meesturen

>

Op een aparte bijlage een toelichting meesturen

		(*uitsluitend voor eventuele controle door de IND)

4		

Ondertekening door de ondernemer
Ondergetekende verklaart hierbij naar waarheid als zelfstandig ondernemer inkomsten uit onderneming te
hebben verworven conform de hierboven ingevulde gegevens.
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

4.1		

Plaats en datum

4.2		Handtekening ondernemer

|																		

|
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3 van 3
Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Samenstellingsverklaring administrateur/accountant
Onze opdrachtgever voor deze samenstellingsverklaring is de onder 1. van deze verklaring genoemde
zelfstandig ondernemer, tevens ondertekenaar van dit formulier onder 4, te weten:
Achternaam (zoals in paspoort)

5.1		

Naam

|
Voornamen

|
5.2		

Naam van de onderneming

5.3		Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel

|

hierna te noemen: opdrachtgever
Deze samenstellingsverklaring maakt onderdeel uit van de Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer. Opdrachtgever heeft deze Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer ingevuld en ondertekend
in het kader van een aanvraagprocedure bij de IND. Deze samenstellingsverklaring is door ons dan ook voor
opdrachtgever opgesteld ten behoeve van de IND, met als doel een beoordeling of wordt voldaan aan de voor
het middelenvereiste geldende norm1. Hierdoor is de informatie mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.
Deze samenstellings-verklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en de IND en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door/voor anderen.
Deze samenstellingsverklaring, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving2, ziet op de gegevens die zijn ingevuld onder onderdeel 3 Inkomsten uit onderneming. De daar ingevulde gegevens zijn door ons
samengesteld op basis van de door opdrachtgever verkregen informatie.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’3. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij opdrachtgever ondersteunen bij het opstellen en presenteren van Onderdeel 3 Inkomsten uit onder
neming van de Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht is opdrachtgever er verantwoordelijk voor ons alle relevante informatie aan
te leveren en is opdrachtgever er tevens verantwoordelijk voor dat de aangeleverde informatie klopt.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving4, uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat opdrachtgever aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van onderdeel 3 van de verklaring globaal nagegaan of het beeld
van dit onderdeel overeenkwam met onze kennis van opdrachtgever. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot onderdeel 3 van de verklaring.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften zoals in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)5. Opdrachtgever en IND
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
Ondertekening

5.4		Naam administratie-/
accountantspraktijk

|

5.5		

|																		

Plaats en datum

5.6		Handtekening administrateur/
accountant

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

|
¹ Zie artikel 16 eerste lid onder c van de Vreemdelingenwet
² Voor leden van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), de NOAB (Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen) en het RB (Register Belastingadviseurs).
³ En/of andere toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld indien de administrateur lid is van NOAB, RB of een andere instantie.
⁴ Voor leden van de NBA, de NOAB en het RB.
⁵ En/of andere toepasselijke voorschriften, bijvoorbeeld indien de administrateur lid is van NOAB, RB of een andere instantie.

Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is.
Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan
de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook
rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw
gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
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