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1.

Stichten van een onderneming

1.1

De kandidaat kan uitleggen welke soorten
ondernemingsvormen er zijn.

1.2

• Vormen met
rechtspersoonlijkheid.
• Vormen zonder
rechtspersoonlijkheid.
•
Inschrijving.
De kandidaat kan de oprichtingseisen van een
•
Aansprakelijkheid.
ondernemingsvorm uitleggen en analyseren. Tevens
kan de kandidaat de onderlinge verschillen verklaren. • Kapitaalbegrippen.
• Aandelen.
• Winst(uitkering).
• Bestuursorganen.
• Belasting.
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2.

Verzekeringen

2.1

De kandidaat kan omschrijven welke verzekeringen
nodig zijn voor de onderneming.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

De kandidaat kan omschrijven welke verzekeringen
nodig zijn voor de ondernemer zelf.
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•
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•

Brand.
Opstal.
Inboedel.
Bedrijfsschade.
Wegam.
WA voor motorvoertuigen.
Goederentransportverzekering.
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.
Overlijdens-risicoverzekering.
Gemengde verzekering.
Lijfrente.
Compagnonverzekering.
Kapitaal/risico verzekering.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Recht- en wetkennis
De kandidaat kan belangrijke begrippen bij oprichting • Eigendom.
toepassen.
• Bezit.
• Houderschap.
• Partners.
• Minderjarigen.
• Handelsonbekwaam.
• Overeenkomst.
De kandidaat kan het zekerheidsrecht toepassen.
• Separatisme.
• Parate executie.
• Verbod van toe-eigening.
• Notariële akte.
De kandidaat kan het hypotheekrecht toepassen.
• Onroerende zaken.
• Openbaar register.
• Vuistpand.
De kandidaat kan het pandrecht toepassen.
• Stil of bezitloos pandrecht.
• Akte.
• Registratie.
• Het BW.
De kandidaat kan het recht van retentie toepassen.
• De AVC.
De kandidaat kan leasing, renting en factoring
omschrijven en de daaruit voortvloeiende lasten en
verplichtingen verklaren.
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3.7

De kandidaat kan bijzondere wetgevingen toepassen.

3.8

De kandidaat kan het faillissementsrecht uitleggen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(indien van toepassing)

•
•
•
•
•
3.9

De kandidaat kan zowel acquisitiefraude als
advertentiefraude waarnemen.
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Merkenwet.
Mededingingswet.
Misleidende reclame.
Buma/Stemra.
Sena.
Stichting reprorecht.
Wet persoonsbescherming.
Verklaring omtrent gedrag.
Surseance van betaling.
Faillissement.
Rechten van de
schuldeisers.
Soorten schuldeisers.
Positie belastingdienst en
UWV.
Bewindvoerder/curator.
Einde van het faillissement.
Schuldsanering.
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4.

Criminaliteitspreventie en beveiliging

4.1

De kandidaat kan beveiligingsmogelijkheden
toepassen.

Objectbeveiliging.
Informatiebeveiliging.
Interne beveiliging.
Transportbeveiliging.
Werknemersbeveiliging.
Klantenbeveiliging.
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5.

Belastingen

5.1

De kandidaat kent de begrippen die horen bij de
belastingsoort omzetbelasting, de kandidaat kan aan
de hand van een situatieschets de omzetbelasting
berekenen en weet hoe deze moet worden
afgedragen.

5.2

De kandidaat kent de begrippen die horen bij de
belastingsoort loonbelasting en kan omschrijven hoe
en bij wie de loonbelasting moet worden afgedragen.

5.3

De kandidaat kent de begrippen die horen bij de
belastingsoort inkomstenbelasting en kan uitleggen
hoe het stelsel van de inkomstenbelasting werkt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTW.
Tarieven.
Factuur/kasstelsel.
Voorbelasting.
KOR (Kleine
Ondernemersregeling).
Levering en diensten.
Plaats van de prestatie.
BTW en buitenland.
Voorheffing.
Inhoudingsplichtige.
Werknemer/werkgever.
Loon Digra.
Aanmerkelijk belang.
(On)belaste vergoedingen.
Boxen.
Heffingskortingen.
Winst.
Andere inkomsten.
Ondernemersaftrek.
Eigen woning.
Meewerkende partner.
(Aftrekbare) kosten.
Privé-gebruik auto.
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5.4

De kandidaat kent de begrippen die horen bij de
autogerelateerde belastingen en tolgelden.

5.5

De kandidaat kent de algemene begrippen inzake de
belastingheffing en kan de verplichtingen ten dienste
van de belastingheffing benoemen.

•
•
•
•
•
•

(indien van toepassing)

•
•
•
•
•
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BPM.
MRB.
BZM.
Belastingsoorten.
Indeling direct/indirect.
Aanslag/aangiftebelastingen.
Bezwaar en beroep.
Informatieverplichting.
Administratieplicht.
Navordering/naheffing.
Termijnen.
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6.

Marketing

6.1

De kandidaat kan de marketingmix
(marketinginstrumenten) toepassen.

6.2

De kandidaat kan de vormen van marktonderzoek
toepassen.

6.3

De kandidaat kan uitleggen welke keuzes voor groei
gemaakt kunnen worden.

6.4

De kandidaat kan een marketingplan opzetten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Product.
Prijs.
Plaats.
Promotie.
Personeel.
Intern.
Extern.
Sterkte/Zwakte
Kansen/Bedreiging.
Marktsegmentatie.
Marktpenetratie.
Marktontwikkeling.
Productontwikkeling.
Diversificatie.
Ondernemingsplan.
Lange termijn beslissingen.
Korte termijn beslissingen.
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Dekkingsgraad
Dekkingsgraad toetstermen:

80 %

Datum vaststelling:

3 juli 2008
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