
Ik ben Jacob van den Beldt. Ik ben gespecialiseerd in integrale fiscale dienstverlening 
aan ondernemers (van eenmanszaak tot bv). Wat ik voor jou wil bereiken en hoe ik dat doe:
ik wil voor al jouw belastingzaken HET aanspreekpunt zijn en ervoor zorgen dat jij niet meer 
belasting betaalt dan nodig is. Dat lijkt eenvoudig of misschien wel een beetje te mooi om 
waar te zijn. En dat klopt: het gaat niet zonder bloed, zweet en tranen. 
En ik lever de inspanning, het denkwerk en de creativiteit die nodig is. 
Dat probeer ik op een no nonsense manier te doen. Ik werk uitsluitend met vaste prijzen. Dat probeer ik op een no nonsense manier te doen. Ik werk uitsluitend met vaste prijzen. 
Je weet vooraf waar je aan toe bent. Geen verrassingen, geen onverwachte kosten.

Over mij
Ik ben geboren in 1965 en ben in 1991 afgestudeerd als fiscaal jurist (UVA).

Van mijn werkzame leven heb ik inmiddels 18 jaar als ondernemer op de teller staan. 
In meer dan 30 jaar tijd heb ik ervaring opgedaan bij de FIOD, in het bedrijfsleven, 
bij verschillende accountants-, advocaten- en belastingadvieskantoren. 
Bij de FIOD zorgde ik er als jurist vaktechniek voor dat collega’s hun werk op vakkundige wijze 
konden doen. Als fiscaal advocaat heb ik met succes een groot aantal procedures tegen de konden doen. Als fiscaal advocaat heb ik met succes een groot aantal procedures tegen de 
Belastingdienst gevoerd. Als belastingadviseur heb ik vele ondernemers geholpen om hun 
belastingzaken optimaal te regelen. Als fiscaal auteur heb ik meer dan honderd artikelen over 
belastingen geschreven. Ik ben als belastingadviseur aangesloten bij de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (NOB). Ik ben lid van de Raad van Tucht van de NOB. 

Jacob van den Beldt
Belastingadviseur



Mijn diensten

Tax  
belastingaangifte / zakelijk en privé
fiscaal-juridisch advies
bezwaar en beroep
FIOD zaken

Finance  Finance  
boekhouding / opzetten en inrichten administratie
jaarrekening / publicatiestukken 
ad hoc financiële rapportages

Business 
oprichten bedrijf / rechtsvormkeuze
groeien en samenwerken / holdingstructuur 
concernvorming / verkoop bedrijf concernvorming / verkoop bedrijf 
bedrijfsopvolging / liquidatie

Legal 
contracten
zakelijke conflicten
aansprakelijkheid en schade

HRM 
aannemen van personeel / arbeidscontractenaannemen van personeel / arbeidscontracten
arbeidsvoorwaarden / beloning / opleiding
ontslag / reorganisatie

Estate planning 
optimaal structureren van inkomen en vermogen
schenken en erven
fiscaal vriendelijk beleggen

Belastingadviseur Jacob van den Beldt - info@vandenbeldt.nl - 023 20 14 210

Voor mijn klanten ben ik 
adviseur - specialist - expert - interimmanager - troubleshooter - procestijger



Belasting besparen begint met inzicht in jouw belastingzaken.
Weet jij hoeveel je elke maand overhoudt? Hoeveel belasting je betaalt?  
Dat is de eerste stap die je zult moet maken om belasting te besparen. 
En daar wil ik je graag bij helpen. Sterker nog: ik doe niets liever. 

Mijn missie: Jou helpen met belasting besparen.
Wat levert dat op? Jij houdt meer geld over. Waardoor je dingen kunt doen die voor jou 
belangrijk zijn: Je droomhuis kopen. Een eigen bedrijf starten. Eerder stoppen met werken. belangrijk zijn: Je droomhuis kopen. Een eigen bedrijf starten. Eerder stoppen met werken. 
Een studie voor je kinderen betalen. Of schenken aan goede doelen. 
Daar is allemaal geld voor nodig. 

Wat is er nodig om je te helpen met belasting besparen?
Ten eerste moet je inzicht hebben in je eigen financiën. Hoeveel verdien je? 
Waar komt dit inkomen vandaan? Waar geef je het aan uit? En hoeveel houd je over? 
Aan de hand van je inkomsten en uitgaven kunnen we in kaart brengen wat er in jouw situatie 
gedaan kan worden om de belastingdruk te verlagen. Dit moet uiteraard passen bij jouw wensen gedaan kan worden om de belastingdruk te verlagen. Dit moet uiteraard passen bij jouw wensen 
en doelen. Zo ja, dan kan een concreet stappenplan worden uitgevoerd.

Inzicht in je eigen financiën is geen doel op zich. Maar het is wel de eerste stap die je
moet maken om belasting te besparen. Hoeveel belasting ga jij dit jaar besparen?
Het gaat niet vanzelf. Maar het kan wel!

“Ik ben een no nonsense belastingadviseur. Een full service dienstverlener. 
Ik ben sterk in fiscaal advies en daarmee samenhangende diensten voor ondernemers.”


