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Uitwerkingen hoofdstuk 1 – Bron van inkomsten 
 
1. Het voordeel is beoogd: Maakt Jaap de app om hier geld mee te verdienen? De moeder van 

Jaap heeft er 50 euro voor over. Jaap weet dit vooraf en maakt de app. Hij lijkt het dus te doen 
om geld te verdienen.  
 
Het voordeel is redelijkerwijs te verwachten: Deze vraag is makkelijker te beantwoorden. 

Vooraf is een prijs afgesproken die Jaap zou krijgen voor het maken van de app. Jaap wist dus 
toen hij begon dat hij er geld mee zou verdienen.  

 
2. Als je verdiensten/inkomen wordt gezien als bron van inkomsten dan moet je hiervan aangifte 

doen bij de Belastingdienst. Hierover moet dan in principe inkomstenbelasting betaald worden. 
Een eventueel verlies is aftrekbaar van het overige inkomen. 

 
3. Onjuist. Ook al lijkt het zo dat bij een verlies het voordeel redelijkerwijs niet te verwachten 

was. Het kan zijn dat het wel te verwachten was, maar door omstandigheden niet feitelijk 

gebeurd is. Er is dan wel voldaan aan alle voorwaarden en het wordt dan gezien als bron van 
inkomsten. Dit kan voor de belastingplichtige voordelig zijn, aangezien hij dit verlies 
mogelijkerwijs kan verrekenen met zijn positief inkomen van de afgelopen drie jaren. Als er in 
het verleden geen of onvoldoende winst is geweest dan ook nog met de komende negen jaren. 
Ook kan hij het verlies verrekenen met ander inkomen, zoals het inkomen uit dienstbetrekking. 

Indien de activiteiten verliesgevend zijn, is geen sprake van een bron van inkomen. Dan is het 
voordeel niet redelijkerwijs te verwachten. 

 
4. Juist. Als je dingen doet als hobby of voor familie wordt dit niet gezien als deelname aan het 

economisch verkeer. Als je verdiensten probeert te krijgen buiten de hobby- of familiesfeer dan 
wordt dit gezien als deelname aan het economisch verkeer. Als binnen de hobby- of 
familiesfeer de verdiensten bedrijfsmatig worden, zal dit wel gezien worden als deelname aan 

het economisch verkeer.  

 
5. Marsha neemt deel aan het economisch verkeer. Haar klanten komen overal vandaan en wat ze 

doet is voor iedereen toegankelijk. Ook zal ze dit doen om geld mee te verdienen. Marsha zal 
dit waarschijnlijk niet alleen doen omdat ze dit leuk vindt. De prijs is ook vooraf al bepaald, 
afhankelijk van wat ze allemaal moet opmaken bij haar klanten. Er is hier dus sprake van een 
bron van inkomsten. Dit naast haar eventuele werk in loondienst als visagist. 

 
6. Voor Theo is er geen sprake van een bron van inkomsten. Hij voldoet niet aan alle 

voorwaarden. Door thuis de problemen met zijn riolering op te lossen, neemt hij niet deel aan 
het economisch verkeer. Hij doet dit namelijk voor hemzelf in privé. Zijn werkzaamheden 
vallen voor zijn moeder binnen de familiesfeer en hij vraagt hier geen geld voor. Theo doet dit 
immers om de noodzakelijke dingen op te lossen en zijn moeder te helpen. Hij neemt niet deel 
aan het economisch verkeer en beoogt ook geen voordeel.  

 
7. Het voordeel dat Ruben behaalt is een bron van inkomsten. Door houtwerk te maken voor zijn 

buurtgenoten, neemt hij deel aan het economisch verkeer. Ruben vraagt niet alleen een 
kostenvergoeding, maar ook nog een uurtarief. Hij beoogt dus voordeel. De prijs is vooraf 
afgesproken, al kan die nog iets schommelen. Het voordeel is dus ook redelijkerwijs te 

verwachten. 
 

8. Om te kunnen bepalen of de opbrengst belast is voor de inkomstenbelasting, zal aan de drie 
eisen voor een bron van inkomsten voldaan moeten worden.  

- Neemt Leonie deel aan het economisch verkeer? 
Leonie verkoopt haar eieren aan iedereen die voorbij komt en neemt dus deel aan het 
economisch verkeer. 

- Probeert Leonie geld te verdienen? Met andere woorden, beoogt zij voordeel? 
Leonie verkoopt haar eieren en krijgt daar geld voor. Zij beoogt geen voordeel, hetgeen zij 
verdient is om de kosten (het voer voor de kippen) te drukken.  

- Is het voordeel dat Leonie beoogt redelijkerwijs te verwachten?  
In deze situatie is het per saldo te verwachten voordeel onzeker en dusdanig laag dat er 
niet gesproken kan worden van een bron van inkomen. 
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9. Anna is in loondienst bij het restaurant. Voor haar werk krijgt zij een beloning zoals 

afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Er worden werkzaamheden verricht voor een ander 
tegen een vergoeding. Dit is deelname aan het economisch verkeer. Anna biedt haar diensten 
aan en het restaurant maakt gebruik van deze dienst. Er is sprake van een duidelijke 
gezagsverhouding. Met haar werkzaamheden verdient Leila geld. Loon uit dienstbetrekking is 
altijd een bron van inkomsten.  

 
10. Loterijen zijn geen bron van inkomsten. Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer 

en ook worden de loten gekocht in de hoop daar geld me te verdienen. Het is alleen niet 

redelijkerwijs te verwachten dat er voordeel behaald wordt. Inkomsten uit loterijen vormen dus 
geen bron van inkomsten voor de inkomstenbelasting. Het voordeel is namelijk speculatief.  
Voor kansspelen, zoals loterijen, bestaat er een aparte wet, namelijk de Wet op 
Kansspelbelasting.  

 
11. Dit onderwerp is vrij complex. De Hoge Raad ziet poker als een kansspel, maar lagere rechters 

lijken recentelijk met betrekking tot buitenlandse spelen een andere kant op te gaan. Pokeren 

wordt als een kansspel gezien, omdat het merendeel van de spelers niet behendig speelt. Er 

kan in sommige gevallen wél sprake zijn van inkomstenbelasting. Dit zijn veelal de 
“beroepspokeraars” (zeer behendige spelers die regelmatig prijzen behalen, voornamelijk in 
het buitenland). Overigens zijn er bij poker alleen maar winnaars als er ook verliezers zijn, dus 
zal je in de meeste gevallen niet je inzet terugverdienen, verliezen dus.  
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Uitwerkingen hoofdstuk 2 – Deelname economisch verkeer 

 
1. Gerard loopt met zijn werkzaamheden ondernemersrisico (met name debiteurenrisico). 

Wanneer hij zijn werkzaamheden niet goed doet, raakt hij zijn klanten kwijt. Gerard heeft 
meerdere opdrachtgevers en lijkt hij bij geen van hen in dienstbetrekking te zijn. Verder moet 
heeft hij investeringen gedaan om naamsbekendheid te creëren en op die manier voor een 
lange tijd geld te kunnen verdienen. Ook besteedt hij al zijn uren aan deze werkzaamheden. 
Het samenhangend geheel van werkzaamheden die Gerard verricht, vormen daarom een 

onderneming. De voordelen uit de werkzaamheden worden aangemerkt als winst uit 
onderneming. 
 

2. Stephanie loopt in deze situatie geen ondernemersrisico. De onderneming, de schoenenwinkel, 
wordt niet voor haar rekening gedreven. Nu het geen winst uit onderneming is, kijken we of 
het misschien loon uit dienstbetrekking is. De wet geeft deze volgorde aan. Er is sprake van 

een beloning, maar is er ook sprake van een arbeidsverhouding. Stephanie heeft een contract 
getekend waar dit in staat. Er is een duidelijke gezagsverhouding tussen Stephanie en haar 
werkgever. De inkomsten van Stephanie worden dus gezien als loon uit dienstbetrekking. 

 
3. Eerst kijken we weer of de inkomsten van John winst uit onderneming is. Het geld wat John 

verdient met auto’s wassen, is zo weinig dat de kans klein is dat hij als ondernemer 
aangemerkt wordt. Ook doet John dit naast school, dus heeft hij weinig tijd beschikbaar. 
Verder doet hij niets waaruit blijkt toch een ondernemer te zijn. Is het dan misschien loon uit 

dienstbetrekking? John wast auto’s voor verschillende mensen. Hij is hiervoor niet in loondienst 
bij een van deze mensen en heeft ook geen arbeidsovereenkomst. Nu de inkomsten van John 
geen winst uit onderneming is en ook geen loon uit dienstbetrekking, wordt dit aangemerkt als 
resultaat uit overige werkzaamheden. Waarschijnlijk zullen de inkomsten van John nog niet 
leiden tot belastingheffing vanwege de algemene heffingskorting. 

 
4. Brutoloon is het bedrag wat je totaal aan loon verdient. De werkgever houdt hierover belasting 

en premies in. 

Nettoloon is het bedrag wat over blijft na inhouding van de belasting en premies. Dit is het geld 
wat op je rekening gestort wordt.  

 
Brutoloon = Nettoloon + belasting en premies 

 
5. De afspraak om werkgevers de belasting te laten inhouden op het loon van werknemers is 

vooral gemaakt om iedereen aan zijn verplichting te laten voldoen. Stel je voor dat deze 

afspraak niet zou zijn gemaakt en het bruto loon (loon waar nog geen belasting af is gehaald) 
op de rekening wordt gestort. Aan het eind van het jaar moet er aangifte gedaan worden van 
je inkomsten. Op dat moment blijkt dat je 1/3e deel van het geld wat je verdient hebt, moet 
betalen aan belasting. In veel gevallen zou dit als een soort van verrassing aankomen en is het 
geld al besteed aan andere dingen. Zo kan er niet voldaan worden aan de verplichting die 
iedereen heeft om belasting te betalen. De afspraak is dus gemaakt om te voorkomen dat de 
belasting achteraf niet meer betaald kan worden.  

 
6. Dit komt voornamelijk door de heffingskortingen. Iedereen kan de algemene heffingskorting 

krijgen en als je werkt ook nog arbeidskorting. Er zijn ook nog andere heffingskortingen die 
afhankelijk zijn van je persoonlijke situatie. Doordat je werkgever de belasting inhoudt en niet 

altijd rekening houdt met de heffingskortingen waar je recht op hebt, kan het zijn dat je dus 
eigenlijk teveel belasting hebt betaald. Dit gaat voornamelijk om de heffingskortingen die 
vanuit privacyoverwegingen niet door de werkgever ingevuld kunnen worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan heffingskortingen op basis van je gezinssituatie.  

 
Als je aangifte doet en deze heffingskortingen daar wel in kunt vullen, kun je de teveel 
betaalde belasting terug krijgen. Let op: je kunt nooit meer terug krijgen dan er is ingehouden 
aan belastingen. 
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Uitwerkingen hoofdstuk 3 – Ondernemer 

 
1. Dit betekent dat als je de rekeningen niet meer kunt betalen vanuit de onderneming, de 

ondernemer zelf moet zorgen dat deze schulden/rekeningen betaald worden. Als de 
onderneming failliet gaat, dan worden deze rekeningen bij de ondernemer verhaalt. De 
schuldeisers kunnen hiervoor aanspraak doen op zijn privévermogen.  

 
2. Ja dit kan. De naam eenmanszaak komt voort uit het feit dat de onderneming door één 

persoon gedreven wordt. Ook een eenmanszaak kan gewoon mensen in loondienst hebben. 

 
3. Kamer van Koophandel 

 
4. Geertje heeft in dit jaar een winst van €1000,- gehad, ervan uitgaande dat zij geen zakelijke 

kosten heeft gemaakt. Kijkend naar de volgende factoren; grootte van de omzet, het 
ondernemersrisico, bekendheid naar buiten toe, de omvang van de investeringen en de tijd die 
Geertje in haar dienst heeft gestoken, is Geertje geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

Het is wel een bron van inkomsten en ze heeft geen loon uit dienstbetrekking. Geertje moet 

haar inkomsten dus aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden. 

 
5. Marion heeft geïnvesteerd in haar dienst en de reclame er omheen. Daarbij zal ze ook gelijk 

een flinke winst behaald hebben. Dat haar werkzaamheden blijven groeien wijst naar 
mogelijkheden in de toekomst. Marion steekt veel tijd in haar werkzaamheden. Ook loopt ze 
ondernemersrisico. Marion heeft immers haar eigen geld geïnvesteerd en de mogelijkheid tot 
een baan opgegeven. Ze voldoet aan bijna alle factoren die bij de beoordeling van de vraag 

een rol spelen. Marion is dan ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het feit dat de 
klanten van Marion haar uurtarief een koopje vinden, is niet van belang. 

 
6. Dit is een “grijs gebied” waarbij er regelmatig discussie ontstaat tussen de Belastingdienst en 

de al dan niet ondernemer. Er is niet een duidelijke scheidingslijn aan te geven. Voor de 
bespreking van deze opdracht moeten de criteria in acht genomen worden die ook in de 
inleiding vermeld stonden:    -     Winstverwachting  

- Duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden 

- De omvang van de investeringen 
- De grootte van de omzet 
- Het debiteurenrisico 
- Ondernemersrisico 
- Bekendheid naar buiten toe 
- De beschikbare tijd 

- Het aantal opdrachtgevers 
- De mate van zelfstandigheid. 

Op basis van deze criteria kan het voorkomen dat op basis van omzet de ene persoon wel 
ondernemer is en de andere niet. “De grootte van de omzet” is slechts 1 van de vele criteria 
waar naar gekeken wordt. Voor de leerlingen is het dus zaak dat er op de andere criteria naar 
verschillen gezocht wordt. 
 

7. Op welke website moet je zijn? 
http://www.kvk.nl is de website waar je moet zijn als je je wilt inschrijven als onderneming.  
 

Wat heb je nodig om een KvK-nummer aan te vragen? 
Voor de eenmanszaak, cv, vof en maatschap geldt dat je online een formulier kunt invullen om 
je inschrijving aan te vragen. Daar krijg je een bericht op terug waar je moet zijn om je 
inschrijving te voltooien. Hiervoor maak je zelf online een afspraak. Bij deze afspraak heb je 

een geldig legitimatiebewijs nodig en een pinpas om de €50,- inschrijfgeld te kunnen voldoen 
(contant niet mogelijk). 
Voor een bv of stichting geldt dat de oprichting verloopt via een notaris, die de inschrijving 
voor je regelt.  
 
Wie mag de inschrijving/aanvraag doen: 

Eenmanszaak:  De ondernemer moet persoonlijk langskomen. 
CV:  Alle beherende vennoten moeten persoonlijk langskomen. De stille 

vennoten hoeven dat niet. 
VOF:   Alle vennoten moeten persoonlijk langskomen. 

http://www.kvk.nl/
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Uitwerkingen hoofdstuk 4 – Belasting betalen 

 
1. Als je een aangiftebrief krijgt, moet je op dat moment aangifte doen. Als je geen brief hebt 

ontvangen, maar wel verwacht dat je belasting moet betalen of geld terug krijgt, dan kun je 
ook uit jezelf aangifte doen. Dit kan tot 5 jaar terug. 

 
2. Je bent niet verplicht om je aangifte zelf te doen. Je kunt ook iemand anders machtigen met 

DigiD om aangifte voor jou te doen. Ook kun je je aangifte laten doen door professionals, 

intermediairs. Hier vallen de belastingadvies kantoren, accountantskantoren en soortgelijke 
bedrijven onder. Zij kunnen door de Belastingdienst gemachtigd worden om aangiftes voor 
anderen te doen.  

 
Ondanks dat je aangifte dus door iemand anders gedaan kan worden, blijf je zelf 
verantwoordelijk voor het juist doen van aangifte. Een adviseur zal normaal gesproken dan ook 
altijd vragen of je alle relevante gegevens hebt aangeleverd.  

 

3. Voor de berekening van de belastbare winst moet rekening gehouden worden met de 

ondernemersfaciliteiten. Heeft Lisa daar recht op? Gezien de werkzaamheden die ze heeft 

verricht en het aantal leden, zal Lisa voldaan hebben aan het urencriterium van 1225 uur. Ze 

heeft dus recht op zelfstandigenaftrek. Omdat ze pas sinds 1 januari 2013 bezig is, heeft ze 

ook recht op startersaftrek.  

 

Totale opbrengst €118.800 

Af: fitnessapparatuur €6.000 

Af: huur €12.000 

Af: marketingkosten €3.000 

Af: overige bedrijfskosten €1.200 

Winst €96.600 

Af: zelfstandigenaftrek €7.280 

Af: startersaftrek €2.123 

Grondslag mkb-winstvrijstelling €87.197 

Af: mkb-winstvrijstelling 14% €12.207 

Belastbare winst uit onderneming €74.990 

 
4. Voor de berekening van de belastbare winst moet rekening gehouden worden met de 

ondernemersfaciliteiten.  Mike is ondernemer. Heeft Mike recht op alle ondernemersfaciliteiten? 

Gezien het feit dat hij het pannenkoekenrestaurant in zijn eentje runt, zal hij ruimschoots 
voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Hij heeft dus recht op zelfstandigenaftrek. 
Startersaftrek komt Mike niet meer voor in aanmerking: hij is al 20 jaar bezig.  
 

Totale opbrengst €67.350 

Af: ingrediënten  €5.476 

Af: schoonmaakkosten €1.360 

Af: overige bedrijfskosten €3.880 

Winst €56.634 

Af: zelfstandigenaftrek €7.280 

Af: startersaftrek - 

Grondslag mkb-winstvrijstelling €49.354 

Af: mkb-winstvrijstelling 14% €6.909 

Belastbare winst uit onderneming €42.445 

 
5. Vraag 3: 

Als je in de hoogste schijf valt, betekent dit niet dat je over je hele belastbare winst het 
hoogste tarief betaalt. Je belastbare winst wordt opgedeeld in de schijven. In de eerste twee 
schijven betaal je ook nog premies volksverzekeringen.  
Schijf 1: €19.645 x 36,25% = €7.121 
Schijf 2: (€33.363 - €19.646) x 42,00% = €5.761 

Schijf 3: (€56.531 - €33.364) x 42,00% = €9.730 
Schijf 4: (€74.990 - €56.532) x 52,00% = €9.598 
 
Totaal te betalen inkomstenbelasting: €7.121 + €5.761 + €9.730 + €9.598 = €32.210 
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Vraag 4: 
Schijf 1: €19.645 x 36,25% = €7.121 
Schijf 2: (€33.363 - €19.646) x 42,00% = €5.761 
Schijf 3: (€42.445 - €33.364) x 42,00% = €3.814 
 
Totaal te betalen inkomstenbelasting: : €7.121 + €5.761 + €3.814 = €16.696 

 

6. Belasting betalen we al heel erg lang. We betalen belasting voornamelijk om collectieve 
uitgaven te financieren. Je kunt hierbij denken aan zorg, uitkeringen, subsidies en onderwijs, 
maar ook bijvoorbeeld politie, defensie en de wegen in Nederland. Je kunt je voorstellen dat je 
de verlichting bij de wegen niet in je eentje kunt betalen. De overheid vindt dat sommige 
dingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zo ook bijvoorbeeld de wegen. Als de overheid 
dit niet zou regelen, dan zou je op iedere weg tol moeten betalen, omdat dit van iemand is. 

 
In Nederland wil de politiek alles goed geregeld hebben voor haar burgers. Daar moet 
natuurlijk wel geld voor zijn. Dit proberen ze zoveel mogelijk binnen te halen door belasting. 

Echter komt Nederland vaak alsnog geld tekort om al de uitgaven te kunnen betalen. Dit kun je 
ook zien in de Miljoenennota.  
 
“BV Nederland” heeft inkomsten van 246,8 miljard euro en uitgaven van 259,6 miljard euro. Er 

zijn in 2015 dus eigenlijk niet genoeg inkomsten om onze uitgaven te kunnen betalen. Door dit 
tekort ontstaat een staatsschuld, waarover ieder jaar ook weer miljarden euro’s rente (8,4 
miljard) betaald moet worden. In de miljoennota kun je ook zien waar het geld aan uitgegeven 
wordt in 2015.  
 
De miljoenennota wordt ieder jaar gepresenteerd aan het volk. Dit gebeurt op Prinsjesdag. 
Deze dag vindt altijd plaats op de derde dinsdag van september. Als je meer wilt weten over 

Prinsjesdag, ga dan naar: http://www.belastingdienst.nl/educatie en kijk onder het kopje 
“Prinsjesdag en belastingen”. 

  

http://www.belastingdienst.nl/educatie
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Uitwerkingen hoofdstuk 5 – Commanditaire vennootschap 

 
1. Op het moment dat een stille vennoot zich wél bezig houdt met het dagelijkse bestuur, dan 

wordt hij gezien als beherend vennoot. Dit heeft tot gevolg dat hij vanaf dat moment ook 
hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de ondernemingsschulden die vanaf dat moment ontstaan.  

 
2. Je moet de cv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor deze 

inschrijving moeten de beherende vennoten persoonlijk aanwezig zijn met een geldig 

identiteitsbewijs. De stille vennoten hoeven niet aanwezig te zijn bij de inschrijving.  

 
3. Juist. Als beherend vennoot ben je hoofdelijk aansprakelijk met je privé vermogen voor alle 

ondernemingsschulden. De stille vennoot is dat niet. Hij kan slechts zijn investering verliezen.  

 
4. Onjuist. Een cv kent geen limiet in beherende en stille vennoten. Een cv kan dus meer dan één 

beherende vennoot hebben. 

 
5. Onjuist. Opa is zijn geld niet kwijt. Hij heeft het geld geïnvesteerd in de vennootschap en kan 

zijn geld terug krijgen bij ontbinding van de cv. Ook krijgt hij ieder jaar zijn afgesproken 
winstaandeel. Bij een eventueel faillissement van de vennootschap zal opa zijn geld wel kwijt 
zijn.  

 
6. Juist. De stille vennoot brengt alleen zijn geld in en is verder niet verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de schulden die de cv maakt. Er kan niemand bij hem aankloppen op het 
moment dat de onderneming failliet gaat. Hij raakt hoogstens zijn geld kwijt dat hij in de 
onderneming heeft gestopt. 

 
7. Er is geen sprake van een cv. De ouders van Ray worden door het uitlenen van geld niet gezien 

als stille vennoot. Zij zullen het geleende geld weer terug krijgen en er worden geen afspraken 
gemaakt om mee te delen in de winst van de onderneming.  

 
8. Er is geen sprake van een cv. De bank wordt door het uitlenen van geld niet gezien als stille 

vennoot. Tineke zal het geleende geld terug moeten betalen en hier zelfs rente over betalen. 

Het feit dat hij rente betaalt, maakt het niet anders als de situatie bij vraag 7.  

 
9. Er is wel sprake van een cv. Barry is de beherende vennoot en regelt alles wat betreft het 

dagelijkse bestuur van de onderneming. Marc wordt gezien als stille vennoot. Hij is de 
geldschieter en volgens de overeenkomst deelt Marc voor 15% mee in de winst. Het geld is 
geen lening, waarbij het terugbetaald moet worden.  

 
10. Er is een winstverdeling afgesproken van 70/30. De vennoten moeten apart hun eigen winst uit 

onderneming aangeven voor de inkomstenbelasting. Jaap voldoet zeer waarschijnlijk aan het 
urencriterium en is pas net begonnen. Hij heeft dus recht op zelfstandigenaftrek en 

startersaftrek. Opa heeft geen recht op ondernemersfaciliteiten, omdat hij geen ondernemer is. 
Hij moet de winst wel aangeven als “winst uit onderneming”. 

 
Jaap (70%): €40.000 x 70% = €28.000 
Opa (30%): €40.000 x 30% = €12.000 
 

Belastbare winst uit onderneming Jaap: 

Winst (opbrengsten – kosten) €28.000 

Af: Zelfstandigenaftrek €7.280 

Af: Startersaftrek €2.123 

Grondslag MKB-winstvrijstelling €18.597 

Af: MKB-winstvrijstelling 14% €2.603 

Belastbare winst uit onderneming €15.994 
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Belastbare winst uit onderneming opa: 

Winst (opbrengsten – kosten) €12.000 

Af: Zelfstandigenaftrek - 

Af: Startersaftrek - 

Grondslag MKB-winstvrijstelling €12.000 

Af: MKB-winstvrijstelling 14% - 

Belastbare winst uit onderneming €12.000 

 
 
Te betalen inkomstenbelasting:  
Voor beiden geldt dat hun volledige inkomen in de eerste schijf valt. 
 
Jaap: €15.994 x 36,25% = €5.798 

Opa: €12.000 x 36,25% = €4.350 
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Uitwerkingen hoofdstuk 6 – Vennootschap onder firma 

 
1. Nee het is niet verplicht om alle vennoten hetzelfde te laten inbrengen. Het kan voorkomen dat 

niet alle vennoten evenveel geld/kapitaal ter beschikking hebben. Ook is niet altijd de 
beschikbare tijd (arbeid) gelijk. Dit is allemaal mogelijk. Meestal wordt in die gevallen wel de 
winstverdeling aangepast. 

 

2. De onderneming is failliet op het moment dat deze failliet verklaard wordt. Een faillissement 

komt voort uit betalingsmoeilijkheden. Meestal kan de onderneming zijn rekeningen niet meer 

betalen. In die gevallen zullen vaak diegene die de betaling moeten ontvangen uiteindelijk een 

faillissement aanvragen. Het komt ook voor dat een ondernemer zelf zijn faillissement 

aanvraagt, omdat hij betalingsproblemen heeft of verwacht.  

 

3. De rechtbank verklaart een onderneming failliet. Om een faillissement aan te vragen als 

schuldeiser moet er ten minste één andere schuldeiser zijn. Ook kan de ondernemer zelf het 

faillissement aanvragen. Het is dus niet zo dat een leverancier, de Belastingdienst of de 

ondernemer zelf de onderneming failliet verklaart.  

4. Ja, er is hier sprake van een vennootschap onder firma. Nina en Kim spreken af om goederen, 
kapitaal en/of arbeid in te brengen om hieruit voordeel te behalen. Dit voordeel verdelen ze, 
ieder krijgt 50%.  

 
5. Om recht te hebben op zelfstandigenaftrek moet je ondernemer zijn voor de 

inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium. Gezien de werkzaamheden zijn Nina en 

Kim allebei ondernemer. Ze gaan beiden full time werken voor de vennootschap, dus zullen ze 
ook ruimschoots voldoen aan het urencriterium. Ze hebben dus allebei recht op 
zelfstandigenaftrek. 

 
6. Voor beiden geldt dezelfde berekening, aangezien ze beiden 50% van de winst krijgen.  

 
Belastbare winst uit onderneming voor Nina en Kim: 

Winst (50% van €85.000) €42.500 

Af: Zelfstandigenaftrek €7.280 

Af: Startersaftrek €2.123 

Grondslag MKB-winstvrijstelling €33.097 

Af: MKB-winstvrijstelling 14% €4.634 

Belastbare winst uit onderneming €28.463 

 
Te betalen inkomstenbelasting (inclusief premies volksverzekeringen): 
 
Schijf 1: €19.645 x 36,25% = €7.121 
Schijf 2: (€28.463 - €19.646) x 42,00% = €3.703 
 
Totaal te betalen inkomstenbelasting: €7.121 + €3.703 = €10.824 

 

7. Bij een vennootschap onder firma zijn alle vennoten afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor 

het totale bedrag aan schulden van de onderneming. Nina en Kim zijn dus allebei hoofdelijk 

aansprakelijk voor de schulden die nog open staan. Het kan zijn dat Nina wél privé vermogen 

heeft en Kim niet. In dat geval kunnen de schuldeisers het volledige bedrag bij Nina claimen, 

vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid. 
  



Uitwerkingen Bovenbouw   
 

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Belastingdienst en de Vereniging van leraren in de 

economische-maatschappelijke vakken (VECON).     11 

 
 

Uitwerkingen hoofdstuk 7 – Besloten vennootschap 

 

1. Voor oprichting van een bv moet je naar de notaris. Deze maakt de statuten op in een notariële 

akte. Er moet uiteraard iemand zijn die de bv opricht. In de statuten worden de 

aandeelhouders en het bestuur beschreven. Dit kan beiden dezelfde persoon zijn. De bv moet 

ook nog ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen zal de 

notaris dit doen. Er is geen minimumkapitaal vereist. Je kan al een bv oprichten met een 

aandelenkapitaal van €1. 

 

2. Voor ondernemingen in de inkomstenbelasting heb je kunnen zien dat het een progressief 

(oplopend) belastingtarief is in box 1. Voor de vennootschapsbelasting en de belasting in box 2 

geldt dit niet. Vanaf een bepaald bedrag wordt het hierdoor voordeliger om een bv te hebben. 

De totale belastingdruk, het percentage belasting wat je betaalt over je inkomen, is dan lager 

dan bij ondernemingen in de inkomstenbelasting.  

 

Als je heel veel geld verdient en je moet dit aangeven als belastbare winst uit onderneming, 

dan betaal je daar op een gegeven moment 52% belasting over. De eerste 3 schijven hebben 

weliswaar een lager tarief. Maar hoe meer je verdient, hoe dichter het percentage belasting 

van je totale inkomen bij die 52% komt.  

Bij een bv betaal je in het hoogste tarief 25% vennootschapsbelasting en als je de rest wilt 

uitkeren aan jezelf nog eens 25% belasting in box 2.  

 

3. Een bv betaalt over zijn winst vennootschapsbelasting. De ondernemersaftrek geldt voor 

ondernemers voor de inkomstenbelasting.  

 

4. Voor de heffing in box 2 heb je een aanmerkelijk belang als je ten minste 5% van de aandelen 

hebt. 
 

5.  

Winst  €250.000 

Af: Zelfstandigenaftrek €7.280 

Af: Startersaftrek - 

Grondslag MKB-winstvrijstelling €242.720 

Af: MKB-winstvrijstelling 14% €33.981 

Belastbare winst uit onderneming €208.739 

 
Schijf 1: €19.645 x 36,25% = €7.121 
Schijf 2: (€33.363 - €19.646) x 42,00% = €5.761 
Schijf 3: (€56.531 - €33.364) x 42,00% = €9.730 
Schijf 4: (€208.739 - €56.532) x 52,00% = €79.148 

 
Totaal te betaling inkomstenbelasting: €7.121 + €5.761 + €9.730 + €79.148 = €101.760 

  

6. Dat ze toch kiezen voor een bv heeft vaak te maken met de aansprakelijkheid. Als je een bv 

hebt, ben je zelf (onder voorwaarden) niet aansprakelijk voor de bedrijfsschulden, zoals wel 

het geval is bij een eenmanszaak. Hoewel de winst niet altijd hoog is, kunnen de risico’s ooit 

wel groot zijn. Bijvoorbeeld als je handelt in hele dure spullen waarbij de winstmarge relatief 

laag is of als je hoge kosten moet maken voordat je aan een project begint.  
 

7. De bv is een rechtspersoon. Dit houdt in dat de bv eigen rechten en plichten heeft. Voor de 

aansprakelijkheid betekent het dat de bv zelf aansprakelijk is voor de ondernemingsschulden 

en niet de directeur/eigenaar van de bv. Wel is het zo dat het geld wat de aandeelhouders in 

de bv stoppen verloren kan gaan bij een faillissement. Onder bepaalde omstandigheden kan 

het zijn dat de bestuurders wel aansprakelijk zijn voor de ondernemingsschulden. Dit wordt 

besproken bij vraag 9. 
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8. Er zijn bepaalde situaties waarbij Jaap in een bv wél aansprakelijk kan zijn voor de 

ondernemingsschulden. Deze gevallen komen voor wanneer het faillissement aan Jaap, het 

bestuur van de bv, te wijten valt.  

Hieronder een aantal gevallen waarbij je persoonlijk aansprakelijk wordt: 

- Als je de Belastingdienst niet op tijd inlicht dat je niet kunt betalen; 

- Bij onbehoorlijk bestuur, voorbeelden: 

 Het niet indienen van jaarstukken bij de KvK 

 Als je betalingen (uitkeringen aan jezelf bijvoorbeeld) doet, terwijl je had kunnen 

weten dat daardoor de bv in problemen zou komen 

 Dit geldt ook voor contracten met externe bedrijven. Als je had kunnen weten dat die 

contracten de bv in de problemen kan brengen.  

- Wanbeleid. 
 




