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Beste student, 

 

Welkom op de Universiteit Leiden! Je hebt twee uitstekende keuzes gemaakt na 

je eindexamen: ten eerste heb je voor Leiden gekozen en ten tweede ga je beginnen 

met de studie Fiscaal Recht! In de komende weken start je met de eerste colleges van 

vakken. De dikke boeken kunnen je afschrikken en misschien vind je de colleges aan de 

saaie kant, onze tip is om door te zetten, Fiscaal Recht is een hele interessante studie! 

 

Maar het studentenleven bestaat niet alleen uit studeren. Je gaat een hoop 

meemaken in het studentenleven van Leiden. Misschien word je lid bij een studenten- of 

sportvereniging of onderneem je leuke dingen met nieuwe studievrienden.  

 

Omdat wij weten hoe belangrijk het is om van het studentenleven te genieten, willen wij 

jou helpen. Wij begrijpen dat je het niet ziet zitten om iedere ochtend, middag en avond 

aan de studie te zitten. 

 

SlimStuderen.nl heeft de ideale uitkomst: samenvattingen. Onze verslagen zijn 

voor en door studenten gemaakt en bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je 

tentamen te halen, niet meer en niet minder.  

 

De samenvattingen van SlimStuderen.nl staan bekend om hun kwaliteit. Iedere 

periode wordt de verplichte literatuur samengevat door een ervaren auteur. Ook worden 

colleges en belangrijke werkgroepen samengevat, zodat je jezelf geen zorgen hoeft te 

maken als je een keer een college mist. 

 

SlimStuderen.nl biedt dus een totaalpakket tegen een zeer scherpe prijs. Zo maken we 

tentamens halen een stuk makkelijker en geniet jij volop van het Leidse studentenleven. 

In deze voorbeeldsamenvatting vind je een deel van een collegeverslag van het vorige 

studiejaar. 

 

 

Succes met studeren! 

 

 

 

PS. Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? 

Sluit dan nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de 

deurmat! 
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HC 1. Inleiding & winstgenieters in de IB 
 

Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2016-2017 (studenteneditie): - 0.0.0 t/m 

3.2.5 

 

Een inkomstenbelasting 

Waarom wordt er belasting geheven over inkomsten? Waarom heeft de overheid er voor 

gekozen om een inkomstenbelasting in te voeren? En hoe kan de inkomstenbelasting 

worden gerechtvaardigd naast alle andere belastingen? De inkomstenbelasting is 

historisch gegroeid. Het heffen van inkomstenbelasting wordt gerechtvaardigd door twee 

beginselen: 

• Gelijkheidsbeginsel; 

• Draagkrachtsbeginsel.   

 

Gelijkheidsbeginsel 

Bij het gelijkheidsbeginsel gaat het erom dat alle burgers dienen bij te dragen aan de 

belastingheffing. Immers, gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld en 

ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van hun ongelijkheid. Aan deze gelijkheidseis 

wordt aan de inkomenszijde echter veelal niet voldaan. Om bij de belastingheffing 

rekening te houden met deze ongelijkheid, wordt er belasting geheven naar rato van 

ieders draagkracht. Het draagkrachtbeginsel vloeit daarmee voort uit het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

Draagkrachtbeginsel 

In beginsel wordt er dus bij de belastingheffing rekening gehouden met de draagkracht 

van de belastingplichtige. De draagkracht van een belastingplichtige wordt zowel bepaald 

aan de hand van het inkomen als aan de hand van persoonlijke omstandigheden.  

 

Vroeger werd de draagkracht als volgt bepaald. Eerst was de uiterlijke verschijningsvorm 

de belangrijkste graadmeter. Aan de hand hiervan werd de welvaart van een 

belastingplichtige bepaald. Hoe meer welvaart je leek te hebben, hoe meer belasting je 

moest betalen.  

 

Daarnaast werden er gedurende lange tijd accijnzen geheven op primaire 

levensbehoeften zoals brood, suiker, zout, zeep, steenkool, bier en wijn. Door deze 

accijnzen werden deze producten duur. Deze accijnzen rustte ook onevenredig zwaar op 

het armere deel van de bevolking. Met als gevolg dat deze arme bevolkingslaag zich deze 

producten niet meer kon veroorloven. Doordat de arme bevolking ondervoed raakte, 

waren werknemers vaker ziek wat niet bevorderlijk was voor de economie. De rijkere 

klasse was maar een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan het betalen van deze 

accijnzen, waardoor deze producten wel altijd toegankelijk voor hen waren. Ook was er 

geen belasting verschuldigd op huren, rente en dividenden.  

 

Door deze ongelijkheid tussen de arme en rijke klasse ontstond er in Europa steeds meer 

de behoefte aan een belastingheffing over het totale inkomen. Deze roep om meer 

gelijkheid werd dan ook met name zichtbaar in de Franse revolutie, gelijkheid voor de 

wet en daarmee ook voor de belastingheffing. In Nederland werd de belastingheffing op 

inkomsten uit vermogen in 1892 ingevoerd en belasting op bedrijfsinkomsten en op 

overige inkomsten in 1893. 

 

Het uitgangspunt is vandaag de dag dus dat belastingen moeten worden geheven naar 

ieders draagkracht. Het heffen van de inkomstenbelasting kan aan de hand van 

verschillende grondslagen:  
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• Vermogen; 

• Verteringen; 

• Totaal genoten inkomsten. 

 

Voor het heffen van inkomstenbelasting is het belang om te weten wanneer er nu sprake 

is van inkomsten.   

 

Wat zijn inkomsten? 

Om te bepalen of er sprake is van inkomsten voor de inkomstenbelasting is het 

zogenaamde bronnenstelsel geïntroduceerd. Wanneer er sprake is van een bron van 

inkomen moeten al de voordelen die uit de bron van inkomen voortvloeien, worden 

belast voor de inkomstenbelasting. Een bron van inkomen wordt aangemerkt als datgene 

dat in staat is om een voordeel op te leveren.  

 

Stel je hebt een bijbaantje en doordat jij dat baantje hebt, krijg je loon. Dit baantje 

wordt dan ook beschouwd als een bron van inkomen. Alle voordelen die verband houden 

met dit baantje worden dan ook belast voor de inkomstenbelasting. Deze voordelen 

hoeven niet alleen te bestaan uit salaris, maar daarnaast kan er ook sprake zijn van loon 

in natura.  

 

Hoe dient er nu bepaald te worden of er sprake is van een bron van inkomen. De 

algemene bronvereisten zijn in de jurisprudentie ontwikkeld. Er zijn drie cumulatieve 

vereisten.  

• Er moet sprake zijn van deelname aan het economische verkeer. Een activiteit 

wordt dan verricht buiten de familiesfeer; 

• Een natuurlijk persoon heeft het oogmerk om een voordeel te behalen (subjectief 

element); 

• Het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn (objectieve element). 

 

Wil een voordeel worden belast in de inkomstenbelasting dan moet dit voordeel dus wel 

zijn toe te rekenen aan een bron van inkomen. Er moet dus eerst worden vastgesteld of 

er sprake is van een bron van inkomen. Is dit eenmaal vastgesteld dan zijn ook alle 

inkomsten die uit de bron van inkomen voorvloeien belast. 

 

Inkomensbegrip & bronnenstelsel 

De bronnen van inkomen zijn door de wetgever in de wet op de inkomstenbelasting 

gedefinieerd. Deze bronnen zijn te vinden in de wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna: 

Wet IB 2001). De Wet IB 2001 bestaat uit drie afzonderlijke belastingstelsels, namelijk 

box 1, box 2 en box 3. Elke box heeft zijn eigen tarief, faciliteiten, mogelijkheden tot 

verliesverrekening en binnen deze boxen zijn de bronnen van inkomen gedefinieerd.  

In box 1 gaat het om inkomen uit werk en woning. De bronnen van inkomsten die in 

deze box zijn opgenomen houden verband met het verrichten van arbeid. De volgende 

bronnen zijn in box 1 opgenomen: 

• Winst uit onderneming; 

• Loon uit dienstbetrekking; 

• Resultaat uit overige werkzaamheden; 

• Periodieke uitkeringen en verstrekkingen (behoort niet tot de verplichte stof); 

• Inkomsten uit eigen woning.1 

 

Deze vijf bronnen van inkomen zijn opgenomen in de wet. Je hoeft voor deze bronnen 

dan ook niet de vereisten voor een bron van inkomen te toetsen, dit heeft de wetgever al 

gedaan. Er moet enkel worden getoetst of aan de vereisten is voldaan die in de wet zijn 

opgenomen 

                                           
1 R.L.G. van den Heuvel, college 1, 2016, sheet 14 
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Bij box 2 gaat het over inkomen uit aanmerkelijk belang en bij box 3 gaat het over 

inkomen uit sparen en beleggen.  

  

Winstgenieters in de inkomstenbelasting 

Wanneer er eenmaal is vastgesteld dat iemand inkomsten heeft verworven voor het 

verrichten van arbeid, moet er vervolgens worden gekeken in welke inkomstenbron deze 

inkomsten moeten worden betrokken. Hoewel voor alle inkomstenbronnen in box 1 

hetzelfde (progressieve) tarief geldt, is het wel van belang om te weten over welke bron 

van inkomsten het nou precies gaat. Er is namelijk sprake van een behoorlijk verschil in 

faciliteiten per inkomstenbron (denk hierbij aan de mogelijkheid om kosten af te 

trekken). 

 

Winst uit onderneming is gedefinieerd in art. 3.2 Wet IB 2001:  

“Het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als 

ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen” 

 

Om te bepalen of een bepaald voordeel onder deze definitie valt, is het van belang om te 

bepalen wat winst is, wie er een ondernemer is en wanneer er sprake is van een 

onderneming.  

 

Wat winst precies inhoud wordt in de volgende weken behandeld. Dit hoorcollege komen 

de ondernemer en de onderneming aan bod.  

 

Afbakening winst uit onderneming ten opzichte van andere bronnen 

Het maken van onderscheid tussen de verschillen inkomstenbronnen is met name van 

belang voor de aftrekbaarheid van de kosten. 

 

Winst uit onderneming vs. Loon uit dienstbetrekking 

Bij winst uit onderneming verricht iemand op zelfstandige basis werkzaamheden. Je 

bepaalt op zelfstandige basis hoe de werkzaamheden worden uitgeoefend. Bij loon uit 

dienstbetrekking wordt er arbeid verricht onder een gezagsverhouding. De werkgever 

bepaalt hoe de arbeid verricht dient te worden/hoe het verrichten van arbeid wordt 

ingevuld. Bij loon uit dienstbetrekking worden er instructies gegeven aan de werknemer. 

 

Winst uit onderneming vs. Resultaat uit overige werkzaamheden 

Bij beide activiteiten is er sprake van zelfstandigheid. Winst uit onderneming is 

structureel. Het heeft een duurzaam karakter. Je bent immers van plan om voor een 

langere periode met de activiteit voordeel te behalen. Bij resultaat uit overige 

werkzaamheden gaat het over incidenteel voordeel. 

 

Winst uit onderneming vs. Vermogensbeheer (box 3) 

Bij winst uit onderneming ben je actief bezig met het genereren van inkomsten. Bij 

vermogensbeheer is er sprake van een belegger. Deze belegger is zelf niet actief bezig 

met het verwerven van inkomsten, dat doen anderen voor hem. Vermogensbeheer heeft 

dan ook een passief karakter. 
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Wat is een onderneming in fiscale zin? 

In de wet is niet gedefinieerd wanneer er sprake is van een onderneming. Het begrip 

onderneming in fiscale zin is dan ook uitgewerkt in de jurisprudentie. In de rechtspraak 

zijn er vier kernelementen ontwikkeld om te bepalen of er sprake is van een 

onderneming. Onderstaande vereisten zijn cumulatief: 

• Het moet gaan om een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 

- Duurzaam: de activiteiten van de onderneming moeten duurzaam zijn. Dit 

betekent dat de activiteiten erop zijn gericht om voor een langere periode 

inkomsten te verwerven. 

- Organisatie van kapitaal en arbeid: op dit element is de Hoge Raad niet meer 

teruggekomen. 

• Deelname aan het maatschappelijk productieproces; 

• Beoogd wordt winst te behalen; 

• Die redelijkerwijs te verwachten valt; 

 

In deze eisen zie je ook de eisen van een bron van inkomen terug. In de jurisprudentie 

zijn criteria ontwikkeld om te bepalen of er in objectieve zin sprake is van een 

onderneming.  

 

Zelfstandigheid 

Er moet op een zelfstandige basis werkzaamheden worden verricht. Een 

gezagsverhouding moet dus ontbreken. Wanneer er geen sprake is van zelfstandigheid, 

kan er ook geen sprake zijn van een onderneming. 

 

Duurzaamheid van de werkzaamheden 

Bij duurzaamheid gaat het er om dat de activiteiten erop zijn gericht om gedurende een 

langere periode voordelen te behalen.  

 

Omvang van de werkzaamheden en opbrengsten 

Daarnaast is van belang wat de omvang van de werkzaamheden is en de omvang van de 

opbrengsten. Hoeveel tijd wordt er aan de werkzaamheden besteed? Zijn de opbrengsten 

voldoende om in het levensonderhoud te voorzien? Dit is van belang om te beoordelen of 

er wordt getracht om inkomsten te verwerven of dat de activiteiten zich afspelen in de 

hobbysfeer.  

 

Aantal opdrachtgevers 

Hoeveel opdrachtgevers zijn er, 1 of 10? Indien er telkens 1 opdrachtgever is, zullen die 

activiteiten mogelijk worden aangemerkt als winst uit onderneming. 

 

Beschikbare tijd en de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven 

Sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), heb je een eigen website, deel 

je visitekaartjes uit of maak je reclame? 

 

Bovenstaande feiten en omstandigheden spelen een rol om te bepalen of er sprake is van 

een onderneming. Deze factoren zijn niet cumulatief, maar worden in de beoordeling 

mee genomen. De factoren zijn maatgevend, er wordt een afweging gemaakt. 

 

Het lopen van (ondernemers)risico  

Dit is het belangrijkste criterium. Loop je ondernemersrisico? Is er kans op 

faillissement wanneer er investeringen worden gedaan die onsuccesvol blijken? Loop je 

de kans dat je debiteuren niet betalen? Met andere woorden komen de kosten voor jouw 

rekening? Of is er een derde partij die de kosten vergoed?  
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Ondernemer 

De wetgever heeft voor het begrip ondernemer wel een wettelijke definitie opgenomen in 

de Wet IB 2001. Het begrip ondernemer is gedefinieerd in art. 3.4 Wet IB 2001: 

“In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 

ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt 

gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die 

onderneming.” 

 

Voor de inkomstenbelasting is er sprake van een ondernemer als aan de volgende 

cumulatieve vereisten is voldaan:  

• Er is sprake van een onderneming; 

• Die onderneming wordt voor rekening van de belastingplichtige (en de 

belastingplichtige is voor de inkomstenbelasting een natuurlijk persoon) 

gedreven; 

• De belastingplichtige wordt rechtstreeks verbonden voor verbintenissen 

betreffende die onderneming. 

 

Eis 1: ‘onderneming’ (in objectieve zin): 

Er moet dus sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee 

wordt beoogd door deelname aan maatschappelijk verkeer winst te behalen. Ook 

wanneer er geen sprake is van organisatie van kapitaal en arbeid kan niettemin een 

persoon als ondernemer worden gekwalificeerd in het geval dat art. 3.5 lid 1 Wet IB 2001 

van toepassing is.   

 

In art 3.5 lid 1 Wet IB 2001 is een uitbreiding op het begrip onderneming opgenomen. 

Ook indien er sprake is van een zelfstandig uitgeoefend beroep is er sprake van een 

onderneming. Een zelfstandig beroep is iemand die een beroep uitoefent, bijvoorbeeld 

een advocaat, een huisarts, een consultant of een belastingadviseur. Indien diegene dit 

doet op zelfstandige basis (geen dienstbetrekking), dan wordt deze persoon voor de 

inkomstenbelasting beschouwd als ondernemer. Wanneer er sprake is van een 

beroepsbeoefenaar hoeven de vereisten van art 3.4 Wet IB 2001 niet zelfstandig getoetst 

te worden. Deze persoon is dan per definitie een ondernemer voor de 

inkomstenbelasting.  

 

Eis 2: ‘voor rekening van belastingplichtige’ 

De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven. 

Alle voordelen uit de activiteiten die verband houden met de onderneming moeten hem 

toekomen. Er moet dus een band aanwezig zijn tussen de financiële resultaten van de 

onderneming (eis 1) en de belastingplichtige (natuurlijk persoon). Deze voordelen 

betreffen zowel de inkomsten als de kosten. De belastingplichtige moet gerechtigd zijn 

tot het resultaat van de onderneming.  

 

Voorbeelden van ondernemingen waarbij een natuurlijk persoon gerechtigd is tot het 

resultaat van de onderneming zijn: 

• Eenmanszaak; 

• Personenvennootschappen. 

- Fiscaal transparant; 

- Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap. 

 

Rechtstreekse band tussen de ondernemer en de gerechtigdheid voor het resultaat is van 

belang. Civielrechtelijk leidt dit tot de conclusie dat de onderneming ook voor de 

echtgenoot van de ondernemer zou worden gedreven. Wanneer je in gemeenschap van 

goederen bent getrouwd, is ieder van de echtlieden immers voor de helft gerechtigd voor 

het totaal vermogen van beide lieden samen. In de jurisprudentie is echter bepaald dat 

deze band in fiscale zin niet bestaat via huwelijksvermogensrecht (BNB 1963/205). Er 

moet sprake zijn van een rechtstreekse gerechtigdheid.  
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Wanneer is er sprake van een maatschap? Wanneer twee of meerdere natuurlijke 

personen, die een zelfstandig beroep beoefenen besluiten om zo’n samenwerking aan 

te gaan. In een overeenkomst leggen zij de onderlinge rechten en plichten vast. Een 

maatschap treedt in het economische verkeer als entiteit naar buiten. Fiscaal wordt niet 

de entiteit in de belastingheffing betrokken, maar de personen die erachter zitten. De 

personen achter de maatschap worden dan ook afzonderlijk in de belastingheffing 

betrokken. De maatschap is fiscaal transparant; er wordt door de maatschap heen 

gekeken.  

 

Vennootschap onder firma (vof) 

Dit is ook een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt echter gesloten tussen twee of 

meerdere personen die een bedrijf uitoefenen en niet een beroep. Ook een vof is fiscaal 

transparant. De personen achter de vof worden afzonderlijk in de belastingheffing 

betrokken.  

 

Eis 3: ‘rechtstreeks verbonden’: 

Je moet rechtstreeks verbonden zijn voor de verbintenissen die de onderneming aan 

gaat. Doordat het ondernemerschap aantrekkelijk is gemaakt door het opnemen van 

verschillende faciliteit, willen steeds meer belastingplichtigen worden aangemerkt als 

fiscaal ondernemer.  

 

Onder het oude recht was het gemakkelijk om als ondernemer te worden gekwalificeerd. 

Veel echtgenoten sloten onderling een overeenkomst waardoor er veel man/vrouw 

firma’s ontstonden. Door het sluiten van een dergelijke overeenkomsten konden beide 

echtgenoten aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten, terwijl een van de twee 

niet een feitelijke ondernemer was naar de bedoeling van de wet op de 

inkomstenbelasting. Vandaag de dag kan dit echter niet meer door het opnemen van de 

derde eis. 

 

Hetzelfde ontstond bij beleggers in een commanditaire vennootschap. Veel beleggers 

tekenden in voor het doen van een behoorlijke investering. Een commanditaire 

vennootschapsovereenkomst zag er als volgt uit: er waren twee beherende vennoten die 

zich bezighielden met de activiteiten van de onderneming. Daarnaast waren er veel 

beleggers die investeerden in de commanditaire vennootschap. Er is dus een onderscheid 

te maken tussen die vennoten die daadwerkelijk werk uitvoeren en de beleggers die 

slechts geld investeerden. Deze beleggers werden na oude jurisprudentie gekwalificeerd 

als ondernemer en hadden daarmee recht op de ondernemersfaciliteiten. Dit zorgde voor 

oneerlijke concurrentie tussen verschillende soorten beleggers.   

 

Het derde vereiste is opgenomen om de twee bovenvermelde situaties te voorkomen. 

Het gaat om rechtstreeks verbonden te worden voor verbintenissen betreffende de 

onderneming.  

• Rechtstreeks: géén ondernemer via de huwelijksgoederengemeenschap. 

• Verbonden: cv-belegger geen ondernemer in verband met het beheersverbod 

dat is opgenomen in art. 20 lid 2 Wetboek van Koophandel.2 

 

Urencriterium 

Kan op grond van de eisen die de huidige wet stelt aan het ondernemerschap ingeval van 

een man/vrouw-firma, zowel de man als de vrouw als ondernemer voor de 

inkomstenbelasting worden aangemerkt? Ja, zowel de man als de vrouw kunnen nog 

steeds als ondernemer worden gekwalificeerd via de maatschapsovereenkomst. Bij beide 

echtgenoten moet de eisen van art. 3.4 Wet IB 2001 worden getoetst. Wanneer er een 

maatschapsovereenkomst is gesloten zullen beide echtgenoten worden aangemerkt als 

ondernemer. Omdat de wetgever wil voorkomen dat bij man/vrouw firma’s beide 

                                           
2 R.L.G. van den Heuvel, college 1, 2016, sheet 26 
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echtgenoten recht hadden op de ondernemersfaciliteit, heeft de wetgever extra eisen 

gesteld aan het verkrijgen van ondernemersfaciliteit. Het belang om te worden 

aangemerkt als ondernemer voor inkomstenbelasting zit hem namelijk in de 

ondernemersfaciliteiten (naast het recht hebben op aftrek van de gemaakt kosten). De 

wetgever heeft aanvullende eisen gesteld om aanspraak te kunnen maken op deze 

ondernemersfaciliteiten. Voor het verkrijgen van deze faciliteiten is het dus niet 

voldoende om slechts als ondernemer te worden aangemerkt.  

 

De eerste aanvullende eis is het urencriterium (art. 3.6 Wet IB 2001). De ondernemer 

moet 1.225 uren aan zijn onderneming hebben besteed. Alle uren die gerelateerd zijn 

aan de onderneming tellen mee voor het urencriterium. Deze eis speelt voornamelijk een 

rol bij hybride ondernemers en startende ondernemers.  

 

De tweede aanvullende eis is het grotendeelscriterium (art 3.6 Wet IB 2001). De uren 

die de ondernemer aan de onderneming besteed, moeten meer dan 50% bedragen van 

de uren die hij in totaal aan winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat 

uit overige werkzaamheden besteed. Ook al heeft de ondernemer 1.225 uren besteed 

aan de onderneming, indien dit niet meer is dan 50% van de uren die hij in totaal aan 

het verwerven van inkomsten uit de verschillende bronnen van inkomsten uit box 1, dan 

kan deze ondernemer alsnog geen aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten. Hij 

voldoet immers niet aan het grotendeelscriterium.  

 

De derde aanvullende eis is het gebruikelijkheidscriterium (art 3.6 lid 2 Wet IB 2001). 

Dit criterium stelt dat ondanks dat de ondernemer 1.225 uren aan de onderneming heeft 

besteed, er een aantal uren op dit criterium in mindering moeten worden gebracht.  

• Wanneer het samenwerkingsverband met een verbonden persoon (= iemand 

waarmee je samen een huishouding voert) is aangegaan; en 

• De werkzaamheden hoofdzakelijk (bij meer dan 70%) van ondersteunende aard 

zijn; en 

• Het ongebruikelijk is dat het samenwerkingsverband zou worden aangegaan 

tussen niet-verbonden personen, dan dragen de uren (die van ondersteunende 

aard zijn) niet bij aan het urencriterium. 

 

Ondernemer? 

Samenvattend:  

Om te beoordelen of er sprake is van een ondernemer loop je dus de eisen van art. 3.4 

Wet IB 2001 af: 

• Is er sprake van een onderneming in objectieve zin? Ondernemersrisico etc. 

• Wordt deze onderneming voor rekening van de belastingplichtige gedreven? 

Komen de resultaten van de onderneming de belastingplichtige (natuurlijke 

persoon) toe? 

• Wordt de belastingplichtige ook rechtstreeks verbonden voor de verbintenissen 

die worden aangegaan? Kunnen de crediteuren de belastingplichtige rechtstreeks 

aansprakelijk stellen? 

 

Worden deze drie vragen positief beantwoord, dan is er dus sprake van een ondernemer 

voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is er ook sprake van een ondernemer als er 

sprake is van een zelfstandige beroepsbeoefenaar. Wil deze ondernemer aanspraak 

maken op de ondernemersfaciliteiten dan moet er worden getoetst aan het 

urencriterium, het grotendeelscriterium en het gebruikelijkheidscriterium.  
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Vormen van ondernemerschap 

Vennoot in een vennootschap onder firma 

De overeenkomst die twee of meerdere beoefenaars van een bedrijf aangaan wordt 

gekwalificeerd als een vennootschap onder firma. Een vof is fiscaal transparant waardoor 

de vennoten afzonderlijk in de belastingheffing worden betrokken. Voldoet nu een 

vennoot aan de eisen van art 3.4 Wet IB 2001? 

• De vof is per definitie aan te merken als een onderneming in objectieve zin. 

• Deze onderneming wordt voor de rekening van de vennoten gedreven. De 

resultaten komen immers toe aan de vennoten.  

• De vennoten zijn rechtstreeks verbonden voor de verbintenissen die de 

onderneming aangaat. Dit volgt uit art. 18 Wet van Koophandel, de vennoten zijn  

• Hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vennootschap aangaat.  

 

Maat in een maatschap 

Zijn de maten in een maatschap nu aan te merken als ondernemers voor de 

inkomstenbelasting? Ja op grond van art 3.5 Wet IB 2001, zij zijn immers zelfstandige 

beroepsbeoefenaars.   

 

Commanditair vennoten in een commanditaire vennootschap 

• De CV is per definitie aan te merken als een onderneming in objectieve zin. 

• Deze onderneming wordt voor de rekening van de commanditaire vennoten 

gedreven. De voordelen komen de commanditaire vennoten immers toe. 

• De commanditaire vennoten worden echter NIET rechtstreeks verbonden voor de 

verbintenissen die de onderneming aan gaat. Er geldt voor de commanditaire 

vennoten immers een beheersverbod (art. 20 WvK). De commanditaire vennoten 

mogen zich niet bezighouden met het beheer van de onderneming. Nu zij zich hier 

niet mee mogen bezighouden, zijn zij ook niet rechtstreeks verbonden voor de 

verbintenissen. Breekt een commanditaire vennoot het beheersverbod, dan 

bepaalt het WvK dat vanaf dat moment de commanditaire vennoot aansprakelijk 

is voor de verbintenissen uit de onderneming. Vanaf dat moment kan de 

commanditaire vennoot dus wel worden aangemerkt als ondernemer voor de 

inkomstenbelasting.  

 

Erfgenaam van de ondernemer 

Wanneer een ondernemer komt te overlijden en de onderneming nalaat aan zijn 

erfgenaam, is deze erfgenaam dan aan te merken als een ondernemer voor de 

inkomstenbelasting? 

• Er is een onderneming in objectieve zin. 

• De onderneming wordt voor de rekening van deze erfgenaam gedreven. De 

resultaten komen de erfgenaam immers toe. 

• Deze erfgenaam wordt echter niet rechtstreeks verbonden voor de 

verbintenissen die de onderneming aangaat. De erfgenaam moet eerst 

handelingen verrichten waaruit blijkt dat de erfgenaam de onderneming wil 

voortzetten (HR 21 maart 1990, BNB 1990/134). 

 

Verhuur van een onderneming  

Wordt degene, die zijn onderneming verhuurt, aangemerkt als ondernemer voor de 

inkomstenbelasting?  

• Er is sprake van een onderneming. 

• Deze onderneming wordt echter niet meer voor de rekening van de verhuurder 

gedreven. Aan de tweede eis wordt dus niet voldaan, waardoor er in beginsel 

geen sprake is van een ondernemer. 

 

Op grond van oude jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt echter dat iemand die zijn 

onderneming verhuurt, nog steeds wordt aangemerkt als ondernemer.  
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De Hoge Raad stelt dat er sprake is van het voortzetten van een onderneming in een 

andere vorm (HR 7 september 1977, BNB 1977/235).  

 

Huurverkoop 

Huurverkoop is een civielrechtelijk begrip. Iemand besluit zijn onderneming te verkopen, 

alleen de betaling van de overdracht som vindt in termijnen plaats. Pas wanneer de 

laatste termijn is betaald, wordt de onderneming civielrechtelijk overgedragen. Moet de 

huurverkoper nu nog steeds worden aangemerkt als een ondernemer voor de wet op de 

inkomstenbelasting? 

• Er is sprake van een onderneming in objectieve zin. 

• Deze onderneming wordt echter niet meer voor rekening van de huurverkoper 

gedreven. 

 

Winstrecht 

Is iemand die zijn onderneming overdraagt met winstrecht aan te merken als 

ondernemer voor de inkomstenbelasting? Wanneer je verkoopt met winstrecht, betaalt 

de koper niet een som ineens, maar elk jaar een percentage van de winst. 

• Er is nog steeds sprake van een onderneming. 

• Deze onderneming wordt nog voor rekening gedreven van de winstgerechtigde. 

De verkoper krijgt immers een percentage van de winst. 

• Alleen wanneer de onderneming wordt overgedragen, is de winst gerechtigde niet 

langer verbonden voor de verbintenissen van de onderneming. De 

winstgerechtigde is dan ook niet meer aan te merken als ondernemer voor de 

inkomstenbelasting 

 

Ondernemer en ondernemingen 

Een ondernemer kan natuurlijk meer dan één onderneming drijven (art. 3.2 Wet IB 

2001). Daarnaast kan ook een onderneming door meerdere ondernemers worden 

gedreven (bijv. vof en maatschap). 

 

Wie geniet winst uit onderneming? 

In de eerste instantie de ondernemer (art 3.4 Wet IB 2001). Daarnaast heeft de 

wetgever nog een aantal andere subjecten in de inkomstenbron winst uit onderneming 

betrokken.  

• Medegerechtigde, art. 3.3 lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 (bij uitstek is dit de 

commanditaire vennoot); 

• Ook de houder van deze schuldvorderingen wordt belast als winst uit 

onderneming (art. 3.3 lid 1, onderdeel b Wet IB 2001).3 

 

Dit zijn dus GEEN ondernemers voor de inkomstenbelasting, maar de inkomsten die zij 

verwerven worden wel aangemerkt als winst uit onderneming. 

 

Medegerechtigde 

De medegerechtigde geniet wel winst uit onderneming, maar is geen ‘ondernemer’. Het 

belang is met name gelegen in de beperkte toegang tot de faciliteiten. Het voorbeeld bij 

uitstek is hierbij de commanditaire vennoot. De commanditaire vennoot die het 

beheersverbod overtreedt wordt ondernemer (HR 23 januari 2009, BNB 2009/99). 

 

Houder van schuldvordering 

Ook wanneer iemand geld leent aan de onderneming, waarbij de lening feitelijk is aan te 

duiden als eigen vermogen worden de verworven inkomsten aangemerkt als winst uit 

onderneming. De voorwaarden om voor de houder van schuldvorderingen te spreken van 

winst uit onderneming zijn opgenomen in art. 3.3 lid 3 Wet IB 2001. 

 

                                           
3 R.L.G. van den Heuvel, college 1, 2016, sheet 33 
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Ondernemersfaciliteiten 

Bij de wet op de inkomstenbelasting zijn er twee ‘soorten’ ondernemersfaciliteiten 

opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen faciliteiten waarbij wel moet worden 

voldaan aan het urencriterium en faciliteiten waarbij niet voldaan moet worden aan het 

urencriterium. Voldoe je aan de eisen van art. 3.4 Wet IB 2001, dan kom je in 

aanmerking voor bepaalde ondernemersfaciliteiten. Voldoe je daarnaast ook aan het 

urencriterium dan kom je in aanmerking voor extra ondernemersfaciliteiten. Deze 

ondernemersfaciliteiten zorgen ervoor dat de belastingdruk verlaagd wordt.  

 


