Wanneer is een opkoper een ondernemer?
Uittreksel beleidsregels Kamer van Koophandel:
2. Ook als geen sprake is van een ondernemer in de zin van de omzetbelasting, kan sprake
zijn van een onderneming. Er is doorgaans sprake van een onderneming als de ondernemer
15 uur per week of meer in de onderneming werkzaam is.
3. Als er minder dan 15 uur per week wordt gewerkt, kan sprake zijn van een onderneming.
Hierbij kan worden gedacht aan ondernemingen die naar hun aard niet steeds 15 uur per
week vergen. Deze ‘restantgevallen’ kunnen worden getoetst aan de hand van een aantal
‘best practice’ criteria zoals het ontbreken van een gezagsverhouding; een zekere inbreng of
investering; een oogmerk tot het behalen van materieel voordeel en het naar buiten
handelen onder een bepaalde naam.
Toetsingskader wel of geen onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 voor
overige rechtsvormen
Om na te gaan of sprake is van een onderneming worden allereerst de onder het hier
onderstaande kopje ‘Toetsingscriteria’ onder A genoemde criteria gehanteerd. Deze criteria
worden door de Belastingdienst gehanteerd bij het beoordelen of er sprake is van een
ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting (BTW). Als is voldaan aan deze
criteria is doorgaans sprake van een onderneming in de zin van de wet, tenzij niet voldaan
wordt aan de criteria van het eerste lid van artikel 2 van het Handelsregisterbesluit 2008.
Toetsingscriteria
A. Criteria omzetbelasting (B.T.W.)
– Worden er goederen en/of diensten geleverd?
– Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd?
– Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer?
– Is er een organisatie van arbeid en kapitaal?
– Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)?
– Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/afnemer (zelfstandigheid)?
– Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten?
B. Voldoende omvang
1°. Bij het beoordelen of er voldoende omvang is, als bedoeld in het tweede lid van artikel 2
van het Handelsregisterbesluit 2008, kan onder meer worden gekeken naar de omzet die
jaarlijks wordt verwacht of is behaald. Die omzet moet dan wel worden beoordeeld in relatie
tot de aard van de onderneming in kwestie; harde bedragen kunnen daardoor niet worden
genoemd.
Een jaaromzet van (als voorbeeld) € 10.000 kan bij iemand die start met de verkoop van
zelfgemaakte producten indiceren tot serieus ondernemerschap terwijl eenzelfde omzet bij
iemand die handelt in tweedehands auto’s te laag is als indicator van voldoende omvang.
2°. Bij activiteiten waarbij niet of nauwelijks sprake is van vooraftrek van BTW (voorbeeld:
muziekleraar) kan nog worden gerefereerd aan de afdrachtgrens die is neergelegd in artikel
25 Wet op de Omzetbelasting (‘Regeling voor kleine ondernemers’). Is de omzet zodanig dat
deze afdrachtgrens wordt gepasseerd dan is dat een genoegzame aanwijzing voor voldoende
omvang. Deze stelling mag niet worden omgekeerd: wordt die afdrachtgrens niet
gepasseerd dan vormt dat nog geen ontkenning van het bestaan van een onderneming. In
laatstgenoemde situatie is het zinvol de hierboven genoemde toetsingscriteria nogmaals
langs te lopen maar dan in omgekeerde volgorde.
3°. Bij het beoordelen of er voldoende omvang van activiteiten is, kan worden getoetst of er

sprake is van een aantoonbaar vestigingsadres waar de vestigingsactiviteiten ook mogen
worden uitgeoefend.
4°. Wordt niet aan deze twee criteria voldaan, dan is er in beginsel geen sprake van een
onderneming. Als er wel aan wordt voldaan, dienen de voorgaande stappen opnieuw te
worden doorlopen en wordt na beoordeling van de onderlinge samenhang alsnog duidelijk
of er sprake is van een onderneming.
Tijdstip toepassing van deze beleidsregel
De Kamers van Koophandel passen deze beleidsregel toe met ingang met ingang van 1 juli
2008.

