
Klussen of ondernemerschap? 

Vaak wordt mij gevraagd of activiteiten moeten worden gezien als hobby of als ondernemerschap. 

Een beperkte omzet en weinig uren die gefactureerd kunnen worden hoeven “an sich” geen serieuze 

belemmering te zijn om te kwalificeren als ondernemer. In het begin kan dit ondernemers het geval 

zijn. Bij (onverklaarbaar) weinig omzet en dus directe uren kan met de fiscus discussie ontstaan of al 

dan niet sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Het gerechtshof dacht hier tot 

enige tijd gelden ook zo over. Het is echter de Hoge Raad die een andere mening is toegedaan (maar 

uiteindelijk toch tot dezelfde conclusie komt). 

Wat was de casus in het kort. Een militair ging met pensioen en begon zijn eigen bedrijf: 

incassowerkzaamheden en juridisch advies. Hij maakte uit dien hoofde reclame en was eveneens 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De boekhouding werd keurig netjes bijgehouden en de 

oud-militair had een eigen website. De omzet bedroeg in de eerste jaren enkele duizenden euro's. 

Daarnaast had de militair een pensioen van zo’n € 30.000 op jaarbasis. Zowel de fiscus, de rechtbank 

en het gerechtshof waren de mening toegedaan, dat deze oud militair geen fiscaal ondernemer was, 

maar wel een bron van inkomen had. De belangrijkste reden voor deze beslissing: het aantal directe 

uren was te beperkt. 

De Hoge Raad stelde in haar arrest echter iets anders: een lage omzet (door weinig directe uren) was 

in de beginfase van de onderneming van de oud militair helemaal geen cruciaal punt. Het gaat bij de 

beoordeling of sprake is van klussen of ondernemerschap, om een cocktail aan factoren die beslissend 

zijn. Denk onder andere aan: commerciële werkzaamheden, alsmede veel tijd in internet. In de situatie 

van de oud militair maakte de conclusie uiteindelijk niet uit, aangezien de Hoge Raad van mening 

was, dat de overige uren van de oud militair simpelweg onvoldoende tegenwicht boden voor de 

beperkte omzet. Geen ondernemerschap maar resultaat uit overige werkzaamheid. Daarmee werd een 

streep gezet door de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en willekeurige afschrijving voor starters. Dat 

scheelt doorgaans nogal een slok op een borrel. 

 

Nog even wat theorie: als ondernemer moet u 1.225 uren per jaar aan uw bedrijf besteden. Dat komt 

overeen met zo’n 25 uur per week. Dit kunnen zowel directe als indirecte uren zijn. Maar hou het wel 

realistisch. Hopelijk maakt u noemenswaardig meer uren in de directe sfeer dan in de indirecte sfeer. 

Anders moet u – uit financieel en fiscaal oogpunt - zich wellicht nog eens serieus gaan bedenken of 

ondernemerschap wel iets voor u is of niet. Feit blijft, dat bij een beperkte omzet de “blauwe vrienden 

van de fiscus” achteraf soms het standpunt innemen, dat het helemaal geen sprake is van winst uit 

onderneming (WUO), maar inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW). De uren worden dan dus 

niet geheel erkend. Het essentiële verschil tussen ROW en WUO is dat bij ROW “een duurzame 

organisatie van kapitaal en arbeid ontbreekt”. 

 

Om dit te beoordelen wordt een hele rits aan zaken tegen het licht gehouden, zoals:  

1. aantal opdrachtgevers; 

2. bekendheid in de markt; 

3. beschikbare tijd die aan de onderneming wordt besteed en kan worden besteed; 

4. ondernemersrisico;  

5. verwachtingen van de winst;  

6. de omzet / bruto winst;  

7. omvang van de werkzaamheden.  

Les voor de praktijk: 



Zorg ervoor dat u de uren die u aan uw onderneming hebt besteed zorgvuldig administreert. Hou iets 

bij en laat niets over aan het toeval, zoals mijn column van enige tijd terug over de kunstenaar liet 

zien. Daarnaast is het van belang dat uw bedrijf ook voor de buitenwereld als een echt bedrijf 

overkomt. 

 

Hierbij kunt u – niet limitatief - denken aan:  

o internetsite; 

o twitteraccountant / melding LinkedIn;  

o advertenties;  

o vermelding krant;  

o redelijke omzet of veel activiteiten om omzet te krijgen;  

o samenwerkingen met anderen.  

Kortom, knallen maar alles ondernemer en haal alles uit de kast om uw zakelijke dromen te 

verwezenlijken. Uw accountant en belastingadviseur kunnen u daar vast en zeker goed bij helpen, 

anders weet ik er nog wel eentje. 
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