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Opgave 5 
 

 23 maximumscore 2  
− De handelsnaam bestaat niet alleen uit losse letters, dus is 

onderscheidend genoeg. 
− De handelsnaam is niet misleidend, want hij geeft een goed beeld van 

de werkzaamheden van het bedrijf. 
 

 24 maximumscore 1 
Eén van de volgende antwoorden: 
− Uit de openingsbalans blijkt dat Peter voor minder dan € 2.100,- zal 

gaan investeren. 
− Het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is niet altijd groter dan 

€ 450,- 
 

 25 maximumscore 5 
(alle getallen in euro’s)  
Af te dragen omzetbelasting  1.900,00 
Te vorderen omzetbelasting     456,00 
Te verrekenen omzetbelasting  1.444,00 
  
Bedrag van de vermindering  1.097,50 
 
Berekeningen: 
• Af te dragen omzetbelasting = 0,19 × 10.000 = 1.900 1 
• Te vorderen omzetbelasting =  

 304 + 38 + 19
119

 × 714 = 456 2 

• Bedrag van de vermindering = 2,5 × (1.883,00 – 1.444,00) = 1.097,50 2 
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 26 maximumscore 3 
Verwachte resultatenrekening voor 2010 (alle getallen in euro’s) 
Kosten  Opbrengsten  
Afschrijvingen 
meubilair en 
audioapparatuur 

     
 

    75,00 

Omzet 10.000,00 

Afschrijving oude 
laptop, printer en 
router 

  
 

  150,00 

  

Afschrijving 
nieuwe laptop 

   
  100,00 

  

Diverse kosten   200,00   
Winstsaldo      9.475,00                 
    10.000,00  10.000,00 
Berekeningen: 

• Afschrijving nieuwe laptop = 6
12

 × 1
3

 × 714
1,19

 = € 100,- 1 

• Overige bedragen 2 
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(alle getallen in euro’s) 
Bedrag van de vermindering   1.097,50 
Winstsaldo 2010   9.475,00 
Bedrag waarover 
inkomstenbelasting moet worden 
betaald 

 
10.572,50 

Te betalen inkomstenbelasting   4.017,55 
Overgehouden na aftrek van 
inkomstenbelasting in 2010 

 
  6.554,95 

 
 28 maximumscore 2 

Per gewerkt uur houdt hij na aftrek van de inkomstenbelasting 

 6.554,95
49 x 8

 = € 16,72 over. 

Dat is meer dan de vereiste € 15,- dus Peter zal starten met zijn eigen 
bedrijf. 
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