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Opgave 4 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Op 1 januari 2019 begint Kees van Oss een eenmanszaak. Kees start een 
online handelsonderneming in Oosterse tapijten.  
Hij brengt € 10.000 aan eigen vermogen in de vorm van liquide middelen 
in. Bij de bank opent hij een zakelijke rekening waarop dit bedrag wordt 
gestort. 
De bank stelt een rekening-courantkrediet beschikbaar van maximaal  
€ 12.000 waarvan Kees gebruik kan maken. 

Voor het eerste kwartaal 2019 verwacht Kees het volgende: 

 De verwachte inkopen en omzet zijn: 

inkopen waarvan op 
rekening

omzet waarvan op 
rekening

januari € 20.000 €   4.000 € 18.000 € 14.400
februari € 14.000 €   7.000 € 19.000 € 15.200
maart € 14.000 €   7.000 € 20.000 € 16.000

€ 48.000 € 18.000 € 57.000 € 45.600

 De krediettermijn debiteuren en de krediettermijn crediteuren zijn 
een maand en hiervan wordt volledig gebruikgemaakt. 

 Bij het inkopen en verkopen worden de goederen direct geleverd. 

 Maandelijks wordt € 1.600 voor de bedrijfsvoering betaald.  
 Voor privédoeleinden wordt maandelijks € 2.500 aan liquide middelen 

uit de onderneming onttrokken. 

2p 16 Bereken het bedrag aan rekening-courantkrediet dat Kees per 
31 januari 2019 verwacht nodig te hebben. 

2p 17 Van welk van de hieronder staande situaties is sprake ten aanzien van 
de leveranciers van Kees van Oss? Motiveer het antwoord. 

a Kees van Oss verstrekt leverancierskrediet. 
b Kees van Oss verstrekt afnemerskrediet. 
c Kees van Oss ontvangt leverancierskrediet. 
d Kees van Oss ontvangt afnemerskrediet. 
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Om te voorkomen dat Kees van Oss te grote privéopnames doet, stelt de 
bank bij het ter beschikking stellen van het rekening-courantkrediet een 
voorwaarde. Het eigen vermogen van de handelsonderneming mag aan 
het eind van het eerste kwartaal niet kleiner zijn dan het oorspronkelijk 
ingebrachte eigen vermogen. Anders wordt het beschikbaar gestelde 
rekening-courantkrediet beëindigd. 

De brutowinst over het eerste kwartaal van 2019 is € 19.000. 

3p 18 Toon met een berekening aan of de bank het rekening-courantkrediet 
beëindigt aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. 
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