
Opgave 3 

Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. In informatiebron 1 zijn de leasemogelijkheden bij 
Mercedes-Benz opgenomen. In informatiebron 2 staat de door Taxa B.V. aangevraagde offerte van 
Mercedes-Benz. Deze offerte omvat 2 pagina’s. In informatiebron 3 staat de indeling van de balans van 
Taxa B.V. en in informatiebron 4 zijn die delen van de prijslijsten van Mercedes-Benz opgenomen die 
voor Taxa B.V. van belang zijn. 

Taxa B.V. is een taxionderneming in Alkmaar die zich niet alleen bezighoudt met het reguliere 

taxivervoer, maar ook met VIP-vervoer, koeriersdiensten en patiëntenvervoer op maat. 

Bij het patiëntenvervoer op maat worden de patiënten thuis opgehaald, naar het ziekenhuis 

gebracht en na behandeling weer thuisgebracht. 

Voor het patiëntenvervoer heeft Taxa B.V. een contract afgesloten met een particuliere 

ziektekostenverzekeraar. Dit contract levert zoveel extra werk op, dat het aantal taxiauto’s met 

(voorlopig) één wordt uitgebreid. Ook het aantal taxichauffeurs dat voor Taxa B.V. werkzaam is 

zal moeten worden uitgebreid. 

Alle taxichauffeurs zijn bij Taxa B.V. in vaste dienst en voor hen gelden een aantal „huisregels”. 

Zo dienen alle taxichauffeurs (zowel de mannelijke als de vrouwelijke) tijdens hun werk een 

driedelig pak te dragen. De mannen dragen daarbij een stropdas, de vrouwen een shawl. Ook geldt 

er een algeheel verbod voor mannelijke taxichauffeurs om oorringen te dragen. Vrouwelijke 

taxichauffeurs mogen wel oorringen dragen, maar evenals hun mannelijke collega’s geen zichtbare 

piercings.

In verband met de - toch al hoge - constante kosten van de onderneming wil de directie van 

Taxa B.V. liever geen nieuwe taxichauffeurs in vaste dienst nemen. De contracten die Taxa B.V. 

nieuwe taxichauffeurs wil voorleggen, worden met een vakbondsvertegenwoordiger besproken. 

De vakbondsvertegenwoordiger twijfelt aan de wettelijke mogelijkheid om mannen het dragen van 

oorringen te verbieden. 

1p 7  Op grond van welke wet twijfelt de vakbondsvertegenwoordiger aan het recht van Taxa B.V. 

om de mannelijke taxichauffeurs het dragen van oorringen te kunnen verbieden? 

2p 8  Is het juist dat de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst altijd tot de constante kosten 

gerekend moeten worden? Motiveer het antwoord. 
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Van de Mercedes-Benz-dealer heeft Taxa B.V. een brochure ontvangen over de 

mogelijkheden van leasing (zie informatiebron 1) en een offerte voor een overeenkomst op 

basis van netto financiële leasing (zie informatiebron 2).

2p 9  Zal, uitgaande van een gelijke looptijd van het contract, ’Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V.’ 

bij ’operationele service leasing’ een hoger of een lager maandelijks leasetarief in rekening 

brengen dan bij ’netto financiële leasing’? Motiveer het antwoord. 

1p 10  Wie draagt het risico van economische veroudering bij netto financiële leasing? 

2p 11  Waarin verschilt de in informatiebron 1 opgenomen netto operationele leasing van 

huurkoop? 

1p 12  Verklaar waarom Mercedes-Benz Leasing B.V. in deze offerte geen BTW heeft opgenomen. 

3p 13  Noem drie posten die op de balans van Taxa B.V. (zie informatiebron 3) vermeld staan, die 

door het sluiten van een overeenkomst op basis van een netto-financiële leasing in waarde 

veranderen. Motiveer het antwoord. 

Een taxionderneming is door de overheid vrijgesteld van Belasting Particulieren 

Motorvoertuigen (= BPM). Indien een taxi wordt geleasd, dient de leasemaatschappij de 

BPM aan de belastingdienst af te dragen. De leasemaatschappij brengt de BPM bij de 

taxionderneming in rekening en de taxionderneming vordert de BPM terug van de 

belastingdienst. Meestal brengt de leasemaatschappij de BPM bij de taxionderneming in 

rekening op het moment dat de taxionderneming de BPM kan terugvorderen. 

Hetzelfde type (Elegance) taxiauto, inclusief de bijkomende opties/accessoires, waarvoor de 

offerte is ontvangen, kan ook worden gekocht. Van de dealer is een prijslijst van de diverse 

typen Elegance en van de extra opties/accessoires ontvangen (zie informatiebron 4).

4p 14  Bereken het bedrag exclusief BTW dat Taxa B.V. moet betalen aan de dealer indien 

Taxa B.V. de auto koopt, van het type en uitvoering zoals die beschreven is in de offerte op 

basis van netto financiële leasing. 

Om een vergelijking te maken of een nieuwe taxiauto moet worden gekocht of geleasd, 

worden de maandelijkse lasten van netto financiële leasing vergeleken met de som van de 

afschrijvingskosten van de taxiauto en de interestkosten in verband met de financiering van 

de taxiauto bij aankoop. 

Taxa B.V. gaat uit van de volgende veronderstellingen: 

• de gebruiksduur (economische levensduur) van een taxiauto is 4 jaar; 

• de taxiauto wordt afgeschreven met gelijke maandbedragen; 

• de geschatte restwaarde van de taxiauto bedraagt € 6.000,– exclusief BTW; 

• door aankoop van de taxiauto stijgen de jaarlijkse interestkosten van Taxa B.V. tijdens de 

gebruiksduur van de taxiauto met gemiddeld € 2.400,–. 

2p 15  Bereken de maandelijkse afschrijvingskosten van de taxiauto indien Taxa B.V. deze zou 

kopen. 

2p 16  Zal Taxa B.V. op grond van kostenoverwegingen de taxiauto kopen of leasen op basis van 

netto financiële leasing? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 
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