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Slim gereedschap kopen 

Investeren kun je leren 
 
Met een stijgend uurtarief zit de markt voor zzp’ers in de 
bouw weer in de lift. Dat biedt kansen voor de vakman die 
nieuw gereedschap wil aanschaffen. Het loont om goed te 
kijken naar de mogelijkheden voor investeringsaftrek. De do’s 
en dont’s op een rijtje. 

Zet de tv aan of sla de krant maar open. Het is moeilijk om niet 
te struikelen over de jubelberichten van een aantrekkende economie. Jarenlang was 
investeren een woord dat synoniem stond voor termen als risico, angst en onzekerheid. 
Maar nu mag het eindelijk weer. Sterker nog; een flinke investering kan behoorlijk lonend 
zijn. Regelmatig krijg ik zzp’ers en eigenaren van klusbedrijven over de vloer. Wanneer zij 
bijvoorbeeld een nieuwe zaagmachine, boor of stofzuiginstallatie willen kopen, is de 
investeringsaftrek een handige regeling. Het biedt u de mogelijkheid  om een bepaald 
percentage van de investering extra af te trekken van uw winst. Er zijn wel wat voorwaarden 
en regels. 

Hoog inzetten 

Is uw oog gevallen op een fraaie freesmachine met een vriendelijk prijskaartje van 300 euro? 
Realiseert u zich dan wel dat investeringen pas vanaf 450 euro meetellen voor de 
investeringsaftrek. U kunt er dus voor kiezen om een duurder apparaat aan te schaffen. U 
heeft pas recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een totaal aan investeringen tussen 
de 2.300 en 56.192 euro. Stel u heeft over een kalenderjaar al een investering van 1500 euro 
exclusief BTW gedaan maar twijfelt nog tussen een aankoop van 700 of 900 euro. Dan kunt u 
het best kiezen om die aankoop van 900 euro te doen. Die hogere investering is nodig om op 
het minimumbedrag van 2.300 euro uit te komen. U mag dan 28 procent van uw 
jaarinvestering in mindering brengen op de winst van het boekjaar. Kiest u voor het 
goedkopere product dan mis je de aftrekpost. Deze extra aftrekpost levert circa 45 procent 
aan belastingvoordeel op. Daar kan nog extra voordeel bijkomen vanwege extra toeslagen, 
zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget. 

Timing is alles 

Nog belangrijker is te kijken naar het moment waarop u uw aankopen inslaat. U bent zuinig 
geweest en besluit aan het eind van het jaar nog gereedschap aan te schaffen. Als u in 
december een zaagmachine wilt kopen voor 1.500 euro en u heeft verder in het boekjaar 
nog niets geïnvesteerd, dan is het beter om de aankoop uit te stellen. In een nieuw boekjaar 



heeft u waarschijnlijk een grotere kans om het minimumbedrag van 2.300 euro te halen. De 
investering telt mee op het moment dat je een verplichting aangaat. Denk bijvoorbeeld aan 
het plaatsen van een bestelling. Wanneer u de zaagmachine in december 2017 online bestelt 
en u ontvangt hem in januari 2018 dan moet de investering toch in 2017 worden 
meegenomen.  

Keerzijde 

Een nadeel van de investeringsaftrek is de desinvesteringsbijtelling. Zo had ik een klant over 
de vloer die van plan was om een aantal gereedschappen in te ruilen voor nieuwe. Op het 
moment dat u een bedrijfsmiddel doorverkoopt, is het altijd even opletten. Doet u dit 
binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering doet, dan moet u  
het percentage aan aftrek dat u destijds kreeg berekenen over de verkoopprijs die u nu 
ontvangt. Dit bedrag telt u op bij de winst en hierover betaalt u belasting. Hierbij geldt wel 
weer de drempel van 2.300 euro. Ik raadde die klant aan om het gereedschap een jaar later 
over te nemen. De 5-jarentermijn zou dan verstrijken en dan vervalt de 
desinvesteringsbijtelling. Dankzij het aansterkende economische klimaat durven zzp’ers 
gelukkig weer de knip te trekken. Als het gaat om investeren in gereedschap zijn timing en 
spreiding essentieel. Wanneer je de spelregels in acht neemt, laat je geen geld liggen.  

 

 

 

 

 

 

 


