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Overlegorgaan van HBO-
scholen met een 
accountancy-opleiding 

 

LANDELIJK EXAMEN 
Fiscaliteit en recht d.d. 14 juni 2019 

 

Samenstellers : De redactiecommissie Fiscaliteit en Recht 
   
 

Hulpmiddelen 

 Toegestane hulpmiddelen tijdens het examen:  
- Een niet grafische rekenmachine 
- Belastingwetten 2018 of 2019 
- Wettenbundel 2018 of 2019 (HEO Wetteksten (Noordhoff Uitgevers) of  
  Kluwer Collegebundel) 
- Kleine gids voor de sociale zekerheid 
- In de wettenbundels en wetteksten mag niets geschreven staan. 
Teksten mogen wel gearceerd of onderstreept zijn. Er mag gebruik 
worden gemaakt van (eigengemaakte) tabs. Op deze tabs mag de naam 
van de wet/regeling (geschreven of gedrukt) staan of de afkorting 
daarvan. 

 
U mag voor de beantwoording van de vragen steeds het wetboek 2018 of 2019 
gebruiken ook als de feiten zich in een ander jaar voordoen. 
 
Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt. 
 

Vraag 1.1   4 punten  Vraag 2.1   6 punten 
Vraag 1.2   8 punten  Vraag 2.2   5 punten 
Vraag 1.3   3 punten  Vraag 2.3   6 punten 
Vraag 1.4   3 punten  Vraag 2.4   3 punten 
Vraag 1.5   2 punten  Vraag 2.5   5 punten 
Vraag 1.6   6 punten  Vraag 2.6   3 punten 
Vraag 1.7   6 punten  Vraag 2.7   5 punten 
Vraag 1.8   3 punten  Vraag 2.8   8 punten 
Vraag 1.9   5 punten  Vraag 2.9   3 punten 
Vraag 1.10   5 punten  Vraag 2.10   5 punten 
       Vraag 2.11   6 punten 
Totaal   45 punten      55 punten 
 
Veel succes!   
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Casus 1 (45 punten) 
Pepijn (49 jaar) en Marijn (45 jaar) zijn zonder gemaakte afspraken en vastleggingen 
nu ruim 3,5 jaar samen. Pepijn is werkzaam voor Pepijn Holding BV en Marijn is 
onderneemster. Marijn heeft een schoonheidssalon. Zij wonen in Enschede, op de 
grens nabij Duitsland.  
 
Marijn heeft 2 kinderen, Meriam, 19 jaar en Jannet 10 jaar. Jannet kan niet met 
Pepijn overweg. Pepijn en Marijn zijn heel druk en om die redenen woont Jannet 
vanaf het moment dat Marijn bij Pepijn is gaan wonen (1 september 2015), bij de 
moeder van Marijn (de oma van Jannet). Jannet staat daar vanaf dat moment ook 
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. 
 
Pepijn en Marijn hebben elkaar leren kennen toen Marijn op zoek was naar een 
ruimte voor haar schoonheidssalon. Zij is in 2014 gescheiden. Samen met haar ex-
partner had ze een eigen woning, elk 50% van de woning en 50% van de 
eigenwoningschuld, met daarin een kamer waar zij haar bedrijf als schoonheidssalon 
uitoefende. De opbrengst van deze gezamenlijke woning was bij verkoop in 2016 
€ 40.000 hoger dan de eigen woningschuld op het moment van de verkoop van die 
woning. 
 
Gegevens Pepijn 
Pepijn is algemeen directeur en enig aandeelhouder van Pepijn Holding BV. Pepijn 
Holding BV is de TOP-Holding BV van een concern dat werkzaamheden in de off-
shore uitoefent. Het concern heeft in totaal 45 mensen in dienst. De commercieel 
directeur heeft over 2018 een jaarsalaris van € 90.000. Het reguliere salaris is 
opgebouwd uit: 
 - vast salaris van € 65.000; 
- een auto van de zaak die op benzine rijdt en een cataloguswaarde (incl. BTW 

en BPM) van € 45.600 heeft. 
Daarnaast heeft de commercieel directeur in 2018 uitzonderlijk veel verkocht en als 
eenmalige beloning voor zeer goed presteren, heeft hij een bonus gekregen, zodat 
zijn salaris dat jaar in totaliteit € 90.000 bedraagt. 
   
Pepijn heeft een jaarsalaris van € 70.000. Hij heeft eveneens een auto van de zaak, 
een volledig elektrische auto met een cataloguswaarde van € 50.000 (incl. BTW en 
BPM). Pepijn heeft in zijn arbeidsvoorwaarden geen bonusregeling.  
 
De omzet van het concern waarvan Pepijn Holding BV de Top Holding is, bedraagt  
over 2018 € 13.659.532 en de netto winst na vennootschapsbelasting € 2.659.473. 
 
Vraag 1.1 (4 punten) 
Geef gemotiveerd aan of, op grond van boven vermelde gegevens, het door 
Pepijn in 2018 genoten salaris uit Pepijn Holding BV voldoet aan de wettelijke 
normen.  
 
Pepijn is, voordat hij Marijn leerde kennen, gehuwd geweest met Lindsey. In 2013 
zijn Pepijn en Lindsey uit elkaar gegaan. Zij hadden een woning in gezamenlijk 
eigendom in Hengelo. Op deze eigen woning rustte een aflossingsvrije hypotheek 
van € 360.000. Ter zake van de echtscheiding en vóór de verkoop van de woning, is 
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de kapitaalverzekering die gekoppeld was aan de hypotheek op deze woning  
ad € 253.000 tot uitkering gekomen. Op deze kapitaalverzekering is jaarlijks een 
premie voldaan van € 7.500. Er is 22 jaar premie betaald. Deze gezamenlijke woning 
is in 2014 verkocht voor € 591.000.  
 
Op 1 juli 2015 heeft Pepijn een woning aan de Honhof Es te Enschede gekocht voor 
€ 623.000 (inclusief alle kosten van de aanschaf van de woning). Hij heeft dit bedrag 
volledig bij Pepijn Holding BV gefinancierd. De zakelijke rente op deze lening is 3% 
en op 30 december van elk jaar lost hij altijd 1/30 van dit bedrag af. Op de woning 
rust een hypotheekstelling ten gunste van Pepijn Holding BV. Er is voldaan aan de 
informatieverplichting ex art 3.119g Wet IB 2001. 
Voordat Pepijn deze woning betrok is eerst de garage tot werkruimte voor de 
schoonheidssalon van Marijn omgebouwd, waardoor in de garage naast een eigen 
ingang, ook een toiletgroep en een keukenfaciliteit zijn gekomen. In het huurcontract 
tussen Pepijn en Marijns’ schoonheidssalon staat dat de huurder de 
verbouwingskosten voor haar rekening neemt. Daarnaast staat in het huurcontract 
de verhuurprijs vermeld van € 1.600 per maand (excl. BTW). Een zakelijke huur zou 
€ 900 per maand (excl. BTW ) hebben bedragen. De WOZ-waarde van deze woning 
(inclusief “garage”) is voor 2018 € 695.000. De garage/werkruimte t.b.v. de 
schoonheidssalon beslaat 13% van de totale oppervlakte de woning. 
Pepijn heeft op 1 augustus 2015 deze woning betrokken en heeft zich op die datum 
ook laten inschrijven in de basisadministratie persoonsgegevens. Op 1 september 
2015 heeft Marijn haar huurwoning verlaten en is eveneens in deze woning gaan 
wonen en heeft zij zich op 1 september 2015 laten inschrijven in de 
basisadministratie persoonsgegevens op dat adres. Voor die datum hebben Pepijn 
en Marijn niet met elkaar samengewoond.  
 
Vraag 1.2 (8 punten) 
Bereken de belastbare inkomsten eigen woning 2018 van de Honhof Es te 
Enschede stap voor stap en op juiste wijze gemotiveerd.  
 
Gegevens Schoonheidssalon Marijn 
Marijn is gediplomeerd schoonheidsspecialiste en masseuse. Zij is in 2015 gestart 
met haar onderneming. Daartoe is in de aan het woonhuis van Pepijn aangebouwde 
garage uitgebreid en omgebouwd (zie voor nadere info hierboven). Marijn heeft 
werknemers in dienst, onder andere Loretta. Loretta is fysiotherapeute en grimeur. 
Loretta heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die verminkt zijn 
geraakt door een ongeluk of door verbranding.  
Daarnaast zijn er invalkrachten en stagiaires in dienst bij Schoonheidssalon Marijn. 
De totale loonsom van de Schoonheidssalon is € 100.350. 
Anneke is één van de schoonheidsspecialistes in dienst van Schoonheidssalon. 
Anneke is geboren op 15 april 1979 en werkt sinds 10 juli 2015 bij Schoonheidssalon 
Marijn tegen een salaris van € 2.100 bruto per maand. Anneke werkt 34 uur per 
week bij Schoonheidssalon Marijn. Anneke heeft sinds enige tijd reuma, waardoor ze 
sinds 1 maart 2019 ziek is en niet meer kan werken. 
 
Vraag 1.3 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan waarop Anneke recht heeft gedurende de tijd dat zij ziek 
is wat betreft haar inkomen. 
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Vraag 1.4 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Schoonheidssalon Marijn met succes de 
arbeidsovereenkomst met Anneke kan opzeggen nu Anneke ziek is. 
 
Lisa, geboren op 2 januari 1990, werkt sinds 15 oktober 2017 bij Schoonheidssalon 
Marijn. Lisa woont samen met Gino die een tattooshop heeft. Gino heeft ook bij Lisa 
diverse tatoeages aangebracht. Tot voor kort bedekte Lisa tijdens haar werk de 
tatoeages omdat Marijn hierop stond. Marijn heeft haar diverse malen duidelijk 
gemaakt dat tatoeages die niet bedekt werden of konden worden, niet zijn 
toegestaan. Dit is ook in het personeelsreglement bepaald. Nadat Lisa steeds meer 
tatoeages kreeg, heeft Marijn Lisa het afgelopen half jaar zelfs tot twee maal toe bij 
aangetekende brief gewaarschuwd dat zij de tatoeages moest bedekken en in het 
geval dat niet gebeurt er helaas een ontslag op staande voet plaats zal vinden. 
Desondanks wil Lisa toch een tatoeage in haar gezicht en hals laten zetten. Dit 
vertelt ze ook tegen Marijn. Wederom deelt Marijn haar zowel mondeling als bij 
aangetekende brief mee dat dit niet is toegestaan en zij op staande voet ontslagen 
zal worden als Lisa een tatoeage heeft die niet bedekt is of bedekt kan worden. 
Desondanks verschijnt Lisa met een tatoeage van een slang in haar hals op het 
werk zonder dat deze bedekt is of bedekt kan worden. Marijn besluit om Lisa op 
staande voet te ontslaan. 
 
Vraag 1.5 (2 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Lisa in aanmerking komt voor een WW-uitkering, 
ervan uitgaande dat het ontslag op staande voet geheel conform de wettelijke 
regels heeft plaatsgevonden. 
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De fiscale en commerciële balans per 31-12 van de Schoonheidssalon is: 

Balans      

      

bedragen in euro's     

      

ACTIVA  31-dec-2018  31-dec-2017 

      

Materiële vaste activa     

Verbouwing  29.641  25.901 

Vervoermiddelen  4.000  18.792 

Inventaris  6.950  7.232 

   40.591  51.925 

      

Vorderingen     

Debiteuren  37.789  21.837 

Overige vorderingen  2.600  600 

Overlopende posten  450  0 

   40.839  22.437 

      

Liquide middelen     

Totaal liquide middelen  68.231  16.312 

      

Totaal activa  149.661  90.674 

      
 
 
 
  



6 

 

Balans (vervolg)     

      

bedragen in euro's     

      

PASSIVA  31-dec-2018  31-dec-2017 

      

Ondernemingsvermogen     

Kapitaal Marijn  117.895  58.943 

Oudedagsreserve Marijn  7.748  7.748 

Totaal kapitaal Marijn  125.643  66.691 

      

Totaal ondernemingsvermogen 125.643  66.691 

      

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren  1.258  3.069 

Belastingen  15.387  11.698 

Overige schulden  7.373  9.216 

Totaal kortlopende schulden  24.018  23.983 

      

Totaal passiva  149.661  90.674 
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Gegevens over 2018: 
Alle hieronder vermelde bedragen zijn van de zakelijke rekening betaald, tenzij 
anders is vermeld. Alle bedragen zijn excl. btw, tenzij anders vermeld.  
 
De schoonheidssalon loopt goed en Marijn werkt ongeveer 42 uur per week in deze 
onderneming, 48 weken per jaar. 
Overige gegevens en informatie over de hiervoor gegeven balans van 
Schoonheidssalon Marijn: 

1. Op 1 januari staan op de balans 2 auto’s (zie vervoermiddelen) Dit 

betreffende beide benzine auto’s. Voor nader informatie, zie punt 2 en punt 3. 

2. De auto waarin Marijn rijdt, is in 2016 tweede hands aangeschaft voor 

€ 18.000. (De cataloguswaarde op moment van uitgifte van het kenteken in 

2015 bedroeg € 31.500 (incl. BTW en BPM)). Op 1 november 2018 heeft 

Marijn een ongeluk gekregen met deze auto gekregen. De auto was total loss. 

De uitkering van de verzekeringsmaatschappij bedroeg € 6.500. De 

boekwaarde op dat moment van de auto was € 7.200. Tot het moment van 

het ongeluk is er voor deze auto geen kilometeradministratie bijgehouden.  

Vanaf 1 november 2018 huurt de Schoonheidssalon voor Marijn een auto. Zij 

betaalt daarvoor maandelijks € 450 vooruit. De cataloguswaarde van deze 

auto is € 29.500 (incl. BTW en BPM). 

Zij houdt voor deze auto een km-registratie bij. Zij heeft met deze auto zakelijk 

over de maanden november en december jaar 2018 3.350 km verreden en 

privé 75 km. 

3. Loretta rijdt de andere auto. Deze wordt haar door de Schoonheidssalon ter 

beschikking is gesteld. Zij rijdt met deze auto in het jaar 2018 zowel zakelijk 

als privé. Zij houdt geen kilometeradministratie bij. Het betreft een normale 

benzine auto. De cataloguswaarde van deze auto was bij aanschaf €16.500. 

4. Gezien de specifieke doelgroep die door Loretta bediend wordt, heeft Loretta 

in 2018 coachingsopleiding gevolgd. Deze heeft zij van de Schoonheidssalon 

Marijn vergoed gekregen. Ze kreeg zowel het collegegeld ad € 2.500, als het 

boekengeld ad € 150. Daarnaast was een congres een verplicht onderdeel 

van deze opleiding. De kosten daarvan waren € 225 en ook deze zijn door de 

Schoonheidssalon vergoed. De hierover in rekening gebrachte 

omzetbelasting heeft de Schoonheidssalon als voorbelasting in mindering 

gebracht (bovenstaande bedragen zijn excl. btw). Het opleidingsinstituut was 

niet vrijgesteld van omzetbelasting.  

5. De opleiding die Loretta deed, vond Marijn ook heel interessant. Daarnaast 

zou Marijn andere klanten kunnen aantrekken dan die ze nu als 

schoonheidsspecialiste heeft. Marijn heeft in 2018 dan ook dezelfde opleiding 

gevolgd. Haar kosten en voorwaarden zijn hetzelfde als bij punt 4.  

6. De door de Schoonheidssalon in 2018 behaalde omzet bedraagt € 392.361. 

Doordat de Schoonheidssalon dicht bij de grens van Duitsland is gevestigd, 

heeft de Schoonheidssalon veel in Duitsland wonende personen als cliënt. 

Van de hierboven genoemde omzet kan 50% worden toegerekend aan in 

Nederland wonende personen en 50% van in Duitsland wonende personen.  
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Zowel ten aanzien van de omzet die toegerekend kan worden aan in 

Nederland wonende personen als de omzet die toegerekend kan worden aan 

in Duitsland wonende personen is 20% toe te rekenen aan zakelijke cliënten 

en voor 80% aan particuliere cliënten. Alle in Duitsland wonende cliënten 

komen naar de praktijk in Enschede.  

7. Loretta heeft als fysiotherapeute haar BIG-registratie behouden, dus voor 

haar werkzaamheden als fysiotherapeut in Nederland wordt geen 

omzetbelasting in rekening gebracht. Circa 15% van de in Nederland 

behaalde omzet kan aan de vrijgestelde activiteiten van Loretta worden 

toegerekend. Dit betreft uitsluitend particuliere cliënten. Een aantal van deze 

cliënten komt naar de praktijk, maar een aantal behandelingen vindt plaats op 

het huisadres van de cliënt. Ongeveer 50% van de vrijgestelde omzet uit de 

fysiotherapie wordt gerealiseerd in de praktijk van Schoonheidssalon Marijn 

en ongeveer 50% wordt gerealiseerd door behandeling op het huisadres van 

de cliënt.  

8. De Schoonheidssalon schaft eind 2018 een nieuwe behandelstoel aan voor 

€ 1.950. Deze stoel wordt op 30 november 2018 geleverd en per direct in 

gebruik genomen.  

De oude stoel is op deze nieuw aangeschafte stoel ingeruild. De inruilwaarde 

van de oude stoel was gelijk aan de boekwaarde van die stoel. Deze oude 

stoel is in januari 2015 aangeschaft voor € 1.200. Er is toen 28% KIA 

(kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) op gekregen. 

9. In 2018 heeft de Schoonheidssalon haar werkruimte laten verbouwen. Ze 

heeft een nieuwe zogenaamde gietvloer laten leggen voor € 6.000, die gelegd 

en betaald is op 30 november 2018. Tevens heeft zij nieuwe kasten 

aangeschaft voor € 2.500. Deze kasten zijn in december bij een meubelmaker 

in Keulen (Duitsland) besteld en worden in januari 2019 afgeleverd. Bij de 

bestelling is de factuur direct uitgereikt en is 10% aanbetaald. De kasten 

worden niet aan de muren bevestigd.  

10. De Schoonheidssalon is een nieuwe productlijn gaan voeren. Voor de 

promotie van deze lijn heeft zij dit jaar voor € 800 proefpakketjes (120 stuks 

van € 6,67 per stuk) aangeschaft. Deze zijn allemaal gratis aan cliënten 

uitgereikt om te proberen.  

11. De Schoonheidssalon heeft in 2018 een actie gehouden, Wanneer een cliënt 

5 keer naar de salon en een behandeling afneemt van minimaal € 70 dan had 

de cliënt recht op 50% korting op de volgende behandeling met een maximum 

van € 35. Er zijn in 2018 80 cliënten geweest die van deze kortingsactie 

gebruik hebben gemaakt, allen voor het maximale bedrag van € 35. 

12. Marijn is veel onderweg voor de Schoonheidssalon. Zij heeft dit jaar voor 

€ 600 lunchkosten onderweg geboekt. Zij heeft van deze uitgaven bonnen en 

bescheiden in de administratie gevoegd. Daarnaast is zij op haar verjaardag 

uit eten geweest met Pepijn, de 2 kinderen én haar moeder. De kosten van dit 

etentje waren € 650. Ook deze bon is in de administratie opgenomen en 

geboekt als eten met klanten. 
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13. De personeelsleden en Marijn lunchen, indien zij tijdens lunchtijd aanwezig 

zijn op de Schoonheidssalon, altijd gezamenlijk. De secretaresse doet 

inkopen. In 2018 waren er gemiddeld per werkdag ( 261 werkdagen in 2018) 

3 medewerkers van de Schoonheidssalon aanwezig om mee te eten. Marijn 

was op 125 dagen één van deze 3 personen. Er is in 2018 voor € 3.250 

boodschappen gedaan voor deze lunches.  

14. Bij haar 2,5 jarig bestaan van de Schoonheidssalon heeft Marijn al haar 

relaties een rode roos gestuurd. De kosten hiervan bedroegen € 1.500. 

Jannet heeft veel van deze rozen weggebracht. Hiervoor heeft Jannet € 250 

ontvangen van de Schoonheidssalon. Deze € 250 zijn geboekt als 

vervoerskosten rozen.   

15. De belastbare winst uit onderneming over 2018 voor Marijn bedroeg 

€ 180.359. 

16. Er is een bod tot aankoop/overname van de Schoonheidssalon aan Marijn 

gedaan van € 350.000.  

17. Over de door Marijn behaalde winst 2018 ad € 180.359 moet ze € 88.309 

inkomstenbelasting betalen. Over de voorafgaande jaren is per 31 december 

2018 geen inkomstenbelasting meer verschuldigd.  

18. Marijn wil in elk geval ieder jaar zo weinig mogelijk belasting betalen. 

19. Gezien de resultaten overweegt Marijn een BV op te richten.  

 

Vraag 1.6 (6 punten) 
Geef gemotiveerd aan op welke wijze de boven genoemde punten 4 en 5 
fiscaal verwerkt moeten worden bij de Schoonheidssalon. Ga bij punt 4 in op 
de aspecten van de loonbelasting en bij punt 5 op de fiscale winstberekening 
voor de inkomstenbelasting.  
 
Vraag 1.7 (6 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de omzetbelasting van punt 6 weer. Een 
berekening is niet nodig. 
 
Vraag 1.8 (3 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de omzetbelasting van punt 10 weer.  
 
Vraag 1.9 (5 punten) 
Geef gemotiveerd de gevolgen voor de loonheffing van punt 13 weer. 
 
Vraag 1.10 (5 punten) 
Marijn overweegt een BV op te richten (zie punt 19). Bereken het uit te geven 
aandelenkapitaal indien Marijn deze BV m.i.v. 1-1-2019 opricht met 
gebruikmaking van art 3.65 IB. U kunt rekening houden met een latente 
belastingschuld van 20% en de uit te geven aandelen hebben een nominale 
waarde van 500 euro per aandeel. 
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Casus 2 (55 punten) 
 
Hans (55 jaar oud) en Anke (54 jaar oud) wonen sinds 2007 samen. Hans is eerder 
in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Marlies. Helaas is Marlies in 
2005 overleden. Hans en Marlies hebben samen 2 kinderen gekregen. Een zoon, 
Kennie van 25 jaar en een dochter Kelly van 23 jaar oud.  
 
Hans is directeur groot aandeelhouder van de Bakker-groep. Deze groep bestaat 
naast een persoonlijke Holding BV uit een groot aantal bakkerijen (winkels) 
gevestigd in heel Nederland. De Bakker-groep levert ook vers brood, afbakbrood en 
gebak aan een aantal supermarkten in Nederland, Duitsland en België. 
 
De BV-structuur ziet er thans als volgt uit: 
 
 

 
Hans is aandeelhouder en bestuurder van Bakker Holding BV. In de statuten van de 
overige BV’s van de groep is Bakker Holding BV als (middellijk) bestuurder 
benoemd. 
 
Het aandelenkapitaal van Bakker Holding BV bestaat uit 250 aandelen met een 
nominale waarde van € 1.000 per aandeel.  
 
Hans heeft de helft van de aandelen eind 2013 geërfd van zijn vader. Hans is enig 
kind en zijn moeder is reeds in 2010 overleden. De balans van Bakker Holding BV 
zag er op het moment van overlijden van vader op 31 december 2013 als volgt uit: 
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In 2016 heeft Hans 100 aandelen gekocht van zijn oom Henk Bakker die in 
Amsterdam woont voor een zakelijke prijs van € 150.000. Op hetzelfde moment 
heeft hij van zijn oom Henk 25 aandelen geschonken gekregen.  
Om de aandelen te kunnen financieren heeft Hans een aflossingsvrije lening met 
een looptijd van 6 jaar ten bedrage van € 150.000 afgesloten bij de bank. Ter zake 
van deze lening betaalt hij jaarlijks 5% rente. Bakker Holding BV keert in 2018 
€ 25.000 dividend uit aan Hans.  
 
Vraag 2.1 (6 punten) 
Bereken de verschuldigde inkomstenbelasting ter zake van de 
dividenduitkering in 2018 aan Hans. Je hoeft geen rekening te houden met 
heffingskorting. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor stap.  
 
Vraag 2.2 (5 punten) 
Bereken de verschuldigde schenkbelasting naar de huidige wet- en 
regelgeving (2018-2019) ter zake van de schenking die Hans van zijn oom Henk 
heeft ontvangen. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor stap. 
 
De zoon van Hans, Kennie, werkt sinds een aantal jaar mee in het bedrijf van zijn 
vader. Hij is begonnen als hulp in één van de bakkerijen in zijn pubertijd. Daarna is 
hij op de administratie gaan werken en inmiddels heeft hij een studie gevolgd en zich 
enorm ontwikkeld. Hans wil graag dat Kennie als financieel directeur deel gaat 
uitmaken van het management team. Het uiteindelijke doel is dat Kennie zijn vader 
als directeur groot aandeelhouder gaat opvolgen. Hans besluit daarom in 2019 6% 
van de aandelen over te dragen aan Kennie voor een zakelijke prijs van € 23.000. 
Omdat Kennie geen financiële middelen heeft, blijft hij dit bedrag schuldig aan zijn 
vader Hans. Hans is voornemens om elk jaar een paar aandelen aan Kennie te 
schenken.  
 
Omdat Hans zijn dochter Kelly niet wil benadelen, wil hij haar ook graag een bedrag 
schenken. Kelly is op 1 februari 2019 gehuwd (zonder huwelijkse voorwaarden) met 
Steven. Hans heeft echter niet veel vertrouwen in dit huwelijk, omdat Steven een 
notoire vreemdganger is. Hans wil dan ook dat Steven er niet met het geschonken 
geld vandoor gaat als Kelly en Steven zouden scheiden. Op 1 juni 2019 schenkt 
Hans een bedrag van € 200.000 aan Kelly. Met deze schenking gaat Kelly de 
eigenwoningschuld die ze heeft, omdat ze in 2018 een eigen woning heeft gekocht, 
aflossen. Hans vraagt zich af of er manieren zijn om zo weinig mogelijk 
schenkingsrecht te betalen ter zake van de schenkingen aan Kennie en Kelly. 
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Vraag 2.3 (6 punten) 
Bereken de verschuldigde schenkbelasting ter zake van de schenking die 
Hans aan Kelly doet in 2019. Beredeneer en motiveer je berekening stap voor 
stap. 
 
Nadat Kelly de woning heeft opgeknapt, besluit ze de woning waarin zij en Steven 
wonen, te verkopen. Kelly wil liever een grotere woning, Steven vindt dat niet nodig. 
Kelly’s oog valt op een jaren-dertig villa in het centrum van Nijmegen. Kelly besluit 
de villa te kopen en haar eigen woning te koop te zetten.  
 
Vraag 2.4 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of zij voor het verkopen van de woning en/of voor de 
aankoop van de villa toestemming van Steven nodig heeft. 
 
Kelly en Steven zijn nog maar kort getrouwd, als Kelly’s oma Adelheid, de moeder 
van haar (overleden) moeder Marlies, overlijdt. Oma Adelheid heeft geen testament 
opgemaakt. De bedroefde familie die oma Adelheid achterlaat bestaat uit: 
- Berta: de stokoude moeder van oma Adelheid; 
- Jan: de oom van Kelly (de enige broer van Kelly’s moeder); 
- Rinus: de neef van Kelly (enig kind van Sigrid, de overleden tweelingzus van haar  
  moeder Marlies); 
- Hans: de schoonzoon van oma Adelheid; 
- Kennie; 
- Kelly. 
 
Vraag 2.5 (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan hoe de nalatenschap van Adelheid verdeeld wordt. 
Betrek in uw antwoord de volgende personen: Berta, Jan, Rinus, Hans, Kennie 
en Kelly. 
 
Op Valentijnsdag (14 februari 2019) heeft Hans Anke ten huwelijk gevraagd en zij 
heeft “ja” gezegd. Kennie en Kelly zijn daar niet blij mee. Immers de goederen uit de 
nalatenschap van Marlies zijn na haar overlijden op basis van de wettelijke verdeling 
toegedeeld aan Hans. 
 
Vraag 2.6 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan van welk recht Kennie en Kelly gebruik kunnen maken 
als Hans hertrouwt.  
 
De aandelen Croissant BV waren tot 2016 eigendom van Vermeulen BV. In 2016 
zijn de aandelen overgedragen aan Bakker Bert BV voor een zakelijke prijs van 
€ 150.000. Dit bedrag is niet betaald, maar op zakelijke voorwaarden schuldig 
gebleven. Er wordt een zakelijke rente van 5% betaald ter zake van de lening. 
Vermeulen BV heeft in het jaar van overdracht nog te verrekenen verliezen uit het 
verleden van € 300.000. De verwachting is dat deze verliezen over een aantal jaar 
gedeeltelijk zullen verdampen omdat Vermeulen BV onvoldoende winst maakt om ze 
te kunnen verrekenen. 
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Vraag 2.7 (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Bakker Bert BV de rente die ze betaalt aan Vermeulen 
BV ten laste van haar fiscale winst kan brengen. 
 
Helaas gaat het steeds minder goed met de Bakker-groep. Met name een aantal van 
de winkels heeft het zwaar te verduren. Doordat de omzet van Vermeulen BV tegen 
valt, lukt het deze BV niet om aan alle verplichtingen te voldoen. Bakker Holding BV 
verstrekt daarom in januari 2019 een achtergestelde lening van € 200.000 aan 
Vermeulen BV. De rente ter zake van deze lening bedraagt 2%. De rente wordt 
bijgeschreven op de lening en hoeft pas te worden voldaan op het moment dat 
Vermeulen BV weer winst gaat realiseren. Er is geen aflossingsschema 
overeengekomen. 
 
Een aantal maanden later blijkt dat de resultaten van Vermeulen BV nog steeds niet 
zijn verbeterd. De BV kan niet meer al haar crediteuren voldoen. Ook de ingehouden 
loonheffingen kunnen niet tijdig aan de belastingdienst worden afgedragen. De 
belastingdienst heeft naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd aan Vermeulen 
BV. Het lukt echter niet om deze te voldoen.  
 
Vraag 2.8 (8 punten) 

a) Kan Hans door de ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor de niet 
afgedragen loonheffingen door Vermeulen BV? 
 

b) Geef aan wat Hans kan doen indien hij aansprakelijk wordt gesteld door 
de ontvanger. 

 
Hans probeert om Vermeulen BV te redden van de ondergang. Hij is met de bank in 
gesprek om aanvullende financiering te krijgen en voert intern een reorganisatie 
door. Daarbij kijkt hij ook naar de fiscale positie van het concern. Hij vraagt zich af of 
hij meer belasting kan besparen. Hij vraagt aan zijn accountant of hij hem kan 
helpen met de taxplanning van het concern. Gezien de financiële positie van het 
concern overweegt Hans om de randjes van de wetgeving op te zoeken. 
 
Vraag 2.9 (3 punten) 
Geef aan waarom agressieve taxplanning in de praktijk steeds meer op kritiek 
stuit. 
 
Bakker Holding BV overweegt om de aandelen Vermeulen BV te verkopen. Het 
saldo te verrekenen verliezen is inmiddels opgelopen tot € 400.000. Een concurrent 
van Bakker Holding BV is bereid om de aandelen Vermeulen BV te kopen voor 
€ 1.000. Omdat Hans geen andere optie ziet, wordt besloten om de aandelen te 
Vermeulen BV verkopen. 
 
Vraag 2.10 (5 punten) 
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verliezen van Vermeulen 
BV in de toekomst te kunnen verrekenen met belastbare winst(en) van deze 
BV? Motiveer uw antwoord. 
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Helaas gaat Vermeulen BV toch failliet. Op 10 april 2019 wordt het faillissement van 
Vermeulen BV uitgesproken. De curator gaat in de conservatoire fase van het 
faillissement aan de slag met de inventarisatie van de schulden en stelt de volgende 
lijst met vorderingen op: 
- een vordering van € 420.000 van de bank, voortvloeiend uit een hypothecaire 

lening. De lening is verstrekt voor het bedrijfspand van Vermeulen BV. 
- een aantal loonvorderingen van werknemers die zijn ontstaan na het uitspreken 

van het faillissement ter hoogte van € 25.000. 
- vorderingen van diverse leveranciers ter hoogte van € 200.000. 
Tijdens de executoriale fase van het faillissement wordt het bedrijfspand verkocht 
voor een bedrag van € 370.000. Verder wordt de boedel van Vermeulen BV te gelde 
gemaakt door de curator. De totale opbrengst hiervan is € 50.000. 
 
Vraag 2.11 (6 punten) 
Geef gemotiveerd aan welke bedragen de bank, de werknemers en de 
leveranciers uitbetaald zullen krijgen bij de verdeling van de opbrengst.  
 

EINDE EXAMEN 


