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Overlegorgaan van HBO-
scholen met een 
accountancy-opleiding 

 

Casussen t.b.v. LANDELIJK EXAMEN 
Fiscaliteit en recht d.d. 14 juni 2018 

 
Samenstellers : De redactiecommissie Fiscaliteit & Recht 
   
 
Hulpmiddelen 

 Toegestane hulpmiddelen tijdens het examen:  
- Een niet grafische rekenmachine 
- Belastingwetten 2017 of 2018 
- Wettenbundel 2017 of 2018 
- Ingebonden versie van titel 10 boek 7 BW 
- 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 2017 of 2018 
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 12 punten 
Vraag 1.2 6 punten Vraag 2.2 5 punten 
Vraag 1.3 11 punten Vraag 2.3 4 punten 
Vraag 1.4 3 punten Vraag 2.4 4 punten 
Vraag 1.5 5 punten Vraag 2.5 5 punten 
Vraag 1.6 8 punten Vraag 2.6 4 punten 
Vraag 1.7 13 punten Vraag 2.7 13 punten 
  Vraag 2.8 3 punten 
Totaal 50 punten 50 punten 
 
 
 
Veel succes!  
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Casus 1 
Wouter Dam, per 01-01-2018 58 jaar oud, is buiten gemeenschap van goederen gehuwd 
met Esther Veldhoven. Esther is op 01-01-2018 57 jaar oud. 
 
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, Jesse, 38 jaar, Veronique 35 jaar en Bob, 29 
jaar. 
 
Wouter is eigenaar van een bouwbedrijf, Dam Bouwbedrijf (eenmanszaak). Esther werkt 
in het ziekenhuis.  
 
Onderstaand krijgt u gegevens van dit gezin. Deze gegevens worden verdeeld in een 
deel privé en een deel zakelijk.  
 
Privé 
Persoonlijke gegevens 
Esther werkt 4 dagen in de week in het ziekenhuis te Amersfoort. Haar bruto jaarsalaris 
bedraagt € 76.233, waarop € 29.606 loonheffing is ingehouden. Zij gaat gemiddeld 
3 dagen per week met de fiets/openbaar vervoer naar haar werk, enkele reisafstand 
27 kilometer. Hiervan gaat ze 4 kilometer met de fiets en de overige kilometers met de 
bus. Zij heeft ter zake van deze busreis een zogenaamde openbaar vervoerverklaring.  
 
Naast deze baan is Esther een begenadigd zangeres en pianospeler. Hoewel ze vroeger 
veel optrad, geeft ze nu nog alleen zang- en pianolessen. Dit doet ze in 2018 vooral in 
de avonden in het woonhuis. In 2018 namen deze lessen een grote vlucht en is besloten 
om een schuur op het terrein van de woning om te bouwen tot zangstudio. Deze 
zangstudio heeft een eigen toiletgroep en keukenfaciliteit. Deze ruimte is tot zangstudio 
omgebouwd en eind november 2018 opgeleverd. De kosten van deze verbouwing 
bedragen € 25.000 (excl. btw) en zijn uitgevoerd door het bouwbedrijf van Wouter. Nu ze 
deze eigen zangstudio heeft, verwacht ze meer lessen te gaan geven. Ze richt zich 
hierbij met name op kinderen in het autistisch spectrum. Van haar leerlingen kan 80% 
aan die doelgroep worden toegerekend (en ook 80% van de omzet). Om deze 
verbouwing te betalen, heeft Esther bij Wouter € 15.000 geleend. Ze heeft in 2018 € 100 
rente op deze lening betaald.  
De inkomsten uit zang- en pianolessen bedragen in 2018 € 17.200. De verwachting is 
dat dit in 2019 zal stijgen.  
Met het oog op die verwachte stijging heeft Esther in december 2018 een piano besteld. 
Deze piano kost € 10.500 (excl. BTW). Zij heeft in december 2018 10% aanbetaald. De 
resterende 90% zal bij levering in januari 2019 worden voldaan. De piano wordt in 10 
jaar afgeschreven, zonder restwaarde.  
 
Esther bouwt bij het ziekenhuis een pensioen op. Toch heeft Esther het idee dat ze een 
pensioentekort heeft. Ze heeft in 2018 € 4.300 lijfrentepremie betaald. (Haar A-factor 
over 2016 is €1.500 en over 2017 € 1.600 en 2018 € 1.650.) Esther stort ieder jaar een 
lijfrentepremie en heeft geen reserveringsruimte. Haar inkomsten uit het ziekenhuis zijn 
al jaren hetzelfde. Haar inkomen uit zang- en pianolessen zijn over 2016 € 5.000 en over 
2017 € 9.000. 
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Esther bezit drie woningen, één huis in Portugal, één in Georgië en één woning in 
Amsterdam. Op 1 januari 2018 heeft de woning in Portugal een waarde in het 
economische verkeer van € 120.000, de woning in Georgië van € 80.000. De woning in 
Amsterdam heeft een WOZ-waarde van € 410.000 en wordt, met toepassing van 
afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het BW, verhuurd aan Sophie, de zuster van 
Esther, voor € 800 per maand. Een reële huur zou € 1.800 per maand bedragen. Esther 
wil de woning aan haar zus verkopen. Wouter vindt dat geen goed idee, hij zou liever 
zien dat Sophie uit de woning vertrekt en dat hun dochter Veronique in de woning gaat 
wonen. Veronique heeft een scheiding aangevraagd, zij woont nu nog samen met haar 
ex-partner in de door hen gezamenlijk gekochte woning, maar zij is op zoek naar andere 
woonruimte.  
 
Vraag 1.1  
Geef gemotiveerd aan of Esther zonder toestemming van Wouter de woning aan 
Sophie kan verkopen (4 punten). 
 
Wouter heeft winst uit onderneming uit zijn bouwbedrijf. Informatie hierover volgt later.  
 
Wouter is politiek actief. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen. Eén van de huidige wethouders is ziek. Naar verwachting 
zal deze in 2019 aftreden en dan zal Wouter de vrijgekomen plek in het college van 
B&W opvullen als wethouder.  
 
Wouter bezit per 1 januari 2018 een spaarrekening met een bedrag van € 81.000.  
 
Zijn broer is gehandicapt en woont in het ouderlijk huis van Wouter. In het testament van 
de reeds overleden ouders van Wouter is opgenomen dat de broer in die woning mag 
blijven wonen tot zijn overlijden en dat Wouter het bloot eigendom van die woning 
verkrijgt. De broer van Wouter is op 1 januari 2018 47 jaar oud en de WOZ-waarde 2018 
van de woning is € 310.000.  
 
Gezamenlijke gegevens: 
Wouter en Esther wonen op 1 januari 2018 in een woning te Haarlem, die hen in 
gemeenschappelijk eigendom als eigen woning ter beschikking staat. Op 1 juli 2010 is 
deze woning gekocht en overgedragen voor een bedrag van € 475.000. De kosten voor 
de aankoop van deze woning bedragen € 12.500 (de kosten van de financiering worden 
buiten beschouwing gelaten). Zij hebben, om deze woning aan te schaffen, een 
hypothecaire geldlening afgesloten van € 450.000. Dit betreft een aflossingsvrije 
hypotheek met een rente van 4%. Er is ook tot 31 december 2018 daadwerkelijk niet op 
deze hypothecaire lening afgelost. De WOZ-waarde van deze woning over 2018 is € 
735.000, de werkelijke waarde € 775.000. Na de overdracht van deze woning te 
Haarlem aan Wouter en Esther, hebben zij op 1 juli 2010 hun toenmalige eigen woning 
te Hoofddorp verkocht voor € 610.000. Op 1 december 2010 is deze woning aan de 
koper overgedragen. De op deze woning rustende en als eigen woningschuld aan te 
merken, hypothecaire geldlening ad € 300.000 hebben zij met deze opbrengst afgelost. 
Met het meerdere hebben zij de huidige woning te Haarlem voor € 100.000 verbouwd en 
een auto voor Esther gekocht ad € 40.000. Het resterende bedrag is uitgeleend aan 
Jesse en Veronique, elk voor 50%, voor de aanschaf van een woning. Jesse en 
Veronique hebben nog niets op deze lening afgelost. Zij betalen jaarlijks 5% rente. 
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Bob, het jongste kind van Wouter en Esther, is gehandicapt en verblijft in een voor hem 
toegerust verzorgingstehuis. Wouter en Esther halen hem 2 keer per maand op de 
vrijdag op en brengen hem dan op de zondag weer terug. De enkele reisafstand naar 
het tehuis is 100 km. Om te kunnen zorgen dat Bob straks ook na het overlijden van 
Esther en Wouter op een goed verzorgde wijze kan doorleven, storten Esther en Wouter 
jaarlijks € 4.000 lijfrentepremie. Deze gefaciliteerde lijfrente voorziet in een uitkering aan 
Bob na hun overlijden.  
 
Buiten bovenstaande bezitten Wouter en Esther per 1 januari 2018 een gezamenlijke 
spaarrekening van € 35.000 en een gezamenlijke groenportefeuille van € 110.000.  
 
Naast de drie kinderen die Esther met Wouter hebben, heeft Esther nog een dochter, 
Carlijn, uit een eerdere relatie met haar vakantieliefde Riccardo. Carlijn is helaas een 
paar jaar geleden op 26-jarige leeftijd overleden als gevolg van een auto-ongeluk. Carlijn 
liet haar man Victor en hun twee kinderen Suus en Willem achter.  
 
Als gevolg van een hartaandoening overlijdt ook Bob eind december 2018. Zijn 
nalatenschap bedraagt € 50.000. Dit geld heeft Bob van zijn opa geërfd die een zwak 
had voor Bob.  
 
Vraag 1.2  
Geef gemotiveerd aan hoe de nalatenschap van Bob verdeeld moet worden op 
basis van het versterferfrecht (6 punten). 
 
Vraag 1.3 
Bereken de belastbare inkomsten uit eigen woning van Esther en Wouter in 2018. 
Laat uw berekening, gemotiveerd en onderbouwd met wetsartikelen, stap voor 
stap zien (11 punten). 
 
Gegevens onderneming Dam Bouwbedrijf   
De administratie van Dam Bouwbedrijf wordt gedaan door Marion. Marion is niet in 
dienst van Dam Bouwbedrijf, maar werkt als zelfstandig en door de fiscus erkende ZZP-
er. Marion heeft de jaarstukken van het bouwbedrijf opgesteld. Uitgangspunt voor haar 
was de per 01-01-2018 opgestelde openingsbalans. Naar aanleiding van die jaarstukken 
staan er nog enkele vraagposten open. Deze zijn door Marion niet in de door haar 
opgestelde balans per 31-12-2018 verwerkt. 
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Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeldt. 
 

    

     

Commerciële balans per 01-01-2018 Dam Bouwbedrijf  

Materiele vaste activa   Eigen vermogen      
gebouwen en terreinen 261.850 eigen vermogen  150.930  
machines   32.651     

 

vervoermiddelen  99.932 Schulden  
   

kantoorinventaris  29.300 hypotheek  210.000  

   
423.733 

overige schulden lange 
termijn 

32.500 
 

Vlottende activa       242.500  
voorraad   16.531    

 
 

onderhanden werk  17.840 schulden korte termijn 126.954  
debiteuren  22.396      

liquide middelen  39.884    
 

 

   96.651      

          

   520.384    520.384  

         

Nadere toelichting op de balans per  1 januari 2018:    
Gebouwen er terreinen        
De gebouwen en terreinen zijn aangeschaft op 1 juli 2004 voor € 427.000. Deze worden in 30 
jaar   
afgeschreven met een restwaarde van € 60.000 (de grond).    
De WOZ-waarde en de werkelijke waarde van de gebouwen en terreinen is voor 2017 € 491.000.  

         
Machines en kantoorinventaris       
Deze worden op een fiscaal toegestane wijze afgeschreven.    

         
 

vervoermiddelen  boekwaarde aanschafwaarde  cataloguswaarde  

       

jaar van 
aankoop   

       

(incl BPM en 
OB)  

Auto  Jaguar 74.090  95.600  115.676  

  Opel 25.842  35.400  40.621  

   99.932  
    

         
Op deze auto's wordt op een fiscaal toegestane wijze afgeschreven, met een restwaarde van 10%. 

Dit zijn beide onzuinige auto's. Wouter rijdt in de Jaguar en één van de personeelsleden in de Opel.  

Bij de berekening van de winst uit onderneming is nog geen rekening gehouden met een 
eventuele correctie wegens privégebruik van Wouter. 
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Onderhanden werk        
Dit is door de administrateur op de gebruikelijke, fiscaal juiste wijze in de jaarstukken 
opgenomen.   

         
Eigen vermogen   

     
Commercieel is het eigen vermogen ook     150.930  

       
  

Fiscaal is het eigen vermogen:     
  

HIR *  
   22.500  

  
(F)OR  

   19.862  
  

Vermogen/winstreserves   
 108.568  

  
Eigen vermogen   

 150.930  
  

          
*De HIR is ontstaan op 31-12-2017. Dam Bouwbedrijf heeft toen een machine verkocht  
voor € 36.500. 

De boekwaarde van de verkochte machine was  € 14.000     

In 2017 zijn geen investeringen gedaan.      

 
De door de administrateur per 31 december 2018 opgestelde balans:  
 

Alle bedragen zijn in euro's   
    

     

commerciële balans per 31-12-2018 Dam Bouwbedrijf  

Materiele vaste activa   Eigen vermogen     

gebouwen en terreinen 249.617 eigen vermogen  192.207  
machines   31.798     

 

vervoermiddelen  200.128 Schulden  
   

kantoorinventaris  40.799 hypotheek  200.000  

   
522.342 

overige schulden lange 
termijn 

25.000 
 

Vlottende activa       225.000  
voorraad   19.630    

 
 

onderhanden werk  14.510 schulden korte termijn 183.510  
debiteuren  19.654      

liquide middelen  24.581    
 

 

   78.375      

          

   600.717    600.717  
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Nadere toelichting op de balans per 31 december 2018:    
Gebouwen er terreinen        
Geen wijzigingen ten opzichte van 1 januari 2018.     
De WOZ-waarde en de werkelijke waarde van de gebouwen en terreinen is voor 2018 
€ 510.000.  

         
Machines en kantoorinventaris       
Op 15 januari wordt nieuwe inventaris voor het kantoor aangeschaft voor € 7.300.  
Op 1 juli wordt een nieuwe computer inclusief A1 printer gekocht voor € 
12.500.   
Op 15 juli  wordt een heftruck gekocht voor € 6.250.     
Op 1 augustus worden 2 vrachtwagens gekocht van € 50.000 per stuk.    
Alle investeringen worden in 2018 in gebruik genomen.     

         
De machines en inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven, zonder restwaarde.   
 
Alle bedragen zijn in euro’s         

vervoermiddelen  boekwaarde aanschafwaarde  cataloguswaarde 

       jaar van aankoop  

       (incl BPM en OB) 

Auto  Tesla X 88.158  93.785  113.480  

  Audi A4 19.470  35.400  40.621  
Vrachtauto 

 46.250  50.000  
 

 

Vrachtauto 
 46.250  50.000  

 
 

   200.128  
    

         

Tot 1 september heeft Wouter in de Jaguar gereden. Hij heeft voor die auto geen   

kilometeradministratie bijgehouden.       

Met de Jaguar heeft Wouter een ongeluk gehad en de auto was totall loss.    
De verzekeringsmaatschappij heeft € 62.500 uitgekeerd, de boekwaarde op 1 september was 
€ 62.618. 
De Tesla, een 100% elektrische auto, is op 1 september 2018 aangeschaft. 
Voor deze auto houdt Wouter een sluitende kilometeradministratie bij.   

Hij heeft met deze auto geen privé kilometers verreden.      

Op deze auto's wordt op een fiscaal toegestane wijze afgeschreven.  
Een personeelslid rijdt nog in de Opel.       

Bij de berekening van de winst uit onderneming is nog geen rekening gehouden dat er    

voor Wouter sprake kan zijn van een correctie wegens privégebruik.   
  

       
  

Onderhanden werk        
Dit is door de administrateur op de gebruikelijke, fiscaal juiste wijze in de jaarstukken opgenomen.  
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Uit gesprekken met Wouter en Marion (de administrateur) komen de onderstaande 
zaken naar voren: 
- In dit jaar is er meer sprake geweest van diefstal dan in voorgaande jaren. Wouter 

heeft toen op de desbetreffende bouwplaats een camera geplaatst. Uit de beelden 
bleek dat de heer Vos, opzichter in dienst van Dam Bouwbedrijf, materialen 
meenam voor eigen gebruik. Dit deed hij samen met de heer Wezel, een door 
Dam Bouwbedrijf ingehuurde zzp-er.  
Vos heeft toegegeven dat hij voor ongeveer € 4.300 (inkoopprijs) aan materialen 
heeft meegenomen. Na een goed gesprek (en gezien zijn persoonlijke 
omstandigheden) is overeenkomen dat tegen Vos geen aanklacht zal worden 
ingediend en hij ook de genoemde € 4.300 niet behoefde te vergoeden.  
Wezel ontkent, ook na het zien van de beelden, dat hij betrokken is geweest bij de 
diefstal. Dam Bouwbedrijf heeft toen met directe ingang het lopende contract met 
Wezel verbroken, maar heeft besloten geen aangifte te doen, mede gelet op de 
“kleine” wereld die de bouwwereld is. Wezel is het niet eens met deze ontbinding 
en heeft een schadeclaim bij Dam Bouwbedrijf ingediend van € 25.000. Dam 
Bouwbedrijf heeft een advocaat in de arm genomen. Deze heeft in 2018 al ca 10 
uren (tarief € 200 per uur) aan deze zaak gewerkt, maar nog geen nota gestuurd 
omdat de zaak nog niet in een dergelijke fase is. Wel schat de advocaat in dat 
wanneer Dam Bouwbedrijf € 12.000 biedt, de zaak geschikt kan worden. 
De administrateur heeft met bovenstaande gegevens, zowel van Vos als van 
Wezel nog geen rekening gehouden. 

- Hensels Hout BV heeft voor € 6.428 hout geleverd aan Dam Bouwbedrijf. De 
rekening is nog niet betaald omdat er een conflict is tussen Hensels Hout BV en 
Dam Bouwbedrijf over de geleverde kwaliteit van het hout. Hensels Hout BV 
dreigt nu om het faillissement van Dam Bouwbedrijf aan te vragen indien niet 
binnen 5 werkdagen betaald wordt. 

- Dam Bouwbedrijf is zich aan het specialiseren in een duurzame wijze van bouw. 
Daartoe geeft Wouter en ook een werknemer van Dam Bouwbedrijf, Karel van 
Aalst, adviezen aan zowel ondernemers als particulieren. Er komen aanvragen uit 
binnen- en buitenland.  

- Karel volgt een opleiding aan de HTS om zich te specialiseren in duurzame bouw. 
De duur van deze opleiding is 1 semester en de kosten voor deze opleiding 
bedragen € 4.500. De administrateur heeft deze kosten in de administratie 
verwerkt als opleidingskosten. 

- Wouter heeft een congres bijgewoond over duurzame bouw in Milaan. De kosten 
voor dit congres ad € 4.950 (excl. BTW) zijn in 2018 betaald. Wouter heeft een 
weddenschap met zijn zoon Jesse verloren en moest nu zo goedkoop mogelijk 
naar Milaan reizen. Hij is met de FLIX-bus gegaan, kosten € 38,99 (incl. BTW) 
voor de heenreis van Amsterdam naar Milaan. Terug neemt hij het vliegtuig, 
kosten € 590 (incl. BTW). Wouter had een hotel net buiten Milaan (totale hotelnota 
€ 3.670 incl. BTW) en heeft bij het vliegveld een auto gehuurd voor de duur van 
het congres,  kosten € 500 (incl. BTW). Na thuiskomst kreeg hij van de 
autoverhuurmaatschappij een boete doorgestuurd wegens te hard rijden in Milaan 
met de door hem gehuurde auto van € 135. De administratiekosten die de 
autoverhuurmaatschappij aan Dam Bouwbedrijf in rekening bracht in verband met 
de afhandeling van deze boete bedroegen € 25 (incl. BTW).  (NB: u kunt het 
percentage BTW van Italië gelijk stellen aan het Nederlandse percentage).  

- Wouter stelt zelf de facturen van Dam Bouwbedrijf op. 
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- Dam Bouwbedrijf heeft dit jaar voor Bouwbedrijf Swinkels opdrachten uitgevoerd. 
Dam Bouwbedrijf heeft 2 opdrachten op een bouwplaats voor Swinkels 
uitgevoerd, kosten per opdracht € 17.800, en 3 opdrachten in de werkplaats van 
Dam Bouwbedrijf, kosten per opdracht € 5.600. Wouter heeft op elke factuur aan 
Swinkels Bouwbedrijf vermeld dat de BTW verlegd was; 

- Dam Bouwbedrijf heeft voor een Duitse relatie, BauHaus GmbH uit Kleef 
(Duitsland), een dakkapel gemaakt. Deze moest duurzaam zijn en mede daarom 
zijn in het dak zonnepanelen verwerkt. Dam Bouwbedrijf heeft volgens afspraak 
deze dakkapel op de bouwplaats te Kleef waar BauHaus GmbH de woning bouwt, 
afgeleverd (kosten € 9.500; Dam Bouwbedrijf heeft op de factuur  0% 
omzetbelasting gezet en het juiste BTW-identificatienummer van Bauhaus GmbH 
opgenomen).  

- Later bleek dat BauHaus GmbH de aansluiting van de zonnepanelen van de door 
BauHaus GmbH in Kleef geplaatste dakkapel niet goed verricht heeft en heeft 
Karel van Aalst dit alsnog gedaan. Dam Bouwbedrijf heeft BauHaus GmbH 
eenzelfde soort factuur gestuurd als voor de levering van de dakkapel.  

- De buren van het door BauHaus GmbH gebouwde huis te Kleef waren zeer onder 
de indruk van de door Dam Bouwbedrijf vervaardigde dakkapel met daarin 
verwerkte zonnepanelen. Ze bestellen ook een dergelijke dakkapel. Deze 
dakkapel wordt in november 2018 geleverd en gemonteerd door Dam 
Bouwbedrijf. Door omstandigheden is de factuur per 01-01-2019 nog niet 
verzonden.  

- Wouter heeft een laptop en een telefoon gekocht. Hij heeft beide laten boeken op 
de zaak. De kosten van deze laptop ad € 449 en telefoon ad € 350 zijn geboekt 
als kosten. Tijdens het gesprek blijkt dat beide gebruikt worden door Esther. 

- De administrateur Marion heeft een opleiding gedaan tot controller ten bedrage 
van € 2.250. Dit bedrag is betaald door Dam Bouwbedrijf. 

 
Eind 2018 heeft Wouter aangegeven dat hij Jesse, zijn oudste zoon, die al 10 jaar bij 
Dam Bouwbedrijf in dienst is, wil laten participeren in Dam Bouwbedrijf. Wouter is er nog 
niet uit op welke wijze dit zou kunnen. In januari 2019, direct wanneer de jaarcijfers over 
2018 bekend zijn, zal daar verder over gesproken worden. 
 
Vraag 1.4 
Geef gemotiveerd aan of Hensels Hout BV met succes kan bewerkstelligen dat het 
faillissement van Dam Bouwbedrijf wordt uitgesproken (3 punten). 
 
Vraag 1.5 
Geef een berekening van het privégebruik auto dat over 2018 door Dam 
Bouwbedrijf voor berekening van de winst uit onderneming moet worden 
aangegeven. Laat uw berekening, gemotiveerd en onderbouwd met wetsartikelen, 
stap voor stap zien (5 punten). 

 
Vraag 1.6 
Bereken het bedrag aan KIA waar Bouwbedrijf Dam in 2018 recht op heeft. Laat uw 
berekening, gemotiveerd en onderbouwd met wetsartikelen, stap voor stap zien. 
Wouter wenst een zo hoog mogelijke KIA te realiseren, natuurlijk binnen de 
grenzen van de wet (8 punten). 
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Herhaling deel van de casus t.b.v. de vraagstelling: 
- Wouter stelt zelf de facturen van Dam Bouwbedrijf op. 
- Dam Bouwbedrijf heeft dit jaar voor Bouwbedrijf Swinkels opdrachten uitgevoerd. 

Dam Bouwbedrijf heeft 2 opdrachten op een bouwplaats voor Swinkels 
uitgevoerd, kosten per opdracht € 17.800, en 3 opdrachten in de werkplaats van 
Dam Bouwbedrijf, kosten per opdracht € 5.600. Wouter heeft op elke factuur aan 
Swinkels Bouwbedrijf vermeld dat de BTW verlegd was; 

- Dam Bouwbedrijf heeft voor een Duitse relatie, BauHaus GmbH uit Kleef 
(Duitsland), een dakkapel gemaakt. Deze moest duurzaam zijn en mede daarom 
zijn in het dak zonnepanelen verwerkt. Dam Bouwbedrijf heeft volgens afspraak 
deze dakkapel op de bouwplaats te Kleef waar BauHaus GmbH de woning bouwt, 
afgeleverd (kosten € 9.500; Dam Bouwbedrijf heeft op de factuur  0% 
omzetbelasting gezet en het juiste BTW-identificatienummer van Bauhaus GmbH 
opgenomen).  

- Later bleek dat BauHaus GmbH de aansluiting van de zonnepanelen van de door 
BauHaus GmbH in Kleef geplaatste dakkapel niet goed verricht heeft en heeft 
Karel van Aalst dit alsnog gedaan. Dam Bouwbedrijf heeft BauHaus GmbH 
eenzelfde soort factuur gestuurd als voor de levering van de dakkapel.  

 
Vraag 1.7 
Geef van bovenstaande cursief gedrukte feiten weer op welke wijze deze in de 
omzetbelasting verwerkt moeten worden en in hoeverre Wouter het juist heeft 
gedaan. (U kunt er bij de beantwoording vanuit gaan dat de Duitse 
omzetbelastingwetgeving gelijk is aan de Nederlandse omzetbelastingwetgeving) 
(13 punten). 
  

 
 
 

Einde casus 1 
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Casus 2 (50 punten) 
Sander Pier (48 jaar) is gescheiden en heeft één zoon Sammy Pier. Sander is enig 
aandeelhouder van Spier BV. Deze BV exploiteert sinds 2010 een tweetal sportscholen. 
Sander heeft de aandelen van de BV gekocht voor € 250.000. Eén van de sportscholen 
is gevestigd in Breda en de ander in Eindhoven. Naast aandeelhouder is Sander ook 
manager van de beide sportscholen. Spier BV is eigenaar van de panden waarin de 
sportscholen gevestigd zijn. In 2017 is in het pand in Breda een groot feest gegeven 
omdat Sander 20 jaar in het vak zit. Alle leden en medewerkers (inclusief partners) van 
de sportscholen waren daarvoor uitgenodigd. Ook de vrienden en familie van Sander 
waren aanwezig. 
 
Spier BV heeft aandelenbelangen in een tweetal andere BV’s.  
 
Schematisch ziet de structuur er als volgt uit: 
 

 
 
Van Spier BV zijn de onderstaande commerciële jaarcijfers en gegevens bekend: 

 
 

  



 

12 
 

 
 

 
 
Tevens is het onderstaande bekend: 
 
- De deelneming Kracht BV is in de commerciële jaarrekening gewaardeerd op kostprijs. 
- De deelneming Cardio BV is in de commerciële jaarrekening gewaardeerd op 

nettovermogenswaarde. 
- Commercieel zijn de afschrijvingen juist berekend. Fiscaal worden dezelfde 

afschrijvingspercentages gehanteerd als commercieel. 
- Er is fiscaal een kostenegalisatiereserve (hierna: KER) gevormd ter zake van 

onderhoud dat aan het pand in Eindhoven dient te worden gepleegd. De vorming van 
de reserve en het bedrag dat jaarlijks toegevoegd wordt aan de reserve is met de 
belastingdienst afgestemd. Aan deze reserve is in 2017 € 10.000 toegevoegd. Ter zake 
van de KER is een voorziening voor latente vennootschapsbelasting gevormd van 
15%. 

- De WOZ-waarde van het pand in Breda is voor 2017 (peildatum 1 januari 2016) 
vastgesteld op € 890.000. 
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- De WOZ-waarde van het pand in Eindhoven is voor 2017 (peildatum 1 januari 2016) 
vastgesteld op € 700.000. 

- De kosten van het feest in Breda zijn in de resultatenrekening opgenomen als 
representatiekosten en bedroegen € 15.000. Vanuit fiscaal oogpunt dienen deze kosten 
eveneens als representatiekosten te worden behandeld. 

- Spier BV heeft op 1 februari 2017 nieuwe fitnessapparatuur aangeschaft en in gebruik 
genomen met een aanschafwaarde van € 75.000. 

- Eind december 2017 heeft Spier BV een deel van haar oudere fitnessapparatuur 
verkocht voor € 5.000. Deze apparatuur is in 2013 aangeschaft. Destijds is 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna: KIA) toegepast op de aanschaf van deze 
apparatuur. Het toepaste percentage KIA bedraagt 28%. Ter zake van de behaalde 
boekwinst is geen herinvesteringsreserve gevormd. 

- In de post overige kosten is een gift aan de ANBI Friendship Sports Centre te 
Amsterdam opgenomen van € 10.000. 

- De post personeelskosten in de resultatenrekening bestaat voor € 20.000 uit de 
onderstaande vergoedingen en verstrekkingen: 

  - Bedrijfskleding € 10.000 
 - Reiskostenvergoeding (19ct/kilometer) € 2.500 

- Cursussen om lessen te kunnen geven € 5.000 
- Niet nader gespecificeerde vergoedingen € 2.500 

 
In 2015 heeft Spier BV een fiscaal verlies van € 75.000 geleden. Een gedeelte van deze 
verliezen, namelijk € 10.000, is verrekend met de belastbare winst van 2014. Er is geen 
actieve latentie op de balans opgenomen, omdat niet duidelijk is of deze verliezen met 
winsten van latere jaren kunnen worden gecompenseerd. In 2016 is eveneens een 
fiscaal verlies geleden. In dat jaar bedroeg dit verlies € 3.000. 
 

Vraag 2.1 
Bereken het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting van Spier BV in 
2017 door middel van vermogensvergelijking. Laat uw berekening, gemotiveerd en 
onderbouwd met wetsartikelen, stap voor stap zien. (12 punten). 
 
Op 1 juli 2017 is bij Spier BV een nieuwe sportinstructrice (Coco van der Maat) in dienst 
getreden die specifieke kennis heeft op het gebied van de nieuwste sportrage Bossabal 
(een combinatie van voetbal, volleybal en turnen op een luchtkussen met trampolines). 
Coco, geboren 8-12-1989, heeft hiervoor zes jaar full-time als trampolinecoach gewerkt 
(van 1-7-2011 tot en met 31-06-2017). Daar aan voorafgaand heeft Coco geen betaalde 
baan gehad. Coco woont op dit moment in Amsterdam. Het is de bedoeling dat ze 
dagelijks les gaat geven in Eindhoven en daarvoor ook naar Eindhoven verhuist. Coco is 
fulltime in dienst getreden bij Spier BV en verdient € 30.000 op jaarbasis. Dit salaris is 
iets hoger dan het salaris van de andere sportinstructeurs die in dienst zijn bij Spier BV. 
 
Vraag 2.2  
Geef aan in hoeverre de kosten van de verhuizing van Coco onbelast kunnen 
worden vergoed en aan welke voorwaarden voldaan dient te worden.  
(5 punten)  
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Vraag 2.3 
Op welk bedrag dient het loon van Sander minimaal gesteld te worden? Ga ervan 
uit dat bij de Belastingdienst geen loon van een vergelijkbare dienstbetrekking 
bekend is. (4 punten) 
 
De lessen Bossabal draaien heel goed, er zijn zo veel aanmeldingen dat er zelfs een 
wachtlijst is. Een gat in de markt dus. Helaas laat Coco het regelmatig afweten, ze komt 
regelmatig niet of te laat en breekt lessen zomaar halverwege af. De cursisten beklagen 
zich hierover meerdere malen bij Sander. Sander heeft vervolgens al diverse malen met 
Coco hierover gesproken en haar zelfs een aantal malen een officiële waarschuwing 
gegeven. Coco belooft telkens weer beterschap, maar zonder resultaat. Coco komt zelfs 
nog vaker te laat of helemaal niet. Als dan ook nog diverse cursisten hun geld terug 
eisen voor de lessen omdat Coco niet of te laat kwam, is voor Sander de maat vol. Hij wil 
een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Coco. Coco heeft een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Sander heeft een ontslag op staande voet 
overwogen, maar ziet daar vanaf omdat hij vreest dat dit geen stand houdt bij de rechter. 
Coco wenst overigens niet mee te werken aan een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 
 
Vraag 2.4 
Geef gemotiveerd aan welke ontslagroute Spier BV moet volgen om de 
arbeidsovereenkomst met Coco met succes te kunnen beëindigen (4 punten). 
 
De arbeidsovereenkomst wordt op 30 juni 2018 beëindigd. Coco is dan precies 12 
maanden werkzaam geweest bij Spier BV. 
 
Vraag 2.5 
Geef gemotiveerd aan of Coco met succes een vergoeding wegens beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst kan eisen van Spier BV indien de 
arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze beëindigd wordt (5 punten). 
 
Vraag 2.6 
Geef gemotiveerd aan of en zo ja, hoe lang Coco recht heeft op een WW-uitkering 
na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met Spier BV (4 punten). 
 
Door een tragisch ongeval komt Sander op 12 januari 2018 te overlijden. Zijn aandelen 
worden geërfd door zijn zoon Sammy die enig erfgenaam is. Sammy zal de 
onderneming van zijn vader voortzetten. Alle activa en passiva, met uitzondering van de 
beleggingen ter waarde van € 75.000, van Spier BV kunnen worden toegerekend aan de 
onderneming. De goodwill van de onderneming is op datum van overlijden vastgesteld 
op € 120.000 en de stille reserves op € 450.000. De latente Vpb claim kan gesteld 
worden op 15%. 
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Vraag 2.7 
Bereken hoeveel erfbelasting Sammy verschuldigd is ter zake van de verkrijging 
van de aandelen Spier BV in 2018 als de bedrijfsopvolgingsregeling wordt 
toegepast. Laat uw berekening, gemotiveerd en onderbouwd met wetsartikelen, 
stap voor stap zien. Ga uit van de balans van 31-12-2017. Ga er tevens vanuit dat 
de AB-claim is doorgeschoven met toepassing van art 4.17A IB (13 punten). 
 
Helaas gaan de zaken bij Cardio BV een stuk minder goed dan bij Spier BV. De 
apparatuur van Cardio BV is behoorlijk verouderd. Daarom dienen er nieuwe 
investeringen te worden gedaan. Daarvoor heeft Cardio BV geld nodig. Omdat Cardio 
BV zelf onvoldoende geld heeft, wordt besloten dat een bedrag van € 200.000 zal 
worden geleend. Cardio BV vraagt een offerte op de bij bank voor deze lening. De bank 
is bereid om het bedrag aan Cardio BV te lenen tegen een rentevergoeding van 5%. 
Omdat het management van Cardio BV deze rente te hoog vindt, wordt aan Spier BV 
gevraagd om een lening te verstrekken. Spier BV verstrekt de lening ad € 200.000 op 1 
maart 2018 aan Cardio BV. Er wordt een leningsovereenkomst opgesteld waarin is 
opgenomen dat de lening op 1 januari 2032 wordt afgelost. De rente op de lening 
bedraagt 2%.  
 
Nu Sammy eigenaar is geworden van de aandelen Spier BV heeft hij de boekhouding 
grondig doorgenomen. Hij vindt dat de BV’s veel belasting moeten betalen. Vooral 
Kracht BV die de afgelopen jaren veel winst heeft gemaakt, heeft een hoge Vpb last. Via 
de media hoort hij allerlei verhalen over Google, Apple en Starbucks die bijna geen 
belasting betalen, terwijl zijn sportscholen wel belasting moeten betalen. Sammy vindt 
dat onterecht en zoekt op het internet naar manieren om onder de heffing van 
belastingen uit te komen. Daar stuit hij steeds op artikelen die gaan over het fair share 
beginsel. Daarnaast vindt hij een aantal structuren die gebruik maken van buitenlandse 
vennootschappen. Het lijkt hem best een goed idee om een gedeelte van de liquide 
middelen en de beleggingen in een buitenlandse deelneming onder te brengen. Sammy 
voert hierover pittige discussies met zijn accountant. Deze is van mening dat Sammy 
niet een dergelijke ingewikkelde structuur moet opzetten om belasting te besparen. Ze 
komen er samen niet uit en Sammy besluit om een andere accountant te zoeken. De 
aangiften omzetbelasting werden ieder kwartaal ook door de accountant gedaan. Omdat 
Sammy zijn accountant al heeft opgezegd, maar nog geen nieuwe accountant heeft 
gevonden, wordt de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2018 te laat 
ingediend en betaald.  
 
Vraag 2.8 
Leg uit wat het fair share beginsel inhoudt (3 punten) 
 

Einde examen 


