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Uitwerkingen casus 1 (50 punten)  

AANPASSINGEN EN VERDUIDELIJKINGEN NAV DE NORMERINGSVERGADERING VAN 19 

JUNI 2018  

  

Vraag 1.1  
Geef gemotiveerd aan of Esther zonder toestemming van Wouter de woning 
aan Sophie kan verkopen (4 punten).  
  

Antwoord:  
Esther heeft het bestuur over de woning (art. 1:90 lid 1 BW). Omdat de woning noch 

door haar en Wouter, noch door Wouter alleen bewoond wordt, heeft Esther geen 

toestemming van Wouter nodig om de woning te verkopen (art. 1:88 lid 1 sub a BW). 

Esther kan de woning dus zonder toestemming van Wouter aan Sophie verkopen. 

Toekennen 4 punten: per art 1 pnt; conclusie 1 pnt; uitleg 1 pnt  

 

 

Vraag 1.2   
Geef gemotiveerd aan hoe de nalatenschap van Bob verdeeld moet worden op 
basis van het versterferfrecht (6 punten).  
  

Antwoord:  
Er zijn geen erfgenamen uit de eerste groep (art. 4:10 lid 1 sub a BW). Wouter, 

Esther, Jesse, Veronique en Carlijn behoren tot de tweede groep (art. 4:10 lid 1 sub 

a BW). Zij erven voor gelijke delen (art. 4:11 lid 1 BW). Indien Carlijn nog zou leven 
zou zij, als halfzus, de helft van de volle broer en zus erven (art. 4:11 lid 2 BW).  

Omdat Carlijn is overleden, vervullen haar kinderen Suus en Willem haar plaats (art. 

4:12 lid 1 BW). Suus en Willem erven elk de helft van het erfdeel van Carlijn (art. 

4:12 lid 2 BW). De ouders, Wouter en Esther, erven ieder een vierde deel van de 

nalatenschap (art. 4:11 lid 3 BW).  

Wouter en Esther erven elk € 12.500. Jesse en Veronique erven elk € 10.000. Suus 
en Willem erven elk € 2.500.  

Toekennen 6 punten: art 4.10 1 pnt; art 4.11 1 pnt en art 4.12 1 pnt 

Motivatie 2 pnt en uitkomst 1 pnt 

 

  

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).  
  

Belastbare inkomsten eigen woning      pnt    

Woning te Haarlem is op grond van art 3.111 lid1 een eigen woning  1    

               

Berekening maximale eigen woningschuld per datum aankoop.  art3.119a  1    
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verkoopopbrengst oude  

woning  € 610.000     1    

EWS op deze woning    € 300.000     1    

art  

EWR      € 310.000   3.119aa  1    

               

aanschaf nieuwe woning             

aankoopbedrag     € 475.000         

aankoopkosten     € 12.500         

Verbouwing     € 100.000         

      € 587.500     1  a/n  

art  

af: EWR     € 310.000   3.119aa  1    

max EWS na verkoop van de  

woning  € 277.500         

               

Dus van hypotheek ad € 450.000 is € 277.500 aan te merken als   1    

EWS en het restant is een schuld in box 3         1   

               

Eigen woning forfait, art 3.112       1    

0,7% van 735.000    € 5.145     1    

Af: betaalde rente, € 277.500  

a 4%  € 11.100        1   

belastbare inkomsten eigen  

woning   -€ 5.955   art 3.110     

Op grond van 10bis 1 is de rente op de EWS volledig aftrekbaar  1    

               

           11    
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Vraag 1.4  

Geef gemotiveerd aan of Hensels Hout BV met succes kan bewerkstelligen dat 
het faillissement van Dam Bouwbedrijf wordt uitgesproken (3 punten).  
  

Een schuldeiser kan het faillissement aanvragen (art. 1 lid 1 Fw). Vereist is echter 

dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen (art. 

1 lid 1 jo. 6 lid 3 Fw). Dit betekent dat er naast de vordering van Hensels Hout BV 

nog minimaal één andere vordering van een andere schuldeiser moet bestaan, een 

zogenaamde steunvordering. Hiervan blijkt niets. Een faillissementsaanvraag zal dus 
niet succesvol zijn.  

Toekennen 3 punten: art 6.1  1 pnt; uitwerken criteria 1 pnt ; conclusie 1 pnt 

 

  

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).  

                   pnt   

Privegebruik auto        art 3.20        1    

Aan Wouter wordt over het gehele jaar 2018 een auto ter beschikking gesteld   

waarin hij in totaal op jaarbasis meer dan 500 kilometer prive rijdt.        2 

 Dus ook voor de Tesla geldt een bijtelling              1 

bijtelling Tesla,  

4%  113480     € 1.513     1    

          € 18.478
  

     

                              5
  

  

  

Wanneer er naar 10a lid 4 wordt verwezen, dan ook goed 
Indien wel goed wordt uitgewerkt, maar onderdeel van de 500 km niet genoemd, dan 1 pnt 
Indien student vergelijking maakt met de kosten, dan 1 punt toekennen, maar niet meer dan 5 
punten voor deze opgave 
     
  

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).  
  

  

KIA              pnt    

Aanschaffingen dit jaar
  

           Machines en kantoorinventaris   
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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. 
  

    

Op 1 september Tesla € 93.785
  

          

                  

Op de Tesla, personenauto, kan geen KIA worden toegepast art 3.45  1    

                  

Overige investeringen komen voor KIA in aanmerking:         

dus totaal           € 126.050  1  a/n  

Hierop te verkrijgen KIA
  

            

 15863 -  7,56% 126.050-104.891    € 14.264  2    

                  

Na toepassing van de HIR:             

Dit kan op grond van het besluit van opgenomen in besluit 17 maart 2014  

  

nr. BLKB 2014/106M onder 4.2  1   nr. BLKB 2014/106M onder 4.2      

De HIR is niet afgeboekt op de Tesla, omdat deze al is afgeboekt op de       

vrachtwagens               

Investering zijn dan nog € 126050 - € 22,500     € 103.550  1   

Dan bedraagt KIA          € 15.863  1   

                 

Dus KIA na toepassing HIR          1   

                 

               8   

                 

    

Indien student direct de KIA berekent na toepassing HIR dan beantwoord de 

student de vraag ook goed. Puntenverdeling deze opgave: 

Noemen investeringen max 2 pnt 

Tesla 1 pnt 

126.050 blijft 1 pnt 

Berekening hoogte KIA 2 pnt (maakt niet uit of dit voor HIR of na HIR is) 

Toepassing HIR 2 punten 

  

 
Herhaling deel van de casus t.b.v vraag:  
- 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 
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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 BTWidentificatienummer 
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).  
  

Antwoord  

1  Dam Bouwbedrijf is een ondernemer art 7 OB. (1 pnt)  

In alle gevallen heeft er een levering plaats gevonden 3.1.a (staat niet bij dat 
het aan het gebouwde door Dam Bouwbedrijf is bevestigd aan het door  

Swinkels gebouwde) (1pnt);  

Plaats van levering: bij gebouwde op de bouwplaats, daar waar het gebouwde 
zich bevindt; (1 pnt)  

Tarief, in principe 21% maar door art 12 lid 5 (1 punt) art 24b uitv besluit is de  

BTW verlegd naar de afnemer. ( 1pnt)  

Indien dienst wordt geconcludeerd art 1 1 pnt 

Plaats van dienst art 6b 1 pnt 

 Wanneer student direct tot de conclusie komt dat de verleggingsregeling voor 

de 21% verschuldigde OB van toepassing is, dan 5 pnt, anders normeren 

volgens de uitwerkingen 

 

Plaats van levering bij het gebouwde in de werkplaats van Dam Bouwbedrijf: 

daar waar vervoer aanvangt, art 5.1.a dus bij Dam Bouwbedrijf. 

Verschuldigde BTW 21% (1pnt) want art 24b lid 7 uitv besluit bepaalt dat 
geen verlegging van toepassing is. (1 pnt)   

Dus voor werkzaamheden op de bouwplaats juiste factuur, voor de 

werkzaamheden in de bouwplaats van Dam Bouwbedrijf niet een juiste 

factuur   

  

2  Dam Bouwbedrijf is ondernemer art 7 OB  

  Levering, art 3.1.a  

  Plaats van levering, daar waar vervoer aanvangt, art 5.1.a ( 1 pnt) Levering 

aan een in het buitenland gevestigd ondernemer art 9.2.b jo Tabel II.a.6, 
tarief 0%. (1 pnt). Dus een juist factuur.   
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Art 37a factuurvereiste: BTW identificatienummer afnemer en listen. (1 pnt)  

  

3.  Dam Bouwbedrijf is ondernemer art 7 OB  

  Dienst, art 4   

  Plaats van dienst, art 6b daar waar het onroerend goed gelegen is. (1 pnt)  

  Dus moet de BTW verlegd worden (1 pnt) , art 12 lid 3 (1 pnt)  

  Factuur is onjuist  

  

  

Casus 2 (50 punten)  
  

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).    
  

Uitwerking  

  
 80% moet 73,5% zijn 

Kosten feestelijke opening: goede uitleg 1 pnt; goede berekening 1 pnt 

KIA moet zijn € 15.734 
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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)   
  

Uitwerking  

De inhoudingsplichtige (Spier BV) kan de eindheffing toepassen ogv art 31 lid 1 f Wet LB. Het 

bedrag aan verschuldigde belasting wordt ogv art 31 lid 2 onder c bepaald op grond van art. 31a 

lid 2 letter f Wet LB. Hierin is opgenomen dat er een gerichte vrijstelling geldt voor een 

verhuizing in het kader van de dienstbetrekking. *  

De vrijstelling bedraagt de werkelijke kosten van het overbrengen van de inboedel, verhoogd 

met een vast bedrag van € 7.750. *  

Van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking is op grond van art. 8.4 Uitv.reg.  

LB* 2011 sprake indien: Het noemen van art 8.4 Uitv reg LB:  3 pnt 

- de verhuizing binnen 2 jaar na aanvaarding van de nieuwe dienstbetrekking of 

overplaatsing plaatsvindt; en *  

- de afstand tussen de woning en de plaats van de dienstbetrekking ten minste 25 

kilometer bedroeg en deze afstand door de verhuizing met ten minste 60% wordt 

verkleind. *  

  

  

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)  
  

Uitwerking  

Op grond van artikel 12a LB* dient het loon van Sander te worden gesteld op de 
hoogste van de onderstaande bedragen:  

  

a. 75% van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking  

b. Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij Spier BV  

c. € 45.000 (* punt bij 3 eisen genoemd)  

  

A is niet bekend. Er is gegeven dat Coco € 30.000 per jaar verdient. Het loon van 
Sander dient derhalve op minimaal € 45.000 te worden gesteld.**  
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Vraag 2.4  

Geef gemotiveerd aan welke ontslagroute Spier BV moet volgen om de 
arbeidsovereenkomst met Coco met succes te kunnen beëindigen (4 punten).  
  

Hier is sprake van een verwijtbaar handelen van de werknemer (art. 7:669 lid 1 en 3e 

BW). In dat geval kan de werkgever een verzoek bij de kantonrechter indienen tot 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst (671b lid 1 sub a BW). 

Puntenverdeling 
art 7:669 lid 1 half punt 
Art 7: 669 lid 3 sub e half punt 
671 lid 1 sub a  1 pnt 
Verwijtbaar handelen 1 pnt 
Kantonrechter 1 pnt 
  

  

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).  
  

De werkgever is de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de 

arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en de  

arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden (art. 7:673 lid 1 

sub a BW). De arbeidsovereenkomst heeft minder dan 24 maanden geduurd, 
waardoor geen transitievergoeding gevorderd kan worden door Coco.  

Deze opgave wordt 3 punten! 

Art 7.673 lid 1: 1 pnt 

24 maandstermijn : 1 pnt 

Conclusie geen transititievergoeding : 1 pnt.   

 

 

Vraag 2.6  
Geef gemotiveerd aan of en zo ja, hoe lang Coco recht heeft op een 
WWuitkering na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met Spier 
BV  (4 punten). Er wordt door 2 studenten van Avans+ opgemerkt dat deze 
vraag al een keer eerder (31-06-207) is gesteld in landelijk examen. Nu wordt 
niets met deze opmerking gedaan, het gaat om heel weinig studenten.  

  

Coco voldoet aan de wekeneis, ze heeft in de 36 weken voorafgaand aan de 

werkloosheid in minimaal 26 weken gewerkt. Ze voldoet ook aan de jareneis, ze 

heeft in de 5 jaren voorafgaand aan de werkloosheid in minimaal 4 jaar minstens 

208 uren per jaar loon ontvangen. Haar feitelijk arbeidsverleden is 7 jaar. Ze heeft 
geen fictief arbeidsverleden. De duur van de WW-uitkering is 7 maanden.  

Deze opgave wordt 6 punten 

Criteria voor ww, elk 0,5 pnt: 

Werknemer; niet verwijtbaar; beschikbaar zijn voor arbeid; verlies arbeidsuren. 

Weken-eis: 1 pnt; 

Jaren-eis; 1 pnt 
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Feitelijk arbeidsverleden 7 jaar: 1 pnt 

Duur van de uitkering is 7 maanden: 1 pnt 

 

  

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).  
  

Uitwerking  

  

 
  

Ker opgenomen in de uitwerkingen ook goed; 

Verhoging 5%:  35c lid 1c: 1 pnt; berekening: 1 pnt 

 

Latentie berekening art 20 lid 6: het noemen levert 1 pnt op (dus berekening niet 
relevant) 

 

Het noemen van tarief: 1 pnt ( ook als ander tarief dan 10% wordt toegepast.  

 
 
Vraag 2.8  
Leg uit wat het fair share beginsel inhoudt (3 punten)  
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Het fair share beginsel houdt in dat iedereen, zowel particulieren als bedrijven en 

multinationals hun bijdrage aan de maatschappij moeten leveren, om deze 
maatschappij mogelijk te maken en in stand te houden.***  

  

 Als studenten snappen waar  het te mee te maken heeft, dan 3 punten toekennen. 

 


