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U beantwoordt deze opgaven goed gemotiveerd aan de hand van de wettekst 2019 
of 2020. Ook wanneer er zich zaken in een ander jaar voordoen, dient u uit te gaan 
van de wettekst 2019 of 2020. 
 
Casus 2 
De Multifiber-groep is een internationaal opererend telecombedrijf. Schematisch 
ziet de structuur van het concern er als volgt uit.  
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De topholding Multifiber SA is gevestigd in Frankrijk. In Nederland zijn drie 
vennootschappen gevestigd, te weten Multifiber Holding bv (kortweg: MH bv), 
Multifiber Business bv (kortweg: MB bv) en Multifiber Products bv (kortweg: MP 
bv). Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  
 
Multi Finance AG 
Multi Finance AG (kortweg: MF AG) drijft geen materiële onderneming en 
fungeert louter als financieringsmaatschappij van het concern. De vennootschap 
is gevestigd in Zwitserland, waar een tarief geldt voor de winstbelasting voor de 
vennootschapsbelasting van 8,5%. In december 2019 heeft MF AG een 
dividenduitkering aan MH bv gedaan van € 5.000.000. 
 
Multifiber Business bv 
MB bv richt op de zakelijke markt en levert via het glasvezelnetwerk voornamelijk 
internetdiensten aan bedrijven. Tevens verhuurt MB bv datacenters aan 
ondernemingen. De datacenters bevinden zich in een bedrijfspand in Nederland 
dat eigendom is van de Nederlandse moedermaatschappij MH bv. Voor de 
gehuurde units in het bedrijfspand betaalt MB bv jaarlijks een huur van  
€ 1.200.000 aan MH bv. MH bv verhuurt soortgelijke/vergelijkbare units aan 
externe partijen voor € 1.500.000. 
 
Vraag 2.1 (7 punten) 
Wat zijn de gevolgen voor de vennootschapsbelasting van de verhuur van de 
units van MH bv aan MB bv? Ga bij de beantwoording in op de gevolgen voor 
beide vennootschappen.  

Multifiber Holding bv 

(Nederland) 

Multi Finance AG 

(Zwitserland) 
Multifiber Business bv 

(Nederland) 

 

Multifiber Products bv 
(Nederland) 

Multifiber SA 

(Frankrijk) 
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Antwoord 

MH bv bevoordeelt de dochtervennootschap MB bv door het bedingen van een te lage huur. Het verschil 

tussen de zakelijke huur (€ 1.500.000) en daadwerkelijk betaalde  huur (€ 1.200.000) van € 300.000 wordt 

aangemerkt als een informele kapitaalstorting (1 punt). De bevoordeling is louter gebaseerd op de 

aandeelhoudersrelatie (moeder-dochterverhouding) en dus op niet-zakelijke motieven (1 punt). Beide 

partijen zijn zich bewust van de bevoordeling. Bij een willekeurige derde zou MH bv immers een huur van 

€ 1.500.000 in rekening hebben gebracht (1 punt).   

 

Voor MH bv heeft dit tot gevolg dat de winst moet worden verhoogd met  € 300.000 (1 punt). 

Hiertegenover staat dat MH bv de kostprijs voor haar deelneming in MB bv voor de toepassing van de 

deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb) mag verhogen met € 300.000 (1 punt). 

 

Voor MB bv heeft de informele kapitaalstorting tot gevolg dat zij alsnog een extra huur van € 300.000 ten 

laste van haar fiscale winst mag brengen (1 punt). De tegenboeking van deze extra last bestaat uit een 

informele kapitaalstoring van € 300.000 door MH bv in haar eigen vermogen (1 punt). 

 
 
MH bv heeft de aandelen MB bv in 2017 voor € 5.000.000 gekocht van de in 
Nederland gevestigde vennootschap Telcom Holding bv. De koopsom is geleend 
van MF AG tegen 3% rente per jaar. Tussen MH bv en MF AG is hiervoor – op 
zakelijke voorwaarden – een overeenkomst van geldlening opgemaakt en getekend. 
 
Multifiber Products bv 
MP bv levert in Nederland aan consumenten via het glasvezelnetwerk een 
compleet pakket aan internetdiensten, televisie en telefonie.  
 
De (vereenvoudigde) fiscale balans van MP bv ziet er op 31 december 2019 als 
volg uit: 
 

Multifiber Products bv  

 

 

 Pand  €  1.000.000 Fiscaal vermogen €    6.000.000 

 Overige activa €  14.000.000 Crediteuren € 11.000.000 

 Bank  €    2.000.000        

   € 17.000.000   € 17.000.000 

        
MP bv heeft 500 aandelen van € 1.000 nominaal uitgegeven. Het pand heeft een 
waarde in het economische verkeer (WEV) van € 2.000.000. De WEV van de 
overige activa is € 17.000.000. De goodwill bedraagt € 1.000.000. 
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Vraag 2.2 (5 punten) 

In hoeverre is de betaalde rente op de lening die MH bv is verschuldigd aan MF 
AG in verband de verkrijging van de aandelen MB bv aftrekbaar voor de 
vennootschapsbelasting? 
  

ANTWOORD 

Op grond van art. 10a lid 1 letter c Wet Vpb zijn de rentekosten niet aftrekbaar van de winst wanneer de 

schulden direct of indirect verschuldigd zijn aan een verbonden lichaam en de schulden zijn ontstaan door 

de verwerving (of uitbreiding) van een belang in een lichaam dat na deze verwerving als een verbonden 

lichaam kwalificeert. (1 punt)  

In de casus heeft MH bv een lening afgesloten bij een verbonden lichaam, namelijk MF AG. Via de 

topholding Multifiber SA is immers (indirect) sprake van een verbondenheid voor tenminste een derde 

gedeelte; zie 10a lid 4 onder c Wet Vpb. (1 punt)  

In beginsel is de rente dus niet aftrekbaar. Art. 10a lid 3 Wet Vpb bevat echter een tegenbewijsregeling ten 

behoeve van de MH bv (1 punt). Om aan de aftrekbeperking van art. 10a lid 1 letter c Wet Vpb te ontkomen, 

moet MH bv aannemelijk maken dat:  

(1) aan de schuld (en de daarmee verband houdende rechtshandeling: in casu de verkrijging van de 

aandelen in MB bv) in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen (1 punt), of;   

(2) dat sprake is van een belastingheffing over de rentebaten bij MF AG  die naar Nederlandse maatstaven 

redelijk is (tenminste een heffing van 10%), kortweg aangeduid als een ‘compenserende heffing’. (1 punt) 

Nu MF AG in Zwitserland 8,5% winstbelasting is verschuldigd is geen sprake van een compenserende heffing. 

De rente is dus alleen aftrekbaar indien er zakelijke motieven voor de lening aannemelijk gemaakt kunnen 

worden.  

 
 
Uitbreiding activiteiten 
De Multifiber-groep wil de activiteiten uitbreiden. Daarom wordt besloten tot 
overname van de in Nederland gevestigde vennootschap Galaxy bv. De 
aandelen van deze bv worden gehouden door Galaxy Holding bv.  
 
De (vereenvoudigde) fiscale balans van Galaxy bv ziet er op 31 december 2019 
als volg uit: 
 

Galaxy bv  

 

 

 Pand  €  2.000.000 Fiscaal vermogen €    2.000.000 

 Overige activa €  7.000.000 Crediteuren € 8.000.000 

 Debiteuren  € 500.000 

 Bank  €    500.000        

   € 10.000.000   € 10.000.000 

 

 

Galaxy bv heeft 100 aandelen van € 1.000 nominaal uitgegeven. Het pand heeft 
een WOZ waarde 2019 van € 2.000.000 (peildatum 1-1-2018) en een waarde in 
het economische verkeer (WEV) op 31-12-2019 van € 3.000.000. De WEV van 
de overige activa is op 31-12-2019 € 8.000.000. Daarnaast is sprake van  
€ 2.000.000 goodwill op 31-12-2019. 
 

De Multifiber-groep overweegt de overname van Galaxy bv te realiseren door 
een fusie, activa/passiva-transactie, een aandelenruil of een aandelentransactie 



9 
 

waarbij de koopsom voor de aandelen Galaxy bv bestaat uit een vast deel en 
een variabele vergoeding op basis van de toekomstige winst van Galaxy bv. 
 
Vraag 2.3 (5 punten) 
Gesteld dat één van de dochtervennootschappen van de Multifiber-groep, te 
weten MP bv per 31-12-2019 de goodwill en alle activa (met uitzondering van de 
debiteuren en het tegoed bij de bank) overneemt van Galaxy bv tegen betaling 
van de werkelijke waarden daarvan. Wat zijn in dat geval de fiscale gevolgen 
voor de verkoper en koper? 
 

ANTWOORD 

 

De verkoper Galaxy bv zal in dat geval belaste overdrachtswinst op grond van art. 3.8 en art. 3.25 Wet IB jo art. 

8 lid 1 Wet Vpb in 2019 realiseren (1 punt). Deze winst bestaat uit: 

 

Goodwill € 2.000.000   

bij: stille reserve gebouw € 3.000.000 - /- € 2.000.000  € 1.000.000  

bij: stille reserve overige activa € 8.000.000 - /- € 7.000.000  € 1.000.000  

 €  4.000.000   (1 punt) 

Galaxy bv is over deze winst vennootschapsbelasting verschuldigd. 

 

De koper MP bv zal de overgenomen activa en goodwill op de fiscale balans moeten opnemen voor de 

werkelijke waarde. MP bv zal in beginsel mogen afschrijven op de activa en goodwill. Op goodwill mag 10% 

per jaar worden afgeschreven (art. 3.30 lid 1 en 2 Wet IB jo art. 8 lid 1 Wet Vpb). (1 punt) 

Bij gebouwen moet rekening worden gehouden met de afschrijvingsbeperking van art. 3.30a Wet IB jo art. 8 lid 

6 Wet Vpb bij eigen gebruik. Hierdoor kan maximaal worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde, 

zijnde de bodemwaarde (1 punt). Gelet op de huidige fiscale boekwaarde kan dus niet worden afgeschreven (1 

punt) 

 

 

De Multifiber-groep ziet uiteindelijk af van een directe koop van de activa en 
goodwill. Het concern besluit alle aandelen in Galaxy bv over te nemen. De 
overname van de aandelen zal worden gerealiseerd via één van de 
dochtervennootschappen, te weten MP bv. MP bv betaalt € 11.000.000 voor de 
aandelen, welk bedrag direct is voldaan aan de enige aandeelhouder Galaxy 
Holding bv.  
 
Vraag 2.4 (2 punten) 
Geef gemotiveerd aan wat de fiscale gevolgen zijn voor Galaxy Holding bv van 
de overdracht van de aandelen Galaxy bv.  
 
ANTWOORD 
De winst die Galaxy Holding bv bij de verkoop van de aandelen Galaxy bv heeft behaald, valt onder de 

deelnemingsvrijstelling (art. 13 lid 1 Wet Vpb.), waardoor de winst is vrijgesteld voor de 

vennootschapsbelasting. Aan alle voorwaarden voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling is voldaan: 

Galaxy holding bv heeft een aandelenbelang van tenminste 5% (in casu 100%) in de dochter Galaxy bv, (art. 13 

lid 2 Wet Vpb) terwijl er bovendien geen sprake is van een beleggingsdeelneming in de zin van art. 13 lid 9-11 

Wet Vpb. (2 punten).   

 
Alex (55 jaar) bezit samen met zijn broer Bert (49 jaar) alle aandelen in Galaxy 
Holding bv en is tevens algemeen directeur. Zijn jaarsalaris bedraagt € 200.000. 
Omdat Alex het rustiger aan wil doen heeft hij vorig jaar zijn oude studievriend 
Eric (die werkzaam was als accountant) benaderd om als financieel directeur 
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plaats te nemen in de directie van Galaxy Holding bv. Eric is op 1 januari 2019 in 
loondienst getreden en heeft een jaarsalaris van € 250.000.  
Eric heeft een personenauto van de holding ter beschikking gesteld gekregen 
(een Range Rover Evoque met een catalogusprijs van € 70.000 (inclusief BPM 
en BTW), (CO-2 uitstoot 100 gram). Hij krijgt verder een vaste 
onkostenvergoeding van € 500 per maand. Om continu bereikbaar te zijn/blijven 
heeft de holding alle directieleden een iPhone 12 Pro Max (€ 1.700 incl. BTW) 
verstrekt.  
 
Op 5 december 2019 wordt door de Raad van Commissarissen van de holding 
vastgesteld dat alle directieleden met de Kerst op 25 december 2019 een bonus 
krijgen van € 100.000 per persoon.  
 
Het Galaxy-concern is tevreden over Eric en wil hem voor langere tijd binden. 
Om dit te bewerkstelligen heeft Eric op 1 februari 2020 (koop)opties gekregen op 
een pakket nieuw uit te geven aandelen Galaxy Holding bv. Eric krijgt het recht 
om 1000 aandelen Galaxy Holding bv te mogen kopen voor € 2.000 per aandeel 
(dit is de waarde van de aandelen op 1 februari 2020). Eric kan de opties pas 
uitoefenen nà 1 maart 2023, mits hij dan nog in loondienst is bij Galaxy Holding 
bv.  
 
 
Vraag 2.5 (5 punten)  
 

a. Stel dat Eric met Galaxy Holding bv overeenkomt dat de € 100.000 bonus 
pas in 2020 zal worden uitbetaald. Welke fiscale gevolgen heeft deze 
afspraak voor de Wet op de loonbelasting (3 punten)? 

 

ANTWOORD onderdeel a 

Loon wordt op grond van art. 13a lid 1 Wet LB belast op het moment dat het betaald of verrekend wordt 

(c.q. vorder en inbaar is) (1 punt). Op grond hiervan zou de bonus in principe in 2020 belast zijn voor de 

Wet op de loonbelasting omdat Eric is overeengekomen dan pas recht te hebben op de bonus (1 punt).  

In art. 13a lid 2Wet LB is echter bepaald dat als is overeengekomen dat het loon (in casu de bonus) op een 

ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten, met deze afspraak geen rekening wordt gehouden. Er moet dus 

in 2019 loonheffing worden ingehouden over de bonus (1 punt). 

 
b. Stel dat de Eric op 1 februari 2023 de aandelenopties uitoefent en de 

aandelen verkoopt. De aandelen zijn op dat moment € 2.200 per aandeel 
waard. Wat zijn de gevolgen voor de Wet op de loonbelasting van het 
toekennen en het uitoefenen van de aandelenopties (2 punten)? 

 

ANTWOORD onderdeel b 
Op grond van art. 10a lid 1 Wet LB behoort niet de waarde van het optierecht tot het loon, maar hetgeen 

Eric bij de uitoefening of vervreemding van deze rechten geniet. De optierechten die Eric heeft verkregen 

op 1 februari 2020 worden op dat moment dus niet belast (1 punt).  

Bij de uitoefening van de optierechten op 1 februari 2023 moet Galaxy Holding bv op grond van art. 10a 

lid 1 en 2 Wet LB loonheffing inhouden over 1000 x  (€ 2.200 -/- € 2.000) (€ 2.000 is eigen bijdrage bij de 

verwerving van het optierecht) = 1000 x € 200 = € 200.000 (1 punt) 

 
 

Alex (55 jaar) is ongehuwd en woont al 6 jaar samen met Lieve (48 jaar). Zij 
hebben geen notarieel samenlevingscontract laten opstellen. Lieve heeft altijd in 
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België gewoond, maar heeft de Nederlandse nationaliteit.  Zij stonden vanaf het 
begin van de samenwoning ingeschreven in de Basisregistratie personen in 
Rotterdam. Omdat Lieve haar familie mist, zijn Alex en Lieve op 1 december 
2019 verhuist naar Antwerpen (België).  
 
Na ruim 8 maanden in België te hebben gewoond, schenkt Lieve op 16 augustus 
2020 € 25.000 aan haar zoon Engelbert uit haar vorige huwelijk. Engelbert is op 
15 augustus 2020 28 jaar geworden. Engelbert woont bij zijn vader in Frankrijk 
en kan het geld goed gebruiken omdat hij een wereldreis wil gaan maken.  
 
Lieve komt op 30 november 2020 te overlijden als gevolg van complicaties bij 
een door haar opgelopen Covid-19 besmetting. 
 
Het vermogen van Lieve is als volgt opgebouwd: 
-  een appartement in Rotterdam met een WOZ-waarde 2020 (peildatum  

1-1-2019) van € 500.000. Het appartement is door een makelaar per 
overlijdensdatum getaxeerd op € 600.000; 

- een effectenportefeuille van € 700.000. 
 

Lieve heeft een testament opgesteld. Op grond van dit testament is Alex haar 
enige erfgenaam. In het testament is haar appartement in Rotterdam gelegateerd 
aan haar zoon Engelbert. 
 
 
Vraag 2.6 (10 punten) 
 

a. Geef gemotiveerd aan in welk(e) land(en) mogelijk schenkbelasting is 
verschuldigd (2 punten). 
NB. Ga er bij de beantwoording vanuit dat in alle landen dezelfde 
wetgeving als in Nederland geldt. Er hoeft geen berekening van de 
schenkbelasting te worden gegeven. 
 

 

ANTWOORD  onderdeel a 
Op grond art. 1 lid 1 sub 2e  SW is een schenking belast in het land waar de schenker woont 

(woonplaatsbeginsel). Indien België dus vergelijkbare wetgeving als Nederland kent, is de schenking dus 

onderworpen aan Belgische schenkbelasting (1 punt). 

Op grond van de woonplaatsfictie van art. 3 lid 1 SW wordt een Nederlander die binnen tien jaar na 

emigratie een schenking doet, geacht ten tijde van het doen van de schenking in Nederland te hebben 

gewoond. De schenking is dus belast in Nederland (1 punt).  

 

NB. Indien student evt. voorkoming van dubbele belasting NL-BE benoemt, aan de corrector evt. score te 

bepalen. Maximale score blijft 2 punten. 

 

b. Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen zijn voor de (Nederlandse) 
erfbelasting voor Alex? (3 punten) 
NB. De te betalen erfbelasting hoeft niet te worden berekend. 
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ANTWOORD onderdeel b 

De woonplaatsfictie van art. 3 lid 1 SW geldt ook voor de erfbelasting. Alex is dus over de verkrijging uit de 

nalatenschap van Lieve in Nederland erfbelasting verschuldigd (1 punt). Hoewel Alex en Lieve geen notarieel 

samenlevingscontract hebben, worden zij omdat zij langer dan 5 jaar samenwonen voor de Successiewet toch als 

fiscale partners aangemerkt (art. 1a lid 3 SW). (1 punt)  Alex heeft recht op de partnervrijstelling van € 661.328 

(art. 32 lid 1 ten 4̊ letter a SW). Zijn verkrijging bestaat uit de effectenportefeuille van € 700.000. Per saldo is hij 

is dus over € 38.672  (= €700.000 -/- € 661.328) erfbelasting verschuldigd (1 punt).  

 

c. Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen zijn voor de (Nederlandse) 
erfbelasting voor Engelbert? (3 punten) 
NB. De te betalen erfbelasting hoeft niet te worden berekend. 
 
 

ANTWOORD onderdeel c 
De woonplaatsfictie van art. 3 lid 1 SW geldt ook voor de erfbelasting. Engelbert is dus eveneens in Nederland 

erfbelasting verschuldigd.  

Engelbert wordt belast voor de verkrijging van het appartement in Rotterdam (WOZ-waarde van € 500.000; zie 

art. 21 lid 5 SW). (1 punt) Daarnaast is hij in beginsel op grond van de 180-dagenregel van art. 12 lid 1 SW ook 

over de eerdere schenking van € 25.000 erfbelasting verschuldigd (de schenking wordt fictief als een verkrijging 

krachtens erfrecht aangemerkt omdat Lieve binnen 180-dagen na de schenking is overleden). (1 punt)  

Engelbert heeft voor de erfbelasting recht op de kindvrijstelling van € 20.946 (art. 32 lid 1 sub 4e onder c SW). 

Per saldo is Engelbert dus erfbelasting verschuldigd over  € 525.000 -/- € 20.946 = € 504.054. (1 punt) 

 

NB. De geheven schenkbelasting is verrekenbaar met de erfbelasting (art. 12 lid 2 jo art. 7 lid 2 SW 

De 180-dagenregel geldt niet indien bij de schenking van € 25.000  een beroep is gedaan op de eenmalig 

verhoogde vrijstelling van € 26.457 (zie art. 33 sub 5̊ SW jo art. 12 lid 3 SW). In dat geval wordt de schenking 

niet (fictief) als een verkrijging krachtens erfrecht aangemerkt.  

(Studenten die dit goed motiveren kunnen eveneens het maximaal aantal punten verdienen)  

 
d. Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen van het legaat aan Engelbert zijn 

voor de overdrachtsbelasting (2 punten)? 
 

 

ANTWOORD  onderdeel d 
Engelbert verkrijgt het appartement krachtens erfrecht. Op grond van art 3 lid 1 onder a WBR is hierdoor 

geen overdrachtsbelasting verschuldigd. (2 punten) 

 

 
Vraag 2.7 (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan of bij de verdeling van de nalatenschap van Lieve conform 
het testament, de legitieme portie van Engelbert geschonden wordt. Ga met 
betrekking tot de waarde van het appartement uit van de getaxeerde waarde  
(€ 600.000). Het Nederlands recht is hier van toepassing. 
 
Antwoord: 

Engelbert is de zoon van Lieve en daardoor is hij legitimaris (art. 4:63 lid 2 BW). 

De legitieme portie bedraagt de ½ van de waarde van het erfdeel op basis van het 

versterferfrecht (art. 4:64 lid 1 BW). 

De schenking aan Engelbert komt voor inkorting in aanmerking (art. 4:67 sub d BW). 

Daardoor bedraagt de legitimaire massa € 1.325.000.  

De legitieme portie van Engelbert bedraagt € 662.500. Engelbert heeft al € 25.000 

ontvangen, hetgeen in mindering komt op de legitieme portie (art. 4:70 lid 1 BW). 

Resteert een legitieme portie van € 637.500. Het appartement is € 600.000 waard. 
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Resteert een vordering van Engelbert van € 37.500 op Alex inzake de legitieme portie 

van Engelbert. 

Conclusie: de legitieme portie van Engelbert is geschonden voor € 37.500. 

 
 
Puntenverdeling: 

Engelbert is legitimaris 0,5 

Art. 4:63 lid 2 BW 0,5 

De legitieme portie bedraagt de ½ van de waarde van het erfdeel op basis van 

het versterferfrecht. 

0,5 

Art. 4:64 lid 1 BW 0,5 

De schenking aan Engelbert komt voor inkorting in aanmerking. Daardoor 

bedraagt de legitimaire massa € 1.325.000.  

0,5 

Art. 4:67 sub d BW 0,5 

De legitieme portie van Engelbert bedraagt € 662.500. Engelbert heeft al € 

25.000 ontvangen, hetgeen in mindering komt op de legitieme portie. 

0,5 

Art. 4:70 lid 1 BW 0,5 

Conclusie: de legitieme portie van Engelbert is geschonden voor € 37.500. 1 

 
Bert is getrouwd met Manuela onder koude uitsluiting. Bert en Manuela wonen in 
een prachtige villa in Zwolle die eigendom is van Bert. Bert wil graag verhuizen 
naar de Den Haag, waar hij een mooi herenhuis te koop ziet staan. Bert zet de 
woning in Zwolle te koop waarin hij en Manuela wonen. 
 
Vraag 2.8 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Bert toestemming nodig heeft van Manuela om de woning 
waarin zij gezamenlijk wonen, maar die privé-eigendom is van Bert, te verkopen. 
 
Antwoord: 

Voor de vervreemding van een woning waarin beide echtgenoten wonen is de toestemming 

van de andere echtgenoot vereist (art. 1:88 lid 1 sub a BW). 
Ondanks dat de woning tot het privévermogen van Bert behoort en ze getrouwd zijn onder 

koude uitsluiting, heeft Bert de toestemming van Manuela nodig om de woning te kunnen 

verkopen.  

 
Puntenverdeling 

Voor de vervreemding van een woning waarin beide echtgenoten wonen is de 

toestemming van de andere echtgenoot vereist. 
1 

Art. 1:88 lid 1 sub s BW 1 

Ondanks dat de woning tot het privévermogen van Bert behoort en ze getrouwd zijn 

onder koude uitsluiting, heeft Bert de toestemming van Manuela nodig om de 

woning te kunnen verkopen.  

1 

 
De woning waarin Bert en Manuela zullen gaan wonen in Den Haag is geheel 
eigendom van Bert alsmede de inboedel. Als Bert met vrienden op een 
visvakantie is in Schotland, wordt er een aanmaning gestuurd aan Bert met 
betrekking tot de taxatiekosten van de woning in Den Haag (€ 1200). Bert heeft 
deze factuur klaarblijkelijk nog niet betaald. Manuela besluit de rekening uit haar 
eigen middelen te betalen.  
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Vraag 2.9 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Manuela de kosten van de door haar betaalde rekening 
(€ 1200) kan verhalen op Bert.  
 

Antwoord: 

Hier wordt een schuld ter zake van een goed dat aan Bert toebehoort, voldaan door 

Manuela. Hierdoor ontstaat er een vergoedingsplicht (art. 1:87 lid 1 BW). 

Manuela kan hierdoor vergoeding vorderen van Bert ter hoogte van het door haar 

betaalde bedrag (€ 1200). 

 
Puntenverdeling: 

Hier wordt een schuld ter zake van een goed dat aan Bert toebehoort, voldaan 

door Manuela. Hierdoor ontstaat er een vergoedingsplicht. 

1 

Art. 1:87 lid 1 BW 1 

Manuela kan hierdoor vergoeding vorderen van Bert ter hoogte van het door haar 

betaalde bedrag (€ 1200). 

1 

 


