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Inleiding belastingrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

2 colleges + e-learning
schriftelijk examen
84
mr. P.L.F. (Pieter) Seegers

Literatuur
 mr. G.A.C Aarts MFP c.s., Belastingrecht voor Bachelors en Masters (CONVOY), editie
2018/2019. Theorieboek;
 Pocket Belastingwetten.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
Het vak 'Inleiding belastingrecht' vormt de start van de opleiding RB College. Via dit vak
maak je kennis met het belastingrecht.
Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Belastingrecht voor Bachelors en Masters’.
Het boek geeft een beschrijving van de werking van ons fiscale systeem aan de hand van de
meest belangrijke fiscale wetten. Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van
inkomsten- en vennootschapsbelasting en de omzetbelasting ligt, komen ook andere
belastingen, zoals de loonbelasting, de schenk- en erfbelasting en het formele belastingrecht
aan de orde.
Door veel gebruik te maken van voorbeelden en door veelvuldig te verwijzen naar wetteksten
raak je vertrouwd met het raadplegen van de wettekst en de toepassing op praktijkcasus.
Exameneisen
 De student kan de algemene beginselen van het Nederlandse belastingrecht beschrijven
en toepassen op een eenvoudige casus;
 De student kan de meest belangrijke onderwerpen van een fiscale wet benoemen en
toepassen op een eenvoudige casus.
Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel. Ook heb je
globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen zijn
ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
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Te bestuderen
 Belastingrecht voor Bachelors en Masters (CONVOY):
o Hoofdstuk 1
o Hoofdstuk 2.1 t/m 2.4, 2.7, 2.8, 2.10.1 2.11
o Hoofdstuk 3.1 t/m 3.7
o Hoofdstuk 4.1 t/m 4.5
o Hoofdstuk 5.1 t/m 5.4.5, 5.5 en 5.6.1 t/m 5.6.6
o Hoofdstuk 6.1 t/m 6.5
o Hoofdstuk 7.1 t/m 7.2
o Hoofdstuk 8.1 en 8.2
o Hoofdstuk 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.11
o Hoofdstuk 10.1 t/m 10.5.2, 10.5.4, 10.7 t/m 10.11, 10.12.1
o Hoofdstuk 11.1 t/m 11.5
o Hoofdstuk 12.1, 12.2.1 t/m 12.2.4, 12.2.8
o Hoofdstuk 13.1 t/m 13.8
o Hoofdstuk 14.1 t/m 14.7
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Vermogensrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

1 college + e-learning
schriftelijk examen
168
mr. J.J. (Jasper) Ebbinga

Literatuur
 Hoofdstukken Vermogensrecht, Nieuwenhuis, (Wolters Kluwer), 11e druk;
 Kluwer Collegebundel.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Systematiek Burgerlijk Wetboek;
 Rechtsbegrip verbintenis en de belangrijkste bronnen van verbintenissen (overeenkomst,
onrechtmatige daad);
 Totstandkoming van rechtshandelingen/overeenkomsten (wilsvertrouwensleer, aanbod
en aanvaarding, handelingsbekwaamheid, grenzen contractsvrijheid);
 Wilsgebreken (dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden);
 Vertegenwoordiging bij de totstandkoming van overeenkomsten;
 Inhoud van de overeenkomst, uitleg, aanvullende en derogerende werking van de
redelijkheid en billijkheid;
 Nakoming (betaling) van verbintenissen;
 Wanprestatie: niet-nakoming van verbintenissen (overmacht, verzuim);
 Ontbinding van de overeenkomst;
 Onrechtmatige daad;
 Kwalitatieve (zgn. risico) aansprakelijkheden;
 Overige bronnen van verbintenissen naast overeenkomst en onrechtmatige daad
(zaakwaarneming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking);
 Vaststellen van de omvang van de schadevergoeding (causaliteit, eigen schuld);
 Onderscheidingen van goederen (zaak, registergoed, eigendom, beperkte rechten);
 Rechtsgevolgen van het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten;
 Overdracht van goederen (bezit en houderschap);
 Zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en het retentierecht;
 Faillissement en rangorde van verhaal.
Exameneisen
 De student kan de rechtsbegrippen verbintenis, rechtshandeling en overeenkomst
omschrijven en onderscheiden;
 De student heeft kennis van en kan een uiteenzetting geven over de wijze waarop een
rechtshandeling/ overeenkomst tot stand komt en welke problemen zich hierbij kunnen
voordoen, zoals het niet overeenstemmen van wil en wilsverklaring,
handelingsonbekwaamheid, de ongeoorloofde overeenkomst en de wilsgebreken
(dwaling, dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden);
 De student heeft inzicht in en kennis van het rechtsbegrip vertegenwoordiging;
 De student heeft kennis van de rechtsgevolgen van een overeenkomst;
 De student kan de vereisten voor de juridische mogelijkheden van een schuldeiser
jegens zijn schuldenaar in geval van niet-nakomen van een verbintenis onderkennen
(vordering tot nakoming, schadevergoeding en ontbinding) en deze vereisten in
casusposities toepassen;
 De student kan een omschrijving geven van het rechtsbegrip onrechtmatige daad (artikel
6:162 BW) en de elementen onderkennen die vereist zijn voor het ontstaan van een
verbintenis tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad: onrechtmatigheid,
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toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit;
De student kan een omschrijving geven van de zgn. kwalitatieve/risico
aansprakelijkheden zoals de aansprakelijkheid van ouders voor minderjarigen en de
aansprakelijkheid van werkgevers voor werknemers;
De student kan de in boek 6 van het BW geregelde overige bronnen van verbintenissen
onderscheiden;
De student kan onrechtmatige daad onderscheiden en de hoofdlijnen van
zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking aangeven;
De student kan de hoofdlijnen van het schadevergoedingsrecht aangeven;
De student kan een omschrijving geven van de juridische begrippen goed, zaak,
vermogensrecht, eigendom, register- en niet-registergoederen, roerende- en onroerende
zaken en het belang van het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten voor het
vermogensrecht onderkennen;
De student heeft kennis van en inzicht in de vereisten voor overdracht van goederen;
De student heeft kennis van de vormen van bescherming van derden indien men te
goeder trouw verkrijgt van een niet gerechtigde;
De student heeft kennis van de hoofdlijnen van de gebruiks- en zekerheidsrechten (panden hypotheek) in het rechtsverkeer alsmede het retentierecht;
De student kan de gang van zaken bij faillietverklaring beschrijven en de rangorde van
verhaal tussen de schuldeisers vaststellen.

Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Te bestuderen
 Hoofdstukken Vermogensrecht:
o Hoofdstukken 1 t/m 13
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Huwelijksvermogens- en erfrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent:

3 colleges + e-learning
schriftelijk examen
84
prof. dr. mr. B.M.E.M. (Bernard) Schols / mr. F.H. (Frits) van der Kamp
mr. J.F.H. (Johan) van den Belt

Literatuur
 Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks
burgerlijk recht, (Wolters Kluwer), zevende druk;
 Kluwer collegebundel.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Personen- en familierecht algemeen;
 Persoon;
 Minderjarigheid;
 Levensonderhoud;
 Huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonenden;
 Huwelijksvermogensrecht, inclusief overgangsrecht gemeenschap van goederen
ontstaan vóór 1 januari 2018;
 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed;
 Erfrecht algemeen;
 Erfrecht bij versterf;
 Testamentair erfrecht, erfstellingen en legaten waaronder het tweetrapstestament,
legitieme portie;
 Aanvaarden en verwerpen erfenissen;
 Verdeling van de boedel;
 Executele, bewind;
 Inleiding vereffening.
Exameneisen
 De student kan beschrijven wat personen- en familierecht inhoudt, in algemene zin, maar
met name ook regelingen daarin die van vermogensrechtelijke aard zijn;
 De student kan de definitie en belang beschrijven van het begrip persoon in het BW;
 De student kan de definitie en belang van het begrip minderjarigheid en de
vermogensrechtelijke consequenties daarvan beschrijven;
 De student kan de juridische gevolgen van het aangaan, bestaan en het beëindigen van
een huwelijk of geregistreerd partnerschap in zijn vermogensrechtelijke context
beschrijven en toepassen, inclusief het overgangsrecht voor gemeenschap van goederen
ontstaan vóór 1 januari 2018;
 De student kan beschrijven wat het begrip erfrecht in het Burgerlijk Wetboek inhoudt;
 De student kan het erfrecht bij versterf beschrijven en toepassen;
 De student kan het testamentair erfrecht, erfstellingen en legaten beschrijven en
toepassen, waaronder de tweetrapsmaking;
 De student kan het aanvaarden, het verwerpen van nalatenschappen en de verdeling en
vereffening van de boedel beschrijven.
Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
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Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel. Ook heb je
globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen zijn
ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Bijzonderheden
 Verplicht vak voor het vak Schenk- en erfbelasting;
 Vereiste voorkennis voor dit vak: Vermogensrecht.
Te bestuderen
 Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht:
o Hoofstukken 1 t/m 5, 10, 11 (nummers 173 t/m 177), 13, 14 (nummers 205 t/m 209),
16 (nummers 237 en 238), 17 (nummers 268, 270, 271 en 273)
o Hoofstukken 6 (paragraaf 6.1 en 6.2), 7 (paragraaf 7.1 en 7.2), 8 en 9
o Hoofdstuk 18
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Inkomstenbelasting particulieren
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

3 colleges + e-learning
schriftelijk examen
168
drs. M.T.E. (Mark) Robben / mr. C.L.M. (Corné) Brouwers

Literatuur
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (Wolters Kluwer), editie
2018/2019;
 Pocket Belastingwetten.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Structuur van de Wet Inkomstenbelasting;
 Premie volksverzekeringen;
 Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht;
 Toerekening inkomensbestanddelen;
 Heffingsgrondslagen;
 Partners;
 Belastbaar resultaat overige werkzaamheden, exclusief tbs-regeling;
 Belastbare inkomsten uit eigen woning, inclusief overgangsrecht, exclusief
KEW/SEW/BEW;
 Box 3, belastbaar inkomen uit sparen en beleggen;
 Verliesverrekening;
 Lijfrenten (inkomensvoorzieningen);
 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
 Persoonsgebonden aftrekposten;
 Heffingskortingen;
 Voorheffingen.
Exameneisen
 De student kent het karakter van de inkomstenbelasting en de structuur van de
inkomstenbelasting, en kan aangeven op welke wijze inkomstenbelasting wordt geheven;
 De student weet welke personen onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting, kan
aangeven wat de invloed van verschillende samenlevingsvormen is op de
inkomstenbelastingheffing, en weet wanneer sprake is van binnen- en buitenlandse
inkomstenbelastingplicht;
 De student kan het regime van het resultaat uit overige werkzaamheden (met
uitzondering van de terbeschikkingstellingsregelingen) binnen de Wet IB 2001
positioneren, beschrijven en toepassen;
 De student kan aangeven wat tot de bron belastbare inkomsten uit eigen woning behoort,
kan die bron positioneren binnen de Wet IB 2001, kan aangegeven of het een
gemeenschappelijk inkomensbestanddeel is; kan het overgangsrecht in hoofdlijnen
beschrijven en toepassen en kan de belastbare inkomsten uit eigen woning vaststellen
en berekenen;
 De student kan aangeven wat uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn, hoe de
inkomstenbelastingheffing verloopt ten aanzien het opbouwen en uitkeren van fiscaal
erkende lijfrentes;
 De student kan het karakter en de werking van de forfaitaire rendementsheffing
uiteenzetten, aangeven wat behoort tot rendementsgrondslag van box 3, en de daarover
verschuldigde inkomstenbelasting berekenen;
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De student kan de voor een particulier uit de box belastbaar werk uit woning (exclusief de
bron belastbare winst uit onderneming en de bron belastbare resultaat uit overige
werkzaamheden voor zover het de terbeschikkingstellingsregelingen betreft) en de box
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen verschuldigde inkomstenbelasting met in
achtneming van de toepassing van de diverse heffingskortingen en de voorheffingen
berekenen.

Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Te bestuderen
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, editie 2018/2019:
o Hoofdstuk 0.0.0
o Hoofdstuk 0.0.9.A t/m 0.0.9.D
o Hoofdstuk 1.0.0 t/m 1.0.2.C
o Hoofdstuk 2.0.0. t/m 2.5.0
o Hoofdstuk 3.0.0 t/m 3.0.1.C
o Hoofdstuk 3.4.0 t/m 3.4.3.B.g en 3.4.3.E t/m 3.4.4.B.e4
o Hoofdstuk 3.13.0 t/m 3.13.5.A
o Hoofdstuk 6.0.0 t/m 6.10.0
o Hoofdstuk 7.0.1.A, Hoofdstuk 7.0.1.E
o Hoofdstuk 8.0.0 t/m 8.2.7.B
o Hoofdstuk 3.6.0 t/m 3.6A.2
o Hoofdstuk 3.5.0 t/m 3.5.3.A.b
o Hoofdstuk 3.7.0 t/m 3.7.7.B
o Hoofdstuk 3.8.1 t/m 3.8.6 en
o Hoofdstuk 5.0.1 t/m 5.4.9.E
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Inleiding Staats- en bestuursrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

1 college + e-learning
schriftelijk tentamen
84
mr. K. (Kim) Anrar

Literatuur
 Visscher, Praktisch Staatsrecht (Noordhoff Uitgevers), 3e druk
Visscher, Praktisch Bestuursrecht (Noordhoff Uitgevers), 4e druk;
 Kluwer Collegebundel.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Beginselen en bronnen van staatsrecht;
 Klassieke en sociale grondrechten;
 Democratische rechtsstaat;
 Legaliteitsbeginsel;
 Scheiding van macht (trias politica);
 Regering en parlement;
 Wetten in formele zin en materiële zin;
 Totstandkoming van wet- en regelgeving;
 Delegatie van regelgeving;
 Decentralisatie;
 Europese Unie: verdragen, richtlijnen en verordeningen;
 Beginselen en bronnen van bestuursrecht;
 De verschillende ‘spelers’ in het bestuursrecht: openbare lichamen, bestuursorganen en
belanghebbenden;
 Bestuursbevoegdheid, attributie, delegatie, mandaat, mate van beleidsvrijheid;
 Feitelijke- en rechtshandeling;
 Privaatrechtelijke – en publiekrechtelijke rechtshandeling;
 Bestuursbesluiten;
 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 Formele en materiële beginselen;
 Beschikkingen;
 Systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming.
Exameneisen
 De student beschrijft de beginselen van de (Nederlandse) rechtsstaat en herkent de
toepassing van deze beginselen in wetgeving en organisatie van de Nederlandse staat;
 De student herkent de verschillende types wet- en regelgeving en kan de wijze van
totstandkoming ervan en de hiërarchie daarin aangeven;
 De student beschrijft de verschillende ‘spelers’ (openbare lichamen, typen
bestuursorganen en belanghebbenden) in het bestuursrecht en herkent deze in een
casus;
 De student beschrijft de verschillen tussen een feitelijke handeling en een
rechtshandeling, en tussen een privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandeling
en herkent deze in een casus;
 De student beschrijft de verschillende typen Awb-besluiten en herkent deze in een casus;
 De student beschrijft de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en past deze toe in
een eenvoudige casus;
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De student beschrijft en past het systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming toe,
inclusief de daarbij behorende toetsingsgronden en uitspraken.

Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Te bestuderen
 Visscher, Praktisch Staatsrecht:
o Hoofstuk 1, paragraaf 1.1. en 1.3.
o Hoofdstuk 2 t/m 5
o Hoofdstuk 7, paragraaf 7.1. en 7.2.
o Hoofdstuk 9
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Inkomstenbelasting winst
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

6 colleges + e-learning
schriftelijk examen
168
mr. A.J. (Arend Jan) van Lint

Literatuur
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (Wolters Kluwer), editie
2018/2019;
 Pocket Belastingwetten.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Ondernemerschap en totaalwinst
 Begrip ondernemer;
 Begrip onderneming;
 Medegerechtigden;
 Bepaalde schuldeisers;
 Eigen verliesverrekeningsregime artikel 3.3 belastingplichtigen;
 Totaalwinst;
 Nominalistische versus substantialistische winstberekening;
 Vermogensetikettering;
 Terbeschikkingstellingsregeling ex artikel 3.91 Wet IB;
 Stortingen en onttrekkingen;
 Belaste inkomsten versus ontvangsten in privé;
 Kosten versus onttrekkingen;
 Objectieve vrijstellingen;
 Gemengde kosten.
Jaarwinst, goed koopmansgebruik, ondernemings- en ondernemersfaciliteiten
 Jaarwinst/goed koopmansgebruik;
 Balanscontinuïteit en foutenleer;
 Methoden van winstberekening;
 Actiefzijde van de balans;
 Passiefzijde van de balans;
 Afschrijvingen en afschrijvingsbeperkingen;
 Fiscale reserves en voorzieningen;
 Willekeurige afschrijving;
 Investeringsaftrek;
 Urencriterium;
 Ondernemersaftrek;
 Mkb-winstvrijstelling;
 Oudedagsreserve (OR).
Staking onderneming
 Staken van een onderneming;
 Overdracht;
 Liquidatie;
 Stakingswinst;
 Lijfrentepremieaftrek bij staking;
 Fictieve overdracht;
13
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Vangnet bij eindafrekening;
Doorschuiven algemeen;
Doorschuiven bij overlijden;
Doorschuiven bij ontbinding huwelijksgemeenschap;
Doorschuiven naar mede-ondernemer of werknemer;
Doorschuiven naar nieuwe onderneming na staking;
Doorschuiven naar BV;
Doorschuiven van BV naar IB-onderneming;
Firma problematiek.

Exameneisen
 De student kan aangeven wat het begrip ondernemer van de Wet IB 2001 inhoudt en dat
toepassen op een concrete casus;
 De student kan aangeven wie anders dan als ondernemer winstgenieter zijn en de regels
die dan van toepassing zijn, toepassen op een concrete casus;
 De student kan aangeven wat onder het begrip totaalwinst en de jaarwinst wordt
verstaan en dit toepassen in een concrete casus;
 De student kan de vermogensetiketteringsregels toepassen;
 De student kan de terbeschikkingstellingsregeling ex artikel 3.91 toepassen;
 De student kan de fiscale gevolgen van stortingen en onttrekkingen aangeven en dit
toepassen in een concrete casus;
 De student kan de relevante fiscale aftrekbeperkingen en objectieve vrijstellingen
benoemen en toepassen;
 De student kan beschrijven wat het begrip goedkoopmansgebruik inhoudt en deze regels
toepassen;
 De student kan de waarderingsmethoden die worden gehanteerd op diverse activa en
passiva beschrijven en toepassen;
 De student kan de foutenleer interpreteren en toepassen;
 De student kan de afschrijving en afschrijvingsbeperkingen beschrijven en toepassen;
 De student kan de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten beschrijven en toepassen
in praktische situaties;
 De student kan toelichten dat de fiscale balans en resultatenrekening afwijkt van
commerciële en verklaren dat dit komt door uit de fiscale wet en de jurisprudentie
voortvloeiende verschillen;
 De student kan de fiscale winst ‘optimaliseren’ door gebruik te maken van de faciliteiten
die de wetgeving biedt;
 De student kan de fiscale gevolgen beschrijven en toepassen bij wijziging of staking van
de diverse rechtsvormen;
 De student kan onderkennen in welke situaties, anders dan bij staking, eindafrekening
aan de orde is en de fiscale gevolgen hiervan beschrijven en toepassen;
 De student kan de fiscale gevolgen bepalen die ontstaan bij samenwerking tussen
personen en/of ondernemingen;
 De student kan beschrijven en toepassen van de fiscale mogelijkheden en
onmogelijkheden in de inkomstenbelasting in verband met het doorschuiven van (een
deel van) de onderneming naar de partner, de kinderen en anderen of inbrengen van de
onderneming in een vennootschapsbelastingplichtig lichaam.
Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
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Te bestuderen
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (Wolters Kluwer, editie
2018/2019:
o IB.3.2.2 t/m 3.2.3.C.a
o IB.3.2.4.A.a
o IB.3.2.4.A.b
o IB.3.2.4.B t/m 3.2.4.C.b1
o IB.3.2.4.C.c
o IB.3.2.5.A
o IB.3.2.6 t/m 3.2.15.D.e
o IB.3.2.16 t/m 3.2.21.C.a
o IB.3.2.22.A
o IB.3.2.22.B
o IB.3.2.22.C
o IB.3.2.23
o IB.3.2.25
o IB.3.2.27 t/m 3.2.31
o IB.3.2.32 t/m 3.2.34.C
o IB.3.2.34.F t/m 3.2.35
o IB.3.2.36 t/m IB.3.2.39
o IB.3.4.3.C t/m 3.4.3.C.l
o IB.3.4.4.A t/m 3.4.4.B.e4
o IB.3.4.4.C.f2
o IB.3.4.4.C.f3
o IB.3.4.4.C.g t/m 3.4.4.C.i
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Jaarrekening en externe verslaggeving
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent:

2 colleges + e-learning
schriftelijk examen
84
H. (Hugo) van Campen AA RB, G. (Gerard) van IJzendoorn AA

Literatuur
 Externe Verslaggeving, Hoogendoorn en Vergoossen (Noordhoff Uitgevers), 9e druk;
 Wolters Kluwer Collegebundel, 2018/2019.
Let op! Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Beginselen van externe verslaggeving;
 De jaarrekening;
 Vermogens- en winstbepaling;
 Materiele vaste activa;
 Immateriële vaste activa;
 Voorraden en onderhanden projecten;
 Overige activa;
 Verplichtingen;
 Eigen vermogen;
 Winst- en verliesrekening;
 Kasstroomoverzicht;
 Deelnemingen;
 Consolidatie;
 Vreemde valuta;
 Financiële instrumenten;
 Belastingen naar winst;
 Het bestuursverslag en overige gegevens;
 Financiële analyse.
Exameneisen
 De student kan de plaats, de regelgeving en het proces van opstelling tot publicatie van
externe verslaggeving beschrijven;
 De student kan de grondslagen van de informatieverschaffing in de jaarrekening
beschrijven;
 De student kent de basisprincipes en de waarderingsgrondslagen die bij vermogens- en
winstbepaling worden gehanteerd en kan deze toepassen;
 De student kan de diverse balansposten in de jaarrekening beschrijven en analyseren;
 De student kan de waarderingsgrondslagen van diverse balansposten en de gevolgen
voor de winstbepaling beschrijven en toepassen;
 De student kan de diverse posten in de winst- en verliesrekening beschrijven en
analyseren;
 De student kan het kasstroomoverzicht analyseren;
 De student kan doel en inhoud van het bestuursverslag en de overige gegevens
beschrijven;
 De student kan het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit van een onderneming
analyseren aan de hand van de jaarrekening, mede op basis van kengetallen.
Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
16
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Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Literatuur
 Externe verslaggeving:
o Hoofdstuk 1, pararaaf 1 t/m 1.5.6
o Hoofdstuk 2 t/m 20
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Formeel belastingrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

2 colleges + e-learning
schriftelijk examen
(naast het examen dien je een bezwaar- en beroepschrift te schrijven,
dat als voldoende wordt beoordeeld)
168
R.P.M. (Ruud) Lemmen

Literatuur
 Okhuizen c.s., Hoofdzaken formeel belastingrecht (Boom juridisch), 4e druk
 Pocket Belastingwetten
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
 Leidraad Horizontaal toezicht, Hoofdstuk 1,2,5 en 11.
 Besluit Fiscaal Bestuursrecht, Onderdeel 3,4 en 26.
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Plaatsbepaling formeel belastingrecht;
 Verhouding Awb – AWR;
 De spelers in het proces van belastingheffing en invordering;
 Woonplaatsbegrip;
 Van aangifte tot aanslag;
 Naheffingsaanslag;
 Navorderingsaanslag;
 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 Vertegenwoordiging en bijstand;
 De fiscale vaststellingsovereenkomst;
 Fraus legis;
 Belastingrente, invorderingsrente en revisierente;
 Hardheidsclausule;
 Ambtshalve vermindering;
 Vooroverleg;
 Horizontaal toezicht;
 Informatieverplichtingen;
 Administratieplicht;
 Fiscale bestuurlijke boete;
 Fiscaal strafrecht;
 Fiscaal procesrecht;
 Bezwaar, inclusief het schrijven van een bezwaarschrift;
 Beroep, inclusief het schrijven van een beroepschrift;
 Hoger beroep;
 Cassatie;
 Invordering.
Exameneisen
 De student kan de bronnen van het formele belastingrecht beschrijven en de
belangrijkste regelgeving (in het bijzonder de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
(AWR) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) toepassen;
 De student kan de verschillende heffingstechnieken onderscheiden en hieraan
verbonden naheffings- en navorderingsmogelijkheden beschrijven en toepassen in een
casus;
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De student kan de verhouding tussen wetstoepassing en algemene rechtsbeginselen
beschrijven en toepassen;
De student kan de regels voor vertegenwoordiging en bijstand van een belastingplichtige
beschrijven en toepassen;
De student kan aangeven wat de kaders voor een fiscale vaststellingsovereenkomst zijn
en hoe deze tot stand komt;
De student kan de ontwikkeling weergeven inzake het sluiten van convenanten en
toepassen van horizontaal toezicht door de Belastingdienst;
De student kan de mogelijkheid onderkennen en kaders weergeven van het vooroverleg
met de inspecteur;
De student kan de regels omtrent belastingrente, invorderingsrente en revisierente
toepassen;
De student kan de verplichting tot inlichtingenverstrekking en administratieverplichting
door belastingplichtigen, inhoudings- of afdrachtplichtigen en anderen beschrijven en
toepassen;
De student kan de mogelijkheden tot bestuurlijke beboeting beschrijven en toepassen;
De student kan de leer van wetsontduiking en overige misbruikwetgeving beschrijven;
De student kan het fiscale strafrecht beschrijven;
De student kan de rol onderkennen van de verschillende instanties op het gebied van
wetgeving, van rechtspreken en van rechtshandhaving;
De student kan het fiscale procesrecht beschrijven en toepassen, met de daarbij
behorende rechten en plichten van partijen, processtukken en in acht te nemen
termijnen;
De student kan een bezwaar- en beroepschrift kunnen schrijven;
De student kan de mogelijkheden tot invordering en aansprakelijkheid beschrijven.

Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Literatuur
 Okhuizen c.s., Hoofdzaken formeel belastingrecht (Boom juridisch):
o Hoofdstukken 1 t/m 10
o Hoofdstuk 11, 11.1 t/m 11.9.3.4, 11.9.6.1, 11.9.6.4, 11.10.1 t/m 11.10.7
o Hoofdstuk 12
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Arbeidsrecht en Loonheffingen
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

1 college + e-learning
schriftelijk examen
168
mr. M.T.W. (Martin) Aandewiel

Literatuur
 Verploegh c.s., Loonheffingen, fed fiscale studieserie nr. 7 (Wolters Kluwer), twaalfde
druk;
 Diebels, De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2018 (Wolters Kluwer);
 Regeling aanwijzing directeur-aandeelhouder 2016;
 Reader Aansprakelijkheid;
 Naslagwerk: handboek loonheffingen, zie website Belastingdienst, meest recente versie;
 Pocket Belastingwetten.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Let op!
De studiebelasting per onderdeel verschilt sterk door de hoeveelheid te bestuderen stof.
Plan dit zorgvuldig.
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Loonbelasting als voorheffing (inleiding);
 Arbeidsrecht;
 ‘Echte’ en fictieve dienstbetrekkingen;
 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA);
 Inhoudingsplichtige;
 Genietingstijdstip;
 Loonadministratie en administratieve verplichtingen;
 Doorbetaald loonregeling;
 Tarieven;
 Aansprakelijkheid;
 Fiscale loonbegrip;
 Aanspraken, pensioen en uitkeringen;
 Auto van de zaak;
 Reiskosten;
 Werkkostenregeling;
 Kosten en kostenvergoedingen;
 Verstrekkingen;
 Gerichte vrijstellingen;
 Concernregeling;
 Gebruikelijk loonregeling dga;
 Nationaal en internationaal sociale zekerheidsrecht;
 De verzekeringsplicht van een dga voor de werknemersverzekering.
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Exameneisen
 De student kan per categorie inhouding op het loon (in het bijzonder de loonbelasting, de
premieheffing volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen) onderscheiden en
beschrijven welke kenmerken aan de inhoudingen verbonden zijn;
 De student kan beschrijven wie het belastingsubject is voor de desbetreffende heffing en
dat ook toepassen in een concrete casus;
 De student kan beschrijven wat het belastingobject is van de heffing en dat ook
toepassen in een concrete casus;
 De student kan de beginselen van het arbeidsrecht beschrijven en toepassen op een
eenvoudige casus;
 De student kan beschrijven wie voor het voldoen aan fiscale verplichtingen
aansprakelijk/verantwoordelijk is en welke gevolgen zijn verbonden aan het
niet/onvolledig/incorrect hieraan voldoen;
 De student kan een (beperkte) loonadministratie opzetten en in dit verband beschrijven
welke administratieve verplichtingen en daarmee gepaard gaande sancties dan spelen;
 De student kan beschrijven welke tarieven van toepassing zijn bij de diverse heffingen;
 De fiscale behandeling van aanspraken en uitkeringen beschrijven en toepassen in een
concreet geval;
 De student kan de fiscale behandeling van kosten en de daarbij behorende vergoedingen
beschrijven en toepassen in een concreet geval;
 De student kan de werkkostenregeling beschrijven en toepassen in een concreet geval;
 De student kan de gebruikelijk loonregeling beschrijven en toepassen;
 De student kan het nationale sociale verzekeringsrecht beschrijven en toepassen;
 De student kan de verzekeringsplicht van een dga voor de werknemersverzekeringen
beschrijven en toepassen;
 De student kan het internationale sociale verzekeringsrecht beschrijven.
Literatuur
 Loonheffingen, Verploegh c.s., fed fiscale studieserie nr. 7 (Wolters Kluwer), twaalfde
druk:
o Hoofdstukken 1 t/m 9, Hoofdstuk 10 paragrafen 10.1 t/m 10.2, 11 t/m 18, 21 en 23
 De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht:
o Hoofdstuk 2,
o Hoofdstuk 3 paragrafen 3.1 t/m 3.7.20 en 3.11 t/m 3.14.20
o Hoofdstuk 4
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Ondernemingsrecht
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

3 colleges + e-learning
schriftelijk examen
168
Vestius advocaten

Literatuur
 Van Schilfgaarde c.s., Van de BV en NV (Wolters Kluwer), 17e druk;
 Mr. A.L. Mohr, V. Meijers c.s., Van Personenvennootschappen (Wolters Kluwer), 8e druk
(verschijnt november 2018);
 Kluwer Collegebundel.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Eenmanszaak;
 Personenvennootschappen ;
 Kapitaalvennootschappen;
 Oprichting;
 Inbreng;
 Besluitvorming;
 Vertegenwoordiging;
 Organisatie - rechten en verplichtingen van betrokkenen en organen;
 Aansprakelijkheid, intern en extern;
 Herstructurering: fusie en splitsing;
 Concern en concernaansprakelijkheid.
Exameneisen
 De student kan de juridische aspecten beschrijven van de -rechtsvormen waaruit de
ondernemer kan kiezen;
 De student kan de betekenis en gevolgen van rechtspersoonlijkheid beschrijven;
 De student kan de verschillen tussen ondernemingsvormen beschrijven en analyseren in
hoeverre bij een ondernemingsvorm sprake is van:
o een samenwerking op basis van een overeenkomst;
o door middel van een rechtspersoon;
 De student kan de (oprichtings-)vereisten voor rechtspersonen en voor
personenvennootschappen beschrijven;
 De student kan de gevolgen beschrijven waarin sprake is van een toetreding tot een
personenvennootschap;
 De student kan de gevolgen beschrijven waarin sprake is van een uittreding uit een
personenvennootschap;
 De student kan de situaties beschrijven waarin een rechtspersoon of
personenvennootschap ophoudt te bestaan;
 De student kan de verschillende organen van rechtspersonen benoemen, en de rol (de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van die organen te beschrijven, bijvoorbeeld
ten aanzien van:
o besluitvorming, vertegenwoordiging, vereiste goedkeuring;
o benoeming/ontslag/schorsing bestuurders en commissarissen;
o opmaken, bewaren en publiceren financiële stukken;
o tegenstrijdig belang;
 De student kan onderscheid maken naar bevoegdheid, besluitvorming en
vertegenwoordiging bij personenvennootschappen.
 De student kan de rol en mogelijke aansprakelijkheid herkennen en beschrijven van:
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o bestuurders van een rechtspersoon;
o aandeelhouders van een BV/NV;
o maten;
o (commanditaire) vennoten;
De student kan de rol van het handelsregister aangeven;
De student kan de rol van een ondernemingsraad beschrijven;
De student weet wat een gebonden gemeenschap en een afgescheiden vermogen is en
waarop schuldeisers zich kunnen verhalen;
De student kan op hoofdlijnen de fusiemethoden bedrijfsfusie, aandelenfusie, juridische
fusie beschrijven;
De student kan de criteria van de structuurvennootschap beschrijven;
De student kan de kenmerken van de Europese Vennootschap (SE) beschrijven.

Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Literatuur
 Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV:
o Hoofdstuk 1
o Hoofdstuk 2
o Hoofdstuk 3 (m.u.v. 28 en 31)
o Hoofdstuk 4 (m.u.v. 37 en 38)
o Hoofdstuk 5
o Hoofdstuk 6
o Hoofdstuk 7 (m.u.v. 66 en 67)
o Hoofdstuk 8 (alleen 68 en 72a/samenvatting)
o Hoofdstuk 9 (alleen instelling en samenvatting)
o Hoofdstuk 12 (alleen 114 en 116)
o Hoofdstuk 13 (m.u.v. 125)
o Hoofdstuk 14 (m.u.v. 130, 132, 134 135 en 136)
o Hoofdstuk 15 (alleen 137 en 138)
o Hoofdstuk 16 (alleen 151)
 Mr. A.L. Mohr, V. Meijers c.s.: Van Personenvennootschappen:
o Hoofdstuk 1 t/m 7
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Omzetbelasting
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

6 colleges + e-learning
schriftelijk examen
168
mr. M.C. (Marja) van den Oetelaar en
mr. W.A.P. (Wilbert) Nieuwenhuizen

Literatuur
 Van Kesteren c.s., Omzetbelasting, FED Fiscale Studieserie nr. 6 (Wolters Kluwer), 15e
geheel herziene druk;
 Pocket Belastingwetten.
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
(deze onderdelen zijn niet bij alle vakken aanwezig)
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 De invloed van het Europese recht op de omzetbelasting;
 Ondernemer;
 Fiscale eenheid;
 Houdstervennootschap;
 Levering;
 Dienst;
 Plaats van levering;
 Plaats van dienst;
 Maatstaf van heffing;
 Tarief;
 Vrijstellingen;
 Onroerende zaken;
 Samenloop btw en overdrachtsbelasting;
 Aftrek van voorbelasting;
 Autokosten;
 BUA;
 Oninbare vorderingen;
 Intracommunautaire transacties;
 Afstandsverkopen;
 Montage/installatie;
 ABC-leveringen;
 In- en uitvoer;
 Nultarief;
 Verschuldigdheid;
 Verlegging;
 Kleine ondernemersregeling;
 Margeregeling;
 Reisbureauregeling;
 Administratieve verplichtingen;
 Factuurvereisten.
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Exameneisen
 De student kent de verhouding tussen de EU Btw-richtlijn en de Wet op de
Omzetbelasting (Wet OB) en kan het karakter en de werking van de huidige
omzetbelasting beschrijven;
 De student kan het ondernemerschap voor de omzetbelasting signaleren en beschrijven.
 De student kan de voorwaarden voor de aanwezigheid en de gevolgen van de fiscale
eenheid voor de omzetbelasting beschrijven;
 De student kan de aanwezigheid van een belastbaar feit signaleren, de economische
prestatie kwalificeren en de gevolgen voor de btw beschrijven;
 De student heeft kennis van de achtergrond van het ontstaan van de regels met
betrekking tot de plaats van de prestatie;
 De student kan de regels voor de plaats van levering van een goed beschrijven en
toepassen op een casus;
 De student kan de regels voor de plaats van dienst beschrijven en toepassen op een
casus;
 De student kent de vrijstellingen in de Wet OB en kan de vrijstellingen toepassen op een
casus;
 De student kan de maatstaf van heffing bepalen en de tarieven toepassen op een casus
om te berekenen hoeveel btw is verschuldigd;
 De student kent de btw-positie van onroerende zaken en kan de kennis op een casus
toepassen;
 De student kan de omzetbelastingpositie van een ondernemer met betrekking tot het
recht op aftrek van voorbelasting toelichten en op een casus toepassen;
 De student kent de regelgeving inzake internationale transacties en kan de kennis
toepassen op een casus;
 De student kent de bijzondere regelingen voor de leveringen van goederen en kan de
kennis toepassen op een casus;
 De student kent de behandeling van de ABC-transacties voor de omzetbelasting en kan
de kennis toepassen op een casus;
 De student heeft kennis van de toepassing van het nultarief op leveringen van goederen
en diensten en kan deze kennis toepassen op een casus;
 De student heeft kennis van fiscale vertegenwoordiging;
 De student heeft kennis van de wijze van heffing van omzetbelasting, kent de
verleggingsregelingen en kan de kennis toepassen op een casus;
 De student heeft kennis van de administratieve verplichtingen van een ondernemer;
 De student kent de bijzondere regelingen en kan deze beschrijven en toepassen op een
casus.
Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Te bestuderen
 Van Kesteren c.s., Omzetbelasting, FED Fiscale Studieserie nr. 6 (Wolters Kluwer), 15e
geheel herziene druk:
o Hoofdstukken 1 t/m 17.
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Schenk- en erfbelasting
Werkvorm:
Examenvorm:
Studielasturen:
Docent(en):

4 colleges + e-learning
schriftelijk examen
168
mr. A. (Anneloes) van Maurik

Literatuur
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en erfbelasting (Wolters Kluwer), editie
2018/2019;
 Pocket Belastingwetten;
 Kluwer Collegebundel (deel I, Burgerlijk Wetboek).
Let op!
Kom je in je vak ‘Bestuderen’ tegen, dan is dit extra verplichte studiestof.
Kom je in je vak ‘Extra info’ tegen, dan is dit optioneel.
Vakomschrijving
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Belastingplicht;
 Natuurlijke verbintenis;
 Woonplaatsbegrip;
 Partnerregeling;
 Tarieven;
 Vrijstellingen;
 Verkrijging krachtens schenking;
 Verkrijging krachtens erfrecht;
 Fictieve verkrijgingen;
 Waardering van de verkrijgingen;
 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten;
 Doelvermogens/afgezonderde particuliere vermogens;
 Estate planning;
 Formele aspecten aangifte.
Exameneisen
 De student kan het belastingsubject en -object van de erf- en schenkbelasting
beschrijven en in een casus constateren of en op basis waarvan er een aanknopingspunt
voor de heffing van erf- en schenkbelasting is;
 De student kan het partnerbegrip (artikel 1a SW) alsmede de definitie van bloed- en
aanverwantschap voor de Successiewet beschrijven en toepassen;
 De student kan de verschuldigde erf- en schenkbelasting berekenen door toepassing van
het juiste tarief en de vrijstelling(en);
 De student kan beschrijven wanneer sprake is van een (fictieve) verkrijging krachtens
erfrecht en schenking, een dergelijke verkrijging vaststellen in een casus alsmede de
omvang en waarde van de verkrijging vaststellen resp. berekenen in nationaal verband;
 De student kan begrijpt de achtergronden van estate planning. Meer specifiek kan de
student beschrijven hoe schenkbelasting kan worden bespaard door middel van een
schenkingsplan, wat de fiscale gevolgen zijn van een renteaanpassing bij een wettelijke
verdeling en wat de fiscale gevolgen zijn van de meest voorkomende testamentvormen
en -bepalingen;
 De student kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van de Successiewet 1956 beschrijven
en toepassen;
 De student kan een aangifte schenkbelasting opstellen, is bekend met de inhoud en
verschillende vragen van een aangifte erfbelasting en kan de formele aspecten
beschrijven.
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Je kunt de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de behandelde
regelgeving interpreteren en toepassen op concrete situaties.
Je houdt rekening met de meest actuele jurisprudentie binnen dit onderdeel.
Ook heb je globaal inzicht in belangrijke wetsvoorstellen, die tot het moment van het examen
zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd.
Bijzonderheden
Je wordt in dit vak geacht op basis van het huwelijksgoederenregime/de samenlevingsvorm
en het toepasselijk erfrechtelijke regime, in een concrete casus het vermogen en/of de
nalatenschap van een persoon te kunnen vaststellen.
Verder word je geacht de fiscale gevolgen bij overlijden en schenking van een IBonderneming en box 2-aandelen voor de Wet IB 2001 te kunnen toepassen in een casus.
Tot slot wordt je geacht een Afgezonderd Particulier Vermogen voor de Wet IB 2001 te
herkennen in een casus.


Vereiste voorkennis voor dit vak: Vermogensrecht, Huwelijksvermogensrecht,
Inkomstenbelasting particulieren en Inkomstenbelasting winst.

Te bestuderen
 Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en erfbelasting (Wolters Kluwer), editie
2018/2019:
o Hoofdstukken 2 t/m 12
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