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 Uitwerkingen Debiteurenbeheerder 

 Algemeen 

Studeren naast de dagelijkse werkzaamheden is geen sinecure. Belangrijk bij het 
studeren is het controleren op het geleerde wordt beheerst. Aan het einde van ieder 
hoofdstuk zijn opdrachten opgenomen. 
 
De diagnosevragen vragen naar de ankerbegrippen in de leerstof. 
De uitwerkingen van de diagnosevragen verwijzen naar de paragraaf waarin het 
antwoord op de vraag staat. Bij veel diagnosevragen kan het antwoord makkelijk 
worden gevonden door te letten op de margewoorden. 
 
Met de meerkeuzevragen kan de studerende toetsen of de leerstof is verwerkt. Bij de 
meerkeuzevragen is het juiste alternatief aangegeven. 
 
In de casussen komt de problematiek van de Debiteurenbeheerder in praktische 
situaties aan de orde. De studerende moet nu het geleerde toepassen op een 
concrete situatie. De studerende kan aan de hand van de antwoorden controleren of 
de leerstof goed is bestudeerd. 
De uitwerkingen van de casussen verwijzen in de regel naar de paragraaf waarin het 
antwoord te vinden is. Om de zelfwerkzaamheden van de studerende te bevorderen 
zijn de antwoorden beknopt gehouden.  
Alleen indien het antwoord niet letterlijk in de tekst staat, wordt het antwoord in 
steekwoorden eventueel met vermelding van de paragraaf vermeld.  
Bij berekeningen wordt in de regel het antwoord vermeld en niet de volledige 
berekening. 

 Uitwerkingen Debiteurenbeheerder  1 



© 2008 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten 

 Hoofdstuk 1 

 Diagnosevragen 

Vraag 1.1 tot en met 1.8  Paragraaf 1.1 

Vraag 1.9   Paragraaf 1.2 

Vraag 1.10   Paragraaf 1.1 

Vraag 1.11 tot en met 1.16  Paragraaf 1.2 

Vraag 1.17 tot en met 1.19  Paragraaf 1.3 

Vraag 1.20 tot en met 1.37  Paragraaf 1.4 

 Meerkeuzevragen 

1.1 a Nee 

b Ja 

c Ja 

d Nee 

1.2 b 

1.3 c 

1.4 c 

 Casussen 

1.1 a 1.3 

b 1.2 

c 1.2 

d De order wordt niet uitgeleverd. 

1.2 a 1.3 

b 1.3 

c 1.3 
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1.3 a 1.4 

b 1.4 

c 1.4 

1.4 a 1.4 

b Ja, 1.4 

c 1.4 

d 1.4 

e 1.4 
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 Hoofdstuk 2 

 Diagnosevragen 

Vraag 2.1   Paragraaf 2.1 

Vraag 2.2 tot en met 2.15  Paragraaf 2.2 

Vraag 2.16 tot en met 2.21  Paragraaf 2.3 

Vraag 2.22 en 2.23  Paragraaf 2.4 

Vraag 2.24 tot en met 2.27  Paragraaf 2.5 

 Meerkeuzevragen 

2.1 c 

2.2 a 

2.3 c 

2.4 c 

2.5 d 

2.6 a 

2.7 c 

2.8 d 

2.9 a 

2.10 c 

2.11 a 

2.12 a 

2.13 d 

2.14 d 

2.15 c 
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Casussen 

2.1 a € 49.000,--. Let op credit betekent, dat de onderneming een tegoed heeft bij de bank. 

b 2.1 

c 2.2 

d Nieuwland BV, € 50.000,--. 

e De goederen terughalen. 

f Nee, de directeur is alleen borg ten opzichte van de bank. 

2.2 a Afnemerskrediet, de afnemer betaalt voor de reis. 

b Er is geen zekerheid gesteld. 

c Ja, Stichting Garantiereizen staat borg voor de nakoming van de verplichtingen. 

d Borgtocht 

2.3 a Hanze BV resp. Reislust BV 

b Productief krediet. 

2.4 a 2.4 

b 2.4 

c Kosten factoring tegenover verlies door wanbetaling en incassokosten. 

d 2.5 

2.5 a 2.5 

b 2.5 

c 2.5 

d 2.5 

e 2.5 
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 Hoofdstuk 3 

 Diagnosevragen 

Vraag 3.1 tot en met 3.5  Paragraaf 3.1 

Vraag 3.6   Paragraaf 3.1 en 3.2 

Vraag 3.7 tot en met 3.12  Paragraaf 3.2 

Vraag 3.13 tot en met 3.17  Paragraaf 3.4 

Vraag 3.18   Paragraaf 3.4 en 3.5 

Vraag 3.19 en 3.20  Paragraaf 3.5 

 Meerkeuzevragen 

3.1 a Ja 

b Ja 

c Nee 

d Ja 

3.2 a Nee 

b Ja 

c Ja 

d Nee 

e Ja 

3.3 a Ja 

b Ja 

c Nee 

d Nee 

3.4 c 

3.5 In het boek is alternatief b abusievelijk niet opgenomen. 
Alternatief b moet zijn:de hypothecaire schuld € 5.000 groter. 
Goede antwoord: a 
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3.6 a Nee 

b Nee 

c Ja 

d Ja 

3.7 c 

3.8 d 

Casussen 

3.1 a € 245.000 

b € 170.000 

c € 270.000 

d Crediteuren en Rekening-courant Bank 

e Alle getallen zijn gelijk met uitzondering van Kas € 15.000, Winkelvoorraad € 39.000 
en Eigen vermogen € 79.000. Ook goed is een afzonderlijke post credit op de balans 
Winst € 4.000 

3.2 a € 30.000 

b € 10.000, € 1.000 en € 8.000 

c Nee, ze heeft een tegoed bij de bank; de vordering staat debet op de balans. 

d € 10.000 

3.3 a € 97.000 

b 10%. Als vreemd vermogen is genomen het totaal per balansdatum. 

3.4 a € 130.000 

b € 70.000 

c € 72.000 

d € 43.000 (indien dubieuze debiteuren worden meegenomen € 58.000) 

e 3.4 

f 3.4 
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 Hoofdstuk 4 

 Diagnosevragen 

Vraag 4.1, 4.2   Paragraaf 4.1 

Vraag 4.3 tot en met 4.8  Paragraaf 4.2 

 Meerkeuzevragen 

4.1 b 

4.2 a Ja 

b Nee 

c Ja 

d Ja 

4.3 a 

4.4 a 

4.5 b 

 Casussen 

4.1 a Debet                                       Balans per 31 december 2009                               Credit 
Vaste activa:    Permanent vermogen: 
Winkelpand € 170.000  Eigen vermogen     € 105.000 
Winkelinventaris -    50.000  Lang vreemd vermogen: 
Bestelauto -    22.000 € 242.000 Hypothecaire l. € 110.000 
Vlottende activa:    Lening             -    50.000    -  160.000 
Winkelvoorraad                  €   18.000 Kort vreemd vermogen: 
     Crediteuren     -    20.000 
Liquide middelen: 
Bank  €  20.000 
Kas  -     5.000  -   25.000                  
                  € 285.000       € 285.000 
    ========       ======== 

b 2, 15 

c 1,25 

d Voldoende, de ratio is groter dan 1. 

e 0,58, 0,37, 1,58 
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4.2 a 28,57% 

b (30 + 108) / 285 = 51,9% 

c € 97.000 

d Rentabiliteit eigen vermogen en rentabiliteit totaal vermogen zijn ruim boven de 
marktrente: goed 

4.3 a Debet                                       Balans per 31 december 2009                               Credit 
Vaste activa:    Permanent vermogen: 
Goodwill              € 70.000   Aandelenvermogen  € 50.000 
Kantoorinventaris  - 50.000   Algemene reserve     - 80.000  € 130.000 
Bestelauto  - 22.000   € 142.000 Lang vreemd vermogen: 
Vlottende activa:    Banklening          -   40.000 
Dubieuze     Kort vreemd 
Debiteuren  €   5.000  vermogen: 
Debiteuren   - 28.000    -   33.000 Nog te betalen rekeningen       -   12.000 
Liquide middelen:                    -   15.000 
 
       € 182.000         € 182.000 
       ========         ======== 

b 4 

c Goed 

d 3,58 

e 0,85, 0,71, 3,5  

4.4 a 2,22 

b 2,81 

c Ja, current ratio is gestegen. 

d Debt ratio resp. 0,51 en 0,45. Nee, debet ratio is gedaald. 

4.5 a 2,11 

b 4,03 

c Ja, current ratio is gestegen. 

d 1,77 en 2,07 

e Ja, debt ratio is gestegen. 

f 23,33% 

g 12,8% 
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 Hoofdstuk 5 

 Diagnosevragen 

Vraag 5.1 en 5.2   Paragraaf 5.1 

Vraag 5.3 tot en met vraag 5.8 Paragraaf 5.2 

Vraag 5.9    Paragraaf 5.3 

Vraag 5.10 en 5.11  Paragraaf 5.4 

Vraag 5.12   Paragraaf 5.5 

 Casussen 

5.1 a Ja, risico-insolventie wordt zeer hoog geacht. 

b BV 

c Oost-Nederland onder nummer 05-111 111 

d Nee, wel een dochteronderneming Spaanplaat BV 

e Hypothecaire zekerheid is gegeven. Er is ook sprake van cessie van debiteuren. 

f Blijft gelijk. 

g Laag (1,12%). De rentabiliteit is lager dan de rente. 

h Current ratio 3,87 is hoog maar wel dalend. 

5.2 a De directeur, de heer Adams, is volledig tekeningsbevoegd. 

b Hij heeft slechts beperkte bevoegdheden. 

c Alle elementen zijn in het rapport opgenomen: 
Character   module A 
Capacity    module B 
Capitaal    module D 
Collateral   module D 
Conditions and circumstance module E 
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 Hoofdstuk 6 

 Diagnosevragen 

Vraag 6.1 tot en met 6.8  Paragraaf 6.1 

Vraag 6.9   Paragraaf 6.2 

Vraag 6.10 en 6.11  Paragraaf 6.3 

 Casussen 

6.1 a 6.1 

b 6.1 

c 6.1 

d 6.1 

e 6.1 

f 6.1 

g 6.1 

h 6.2 

i 6.1 

j 6.2 

k 6.2 

l 6.2 

6.2 a € 37.500 

b € 540.000 

c 25,35 dagen 

d 14,4 

6.3 a € 51.250 

b € 530.000 

c 35,30 dagen 

d 10,34 
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6.4 a € 51.300 

b € 600.000 

c 31,17 dagen 

d 11,71 
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 Hoofdstuk 7 

 Diagnosevragen 

Vraag 7.1 tot en met 7.4  Paragraaf 6.1 

Vraag 7.5   Paragraaf 6.3 

 Casussen 

7.1. Opmerking: 
 
1. In de opgave is abusievelijk weggevallen de tekst: 

Januari 11 Verzonden factuur 2008004 voor levering van producten 
tuinonderhoud € 650,00 

2. Januari 18 Het juiste factuurnummer is 2008005 
 
Debiteurenkaart 3756 A. de Klerk, Pijlijserstraat 45, 5062 AZ Oisterwijk 

Datum Boeking- Omschrijving Bedrag   
 stuknr.  Debet Credit Saldo 

1-1-2008 p.m.  saldo  387,53   387,53
3-1-2008 2008002 Voorschot tuinonderhoud 150,00   537,53

28-1-2008 6 Bank betaling    150,00 387,53
      

 
Debiteurenkaart 4431 G. Manders, Westerweg 13, 5046 AK Tilburg 

Datum Boeking- Omschrijving Bedrag   
 stuknr.  Debet Credit Saldo 

1-1-2008 p.m.  saldo  803,37   803,37
7-1-2008 3 Bank betaling  803,37 0,00

11-1-2007 2008004 levering producten 650,00   650,00
15-1-2007 4 Bank ged. betaling    400,00 250,00
18-1-2008 2008005 levering planten 560,00   810,00
22-1-2008  per kas betaald  250,00 560,00
24-1-2008 2008002 creditnota  140,00 400,00

      
 
Debiteurenkaart 2281 H. Murphy, Gladiolenstraat 6, 5048 GG Tilburg 

Datum Boeking- Omschrijving Bedrag   
 stuknr.  Debet Credit Saldo 

1-1-2008 p.m.  saldo  865,85   865,85
3-1-2008 2008003 tuinonderhoud dec. 320,00   1.185,85

10-1-2008 2008001 creditnota   160,00 1.025,85
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7.2 Ouderdomsanalyse per 31 januari 2008 
 

  Dagen   
Klant Totaalbedrag 0-30 31-60 >60 

          
A. de Klerk €    387,53 € 387,53 
G. Manders €    400,00 € 400,00    
H. Murphy € 1.025,85 € 160,00  € 865,85 

7.3 a Er is  € 2.927,40 ontvangen op 4 januari 2007 

b  

c Een deel van het in rekening gebrachte bedrag is gecrediteerd, dat wil zeggen de 
vordering op de debiteur is lager geworden. 

d 31 augustus 2007 

e 28 september 2007 

f € 2.927,40 -/- € 243,95 = € 2.683,45 
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 Hoofdstuk 8 

 Diagnosevragen 

Vraag 8.1, 8.4 tot en met 8.6 Paragraaf 8.1 

Vraag 8.2, 8.3, 8.7  Paragraaf 8.2 

Vraag 8.8 tot en met 8.11  Paragraaf 8.3 

Vraag 8.12 tot en met 8.14  Paragraaf 7.4 

 Casussen 

8.1 a 8.4 

b 8.4 

c 8.3 

d Doorvragen en komen tot een betalingsafspraak. 

e 8.4 

8.2 a 8.4 

b Elisa de Schone verkeert klaarblijkelijk in de veronderstelling, dat als gevolg van de 
klachten over de kwaliteit facturen niet meer betaald hoeven te worden. 

c 8.4 

d 8.4 

 Uitwerkingen Debiteurenbeheerder Proefexamen Administratie, 
organisatie en communicatie 

 Opgave 1 Handelsonderneming Zon nv 

1.1 Dun & Bradstreet, BKR, Kamer van Koophandel, collega leveranciers. 

1.2 De reden van overstappen op een andere leverancier en de betalingsgewoonten van 
de nieuwe klant. 

1.3 Kamer van Koophandel. 

1.4 ● Solvabiliteit: EV/VV = (3.000.000/1.500.000) x 100% = 200% 
• Current ratio: (Voorr.+Deb.+LM) / VVkort = 1.200.000/600.000 = 2 
• Quick ratio: (Deb.+ LM) / VVkort = 450.000/600.000 = 0,75 
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1.5 De liquiditeitspositie op korte termijn is niet goed. De liquide middelen zijn minder dan 
de kortlopende schulden. De inning van vorderingen wordt later verwacht dan de 
betaling van schulden op korte termijn. 

1.6 Als een onderneming auto’s least, wordt iedere maand een vast termijnbedrag 
betaald. Deze verplichting blijkt niet uit de balans maar de betalingsverplichting 
beïnvloedt wel de liquiditeit. 

1.7 Twee mogelijkheden om het risico van wanbetaling onder te brengen bij een externe 
organisatie zijn het sluiten van een kredietverzekering en het inschakelen van een 
factoringmaatschappij.  Bij een kredietverzekering betaalt men verzekeringspremie. De 
factoringmaatschappij brengt een bedrag voor het overnemen van de vorderingen in 
rekening. De onderneming bespaart door het onderbrengen van het risico van 
wanbetaling personeelskosten belast met de incassering van de vorderingen en de 
kosten van het afboeken van oninbare vorderingen. 

1.8 Leverancierskrediet houdt in, dat de leverancier eerst de goederen levert; de betaling 
door de afnemer vindt later plaats. Hij verstrekt als leverancier krediet. Het moment 
van leveren van goederen ligt eerder dan het moment waarop betaald moet worden. 

1.9 Drie voorbeelden van leverancierskrediet: leveren van goederen met een 
betalingstermijn van bijvoorbeeld 10 dagen, koop op afbetaling, huurkoop en de 
betaling van een telefoonrekening. 

1.10 Vier onderdelen van het dossier van een afnemer zijn: a. Aanmaken Debiteur, NAW-
gegevens controleren, de leveringsvoorwaarden, het vastgestelde kredietlimiet, notitie 
telefoongesprek bij kennismaking, notitie telefoongesprek of alles naar wens is 
geleverd. 

1.11 In het klachtenregistratiesysteem worden de klachten van de klanten genoteerd, de 
aard van de klachten en wie verantwoordelijk is voor het oplossen van de klachten. 

1.12 De klant geeft geen duidelijke reden waarom hij niet betaalt.  

1.13 Bij open vragen tracht je informatie te krijgen. Op de open vraag zijn meer antwoorden 
mogelijk.  Bij gesloten vragen geef je sturing aan het gesprek en probeer je feiten te 
horen. Er is maar een antwoord mogelijk op de gesloten vraag. 

1.14 Hamat maakt een samenvatting om zeker te weten dat hij en de klant elkaar begrijpen 
over de gemaakte afspraken. 

1.15 Na afloop van het telefoongesprek moet Hamat: 
• De afspraken die zijn gemaakt vastleggen en archiveren in het dossier; 
• Controleren of de klant de afspraken nakomt. 
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 Opgave 2 
1. 

Datum Boeking- Omschrijving Bedrag   
 stuknr.  debet credit saldo 

1-1-2007 p.m.  saldo  € 1200,00   € 1200,00 
9-jan 14 levering producten 945,00   2145,00 

12-feb banknr.  betaling fact 916   € 1200,00 945,00 
15-feb 31 levering producten 2100,00   3045,00 
21-feb cr 4 schade producten   150,00 2895,00 
28-feb banknr.  betaling fact 14   945,00 1950,00 
16-mrt 39 levering producten 825,00   2775,00 

4-apr 53 levering producten 2300,00   5075,00 
18-apr 68 levering producten 1675,00   6750,00 
3-mei cr 89 retourzending   420,00 6330,00 

14-mei 112 levering producten 3140,00   9470,00 
      
      

 
2. Per 11 juni 2007 

  Dagen   
Klant Totaalbedrag 0-30 31-60 >60 

          
Beauty € 9470,00 € 3140,00 € 1255,00 € 5075,00
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 Hoofdstuk 9 

 Diagnosevragen 

Vraag 9.1   goed 

Vraag 9.2   goed 

Vraag 9.3   fout 

Vraag 9.4 tot en met 9.7  Paragraaf 9.2 

Vraag 9.8 tot en met 9.14  Paragraaf 9.3 

Vraag 9.15 en 9.16  Paragraaf 9.4 

 Meerkeuzevragen 

9.1 c 

9.2 a 

9.3 a 

9.4 a 

9.5 b 

9.6 b 

9.7 a 

9.8 a 

9.9 b 

9.10 a 

9.11 a 

 Casussen 

9.1 a 9.2 

b 9.2 

c 9.3 

d 9.3 
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9.2 a 9.2 

b 9.3 

c 9.3 

d 9.3 

e 9.3 

f 9.3 

g Kosten procedure, langlopende procedure, risico dat men in cassatie in het ongelijk 
wordt gesteld. 

h 9.3 

9.3 a 9.2 

b 9.3 

c 9.3 

d 9.2 

e 9.3 
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 Hoofdstuk 10 

 Diagnosevragen 

Vraag 10.1   fout 

Vraag 10.2   fout 

Vraag 10.3   fout 

Vraag 10.4 en 10.5  Paragraaf 10.1 

Vraag 10.6 en 10.7  Paragraaf 10.2 

Vraag 10.8 en 10.9  Paragraaf 10.3 

Vraag 10.10 tot en met 10.14 Paragraaf 10.4 

 Meerkeuzevragen 

10.1 b 

10.2 a 

10.3 a 

10.4 b 

10.5 c 

10.6 b 

10.7 b 

10.8 a 

10.9 a 

10.10 c 

10.11 b 

10.12 b 

10.13 a 

10.14 b 

20 U i twerk ingen Debi teurenbeheerder  



© 2011 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten 

 Casussen 

10.1 a 10.2 

b 10.2 

c € 490.000 

d € 490.000 (840 - 350) 

e Zekerheid voor betaling van aflossing en rente. 

f 10.4 

g Door de levering van het onroerend goed. De kastanjebom zijn aardvast aan de grond 
en behoren dus tot het onroerend goed. 

10.2 a 10.4 

b 10.4 

c Mohammed, hij heeft het onroerend goed gekocht. Het tuinhuis is nagelvast en 
behoort tot het onroerend goed op het moment van koop. 

10.3 a 10.4 

b 10.4 
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 Hoofdstuk 11 

 Diagnosevragen 

Vraag 11.1 tot en met 11.3  Paragraaf 11.1 

Vraag 11.4, 11.5   Paragraaf 11.2 

Vraag 11.6 tot en met 11.9  Paragraaf 11.3 

Vraag 11.10 tot en met 11.12 Paragraaf 11.4 

Vraag 11.13, 11.14  Paragraaf 11.5 

 Meerkeuzevragen 

11.1 c 

11.2 a 

11.3 c 

11.4 c 

11.5 c 

11.6 d 

11.7 b 

 Casussen 

11.1 a Leveranciers 

b De voorraad is in handen van Karel. 

c Verhuurder: borg aanspreken tot betaling; leverancier van de voorraad: voorraden tot 
vuistpand maken. 

d Nee, er is slechts een borg. 

e Recht van reclame, 11.5. 

11.2 a Recht van reclame uitoefenen, 11.5. 

b € 6.000,-- 

11.3 a Risico vermijden dat bij openbare verkoop het onroerend goed minder opbrengt dan 
de grootte van de lening. 
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b Bank, Groothuis BV 

c 11.4 

d 11.4 

e 11.4 

11.4 a 11.5 

b Nee, alleen bij pand. 
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 Hoofdstuk 12 

 Diagnosevragen 

Vraag 12.1, 12.2   Paragraaf 12.1 

Vraag 12.3 tot en met 12.10 Paragraaf 12.2 

Vraag 12.11, 12.12  Paragraaf 12.3 

Vraag 12.13, 12.14  Paragraaf 12.4 

 Meerkeuzevragen 

12.1 a 

12.2 c 

12.3 b 

12.4 c 

12.5 d 

12.6 a 

12.7 c 

12.8 c 

Casussen 

12.1 a 12.2 

b 12.2 

c Ja, 12.2 

12.2 a 12.4 

b 12.1 

c 12.2 

d Nee, algemene voorwaarden vermeldt, dat de bestelde goederen bij aflevering meteen 
betaald moeten worden. Algemene voorwaarden zijn bekend bij de klant. 

12.3 a Nee, 12.2 
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b Nee, het is een nietige overeenkomst. 

c 12.5 

d 12.5 

e Het is een nietige overeenkomst; de nakoming kan niet worden afgedwongen. 
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 Hoofdstuk 13 

 Diagnosevragen 

Vraag 13.1, 13.2   Paragraaf 13.1 

Vraag 13.3, 13.4   Paragraaf 13.2 

Vraag 13.5 tot en met 13.7  Paragraaf  13.3 

Vraag 13.8 tot en met13.12 Paragraaf 13.4 

Vraag 13.13 tot en met 13.15 Paragraaf 13.5 

 Meerkeuzevragen 

13.1 a 

13.2 a 

13.3 c 

13.4 b 

13.5 c 

13.6 c 

13.7 a 

13.8 a In de tekst moet staan Frans Slangen, de andere accountant 

13.9 a 

13.10 d 

 Casussen 

13.1 a 13.4 

b 13.4 

c 13.4 

13.2 a Henk, 13.3 

b 13.4 
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c Nee, alleen Henk is aansprakelijk tenzij Ine heeft meegetekend of een verklaring heeft 
afgegeven dat zij met de aankoop akkoord is gegaan. 

d Rechtbank, 9.2 

13.3 a 13.4 en 13.5 

b 13.4 en 13.5 

c 13.4 

d 13.5 
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 Hoofdstuk 14 

 Diagnosevragen 

Vraag 14.1 tot en met 14.10  Paragraaf 14.1 

Vraag 14.11 tot en met 14.13  Paragraaf 14.2 

Vraag 14.14 tot en met 14.17  Paragraaf 14.3 

 Meerkeuzevragen 

14.1 c 

14.2 b 

14.3 c 

14.4 d 

14.5 b 

14.6 a 

14.7 c 

14.8 b 

14.9 b 

14.10 a 

14.11 a 

14.12 b 

14.13 a 

Casussen 

14.1 a 14.1 

b Aandeelhouders, 14.1 

c Aandeelhouders, 14.1 

d 14.1 

e Nee, de positie van directeur en aandeelhouder zijn niet afhankelijk van elkaar. 14.1 

28 U i twerk ingen Debi teurenbeheerder  



© 2011 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten 

f 14.1 

g 14.1 

h Super project BV resp. P-projects BV 

i Verplichte vertegenwoordiging bij de rechtbank door advocaatprocureur en juridische 
deskundigheid. 

j 14.1 

k 14.1 

l 14.1 

m 14.1 
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 Hoofdstuk 15 

 Diagnosevragen 

Vraag 15.1 tot en met 15.3   Paragraaf 15.1 

Vraag 15.4 tot en met 15.10  Paragraaf 15.2 

Vraag 15.11, 15.12   Paragraaf 15.3 

Vraag 15.13 tot en met 15.17  Paragraaf 15.4 

 Meerkeuzevragen 

15.1 b 

15.2 b 

15.3 d 

15.4 d 

15.5 b 

15.6 b 

 Casussen 

15.1 a 15.2 

b 15.2 

c 11.3 

d De Rabobank kan uit de opbrengst haar vordering verhalen. het restant gaat naar de 
curator en wordt verdeeld samen met de overigen opbrengsten onder de concurrentie 
crediteuren. 

e 15.2 

f 15.2 

g Totaal opbrengst € 125.000 + € 575.000 = € 700.000. Na aftrek boedelschuld blijft 
over € 650.000. Ieder krijgt € 650.000 / € 1.575.000 * 100% = 41,26% van de 
vordering. 

15.2 a Handimat v.o.f., Vincent van Dorp en Marijn van Gelder 

b Elda BV 
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c Nee, 15.2 

d 15.3 

 Uitwerkingen Debiteurenbeheerder, Juridische aspecten 
Proefexamen 1 

Opgave 1 

1. Nee, er is een ingebrekestelling nodig, want er is geen duidelijke termijn voor levering 
afgesproken. 

2. Een buitengerechtelijke verklaring (art 6:265 BW) is een verklaring van de wederpartij, 
dat hij op grond van een toerekenbare tekortkoming de overeenkomst ontbindt. 

3. Ja, naast ontbinding kan aanvullende schadevergoeding worden gevorderd. 

4. Nee, er is sprake van een fatale termijn, (art 6:83a BW) 

5. Het recht van reclame, eigendomsvoorbehoud, levering onder voorwaarde van 
betaling. 

6. Het is een vordering tot teruggaaf van een horloge en dus van onbepaalde waarde en 
geen geldvordering tot een bedrag van € 5.000,--. Jacobs moet zich wenden tot de 
rechtbank. 

Opgave 2 

1. De koopovereenkomst is op maandag tot stand gekomen. Op die dag is er 
wilsovereenstemming. 

2. Mariëlle wordt eigenaar op het moment, dat de auto is geleverd. In de casus wordt niet 
aangegeven of dit heeft plaatsgevonden. 

3. Het verweer van Inbraak BV lijkt niet sterk: een alarm behoort in het algemeen niet af 
te gaan wanneer daarvoor geen reden is. Kort gezegd: het alarm is een ondeugdelijk 
product, dan wel bezit niet de eigenschappen die de koper niet behoefde te 
verwachten (art 7:17 BW). 

4. Zoals blijkt uit de casus wil Esther de alarminstallatie niet meer. Indien zij van Inbraak 
BV af wil, kan zij ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare 
tekortkoming vorderen art 6:265 BW). Zij zou ook op grond van art 7:21 BW 
vervanging van de installatie kunnen vragen. Herstel lijkt immers niet mogelijk. Inbraak 
BV kan dan kiezen voor teruggave van de koopprijs (art 1:21 BW) Daarnaast kan 
Esther schadevergoeding vragen op grond van toerekenbare tekortkoming (art 6:74 
BW en 7:24 BW 1e lid) Of de boete als schadevergoeding is toe te rekenen aan 
Inbraak BV, is de vraag. 

5. Nee, het aanbod is al verworpen (art 6:221BW). 

6. De vier beperkingen aan de contractsvrijheid zijn: 
a. Op sommige overeenkomsten of onderdelen daarvan is dwingend recht van 

toepassing. 
b. Een overeenkomst mag niet strijdig zijn met de wet (opdracht tot het plegen van 

een misdrijf). 
c. Aanvullende werking en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. 
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d. Gewoonte (art 6:248 BW) 

Opgave 3 

1. De verschillen tussen een vennootschap onder firma en een besloten vennootschap 
zijn: 
vof: 
• geen rechtspersoon 
• oprichting kan bij onderhandse akte 
• de eigenaren van de vof (vennoten) brengen arbeid in 
• hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere vennoot van de schulden van de vof 
• als een vennoot uittreedt, eindigt vof in beginsel 
• geen minimum vereiste aan het in de vof te investeren kapitaal 
• aantrekken van kapitaal van een derde niet mogelijk, of men moet er een 

commanditaire vennootschap van maken. Niet aantrekkelijk, commanditaire 
vennoot heeft weinig zeggenschap. 

• ander belastingregime: over het inkomen uit de vof wordt inkomstenbelasting 
geheven 

• jaarcijfers niet openbaar 
• winst onderworpen aan inkomstenbelasting ( als vennoot privé persoon is) 
 
BV: 
• rechtspersoon 
• oprichting bij notariële akte, na verkrijgen ministeriele verklaring van geen 

bezwaar 
• eigenaren van de BV (aandeelhouders) brengen geen arbeid maar kapitaal in 
• overdracht van aandelen leidt niet tot beëindiging van de BV 
• derden kunnen door aandelen te nemen kapitaal aan de BV verstrekken en 

krijgen daardoor ook zeggenschap via stemrecht op de aandelen. 
• geen aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor schulden van de BV 

(behoudens uitzonderingen) 
• publicatieplicht jaarrekening 
• over de winst van de BV wordt vennootschapsbelasting geheven. 

2. Zolang de vennootschap niet is ingeschreven mag een derde erop vertrouwen dat elke 
vennoot bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarom is de 
vennootschap gebonden (art 29 WvK) 

3. Na de inschrijving kan een derde weten dat hij te maken heeft met een onbevoegde 
vertegenwoordiger door het Handelsregister te raadplegen. De vennootschap is 
daarom niet aansprakelijk (art 17 WvK) De onbevoegd handelende vennoot is 
persoonlijk aansprakelijk met zijn privévermogen. 

4. Een conservatoir beslag is een voorlopige maatregel, waarbij de overheid, al dan niet 
op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken ontrekt dan wel onder zich 
neemt. De eigenaar heeft daardoor niet meer de vrije beschikking over de goederen. 

5. De rechtbank moet toestemming geven voor het leggen van een conservatoir beslag. 
Zij doet dit op verzoek van een schuldeiser. De advocaat van de schuldeiser dient 
daartoe een verzoek in bij de rechtbank. Dit kan ook de overheid zijn. Als de rechtbank 
verlof geeft tot het leggen van conservatoir beslag, kan men de deurwaarder opdracht 
geven beslag te leggen op de in de beschikking aangegeven goederen, i.c. de 
computers. 
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 Uitwerkingen Debiteurenbeheerder, Juridische aspecten 
Proefexamen 2 

Opgave 1 

1. Een overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen als voldaan is aan de volgende 
vier vereisten: 
a Beide partijen moeten toestemming geven. 
b Beide partijen moeten handelingsbekwaam zijn. 
c Beide partijen moeten duidelijk het onderwerp van de overeenkomst hebben 

afgesproken. 
d De overeenkomst mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede 

zeden. 

2. Handelingsbekwaam zijn alle personen van 18 jaar en ouder, tenzij men onder 
curatele is gesteld. 

3. Onroerende zaken zijn alle zaken die naar hun aard onroerend zijn dan wel daarmee 
aard- of nagelvast zijn verbonden evenals delfstoffen die nog niet gewonnen zijn. 
Roerende zaken zijn alle goederen die niet onroerend zijn. 

4. Bij levering op krediet vindt de betaling van de geleverde goederen op een later tijdstip 
plaats. De leverancier loopt daarmee het risico van wanbetaling. Moerwijk bv kan dit 
risico verkleinen door een borgstelling te verlangen. Als de afnemer niet betaalt, kan 
hij de vordering verhalen op de borg. 

5. Een toerekenbare tekortkoming, vroeger wanprestatie genoemd, is aanwezig als de 
wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, onvolledig 
of op een onjuist tijdstip nakomt. 

6. De gevolgen voor de faillissementsverklaring zijn: 
• voor Moerwijk bv: De rechtbank benoemt een curator. De curator is belast met de 

afwikkeling van het faillissement. De directie van de vennootschap verliest het 
beheer over het vermogen van de vennootschap.  

• voor Els en Martijn: Els en Martijn moeten de vordering indienen bij de curator. 
Afhankelijk van de vermogenspositie krijgen zij bij afwikkeling van het faillissement 
hun vordering geheel of gedeeltelijk betaald. Het risico is niet denkbeeldig, dat zij 
in het geheel niets ontvangen. 

Opgave 2 

1. Doel van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen is particulieren en zelfstandige 
ondernemers, die op eigen kracht hun schulden niet meer kunnen afbetalen een 
regeling aan te bieden waarmee een faillissement kan worden voorkomen. 

2. Het voordeel van de WSNP-regeling ten opzichte van het faillissement is, dat 
bezittingen, met niet in het openbaar verkocht en dat na drie jaar schuldsanering het 
resterende deel van de schuld niet meer betaald hoeft te worden.  

3. Als Jan en Karina na afloop van de periode van drie jaar een verklaring krijgen, dat zij 
aan alle verplichtingen in het kader van de WSNP hebben voldaan, zijn zij niet meer 
verplicht de dan nog resterende schuld te betalen. Bij een faillissement worden alle 
bezittingen van de schuldenaren verkocht en uit de opbrengst worden de schuldeisers 
betaald. Als er dan nog een schuld aan de schuldeisers overblijft, blijven de 
schuldenaren dit bedrag nog verschuldigd. Bij de WSNP is dit niet het geval. 

4. De garagehouder beroept zich op het recht van retentie. 
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5. Bij een stil pandrecht dient een roerend goed als zekerheid voor de terugbetaling van 
een schuld. Het roerend goed blijft echter in de macht van de schuldenaar. 

6. Het recht van parate executie houdt in, dat de schuldeiser het goed dat als zekerheid 
is gegeven zonder tussenkomst van de rechter in het openbaar mag verkopen als de 
schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. 

Opgave 3 

1. Het cederen van vorderingen op de afnemers aan de bank is het overdragen van de 
vorderingen aan de bank. De bank kopt de vorderingen van de leverancier. 

2. Cessie van vorderingen op afnemers gebeurt door een akte waarin de leverancier de 
vordering overdraagt aan de bank. De overdracht van de vordering aan de bank wordt 
meegedeeld aan de schuldenaar (= debiteur van de leverancier). 

3. De vordering is groter dan € 5.000,--. Voor vorderingen hoger dan € 5.000,-- is de 
rechtbank bevoegd. 

4. Een dagvaarding is een document in een civiele procedure waarmee een rechtsgeding 
tussen personen begint. De dagvaarding wordt door de deurwaarder uitgebracht en 
bevat behalve de personalia van eiser, deurwaarder en gedaagde, een aanwijzing van 
de plaats waar, en de dag en het uur waarop de gedaagde in rechte moet verschijnen 
en de middelen en het onderwerp van de eis, met een duidelijke conclusie. 

5. Een conservatoir beslag is een voorlopige maatregel, waarbij de overheid, al dan niet 
op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken ontrekt dan wel onder zich 
neemt. De eigenaar heeft daardoor niet meer de vrije beschikking over de goederen. 

6. De deurwaarder legt het conservatoir beslag. 

7. Het vonnis van de rechter is een executoriale titel. Met een executoriale titel kan 
Hem&Zij de deurwaarder vragen executoriaal beslag te leggen op bepaalde goederen 
met het verzoek om bij non-betaling deze goederen in het openbaar te doen verkopen. 
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