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Vragen van het lid Edgar Mulder ( PVV) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht 

‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold’ (ingezonden 19 december 2017) 

 

Vraag  1 

Bent u bekend met het bericht ‘Opmerkelijk cadeau van 135.000 euro voor Pechtold” waarin staat 

dat de heer Pechtold op 5 januari 2017 een appartement heeft gekregen van de Canadese 

diplomaat Serge Marcoux? 

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2, 3, 

Aangezien het appartement aan de Seinpostduin een waarde zou vertegenwoordigen van 135.000 

euro, hoe verhoudt deze waarde zich ten opzichte van: 

a. de WOZ-waarde; 

b. de marktwaarde; 

c. de marktwaarde van vergelijkbare appartementen in deze buurt? 

Kunt u aangeven of, gezien de aard van de schenking, de schenkbelasting, de 

overdrachtsbelasting, de vermogensrendementsheffing en het eigenwoningforfait hierop van 

toepassing is? Hoe zijn deze bedragen berekend? Zijn deze bedragen al voldaan en zo ja, door wie? 

 

Antwoord 2, 3 

Over belastingaangelegenheden van een individuele belastingplichtige kan ik gelet op de 

geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geen 

mededelingen doen.  

Het spreekt voor zich dat de Belastingdienst toeziet op een juiste wetstoepassing. 

 

Vraag 4 

Is het gebruikelijk dat voor de berekening van de overdrachtsbelasting de bijdrage aan de 

Vereniging van Eigenaren (VvE) op de verkoopprijs in mindering wordt gebracht? 

 

Antwoord 4 

In algemene zin geldt ter zake van de overdrachtsbelasting het volgende. Voor woningen geldt een 

tarief van 2%  berekend over de waarde in het economische verkeer (of de tegenprestatie, indien 

die hoger is dan de waarde). Indien bij de verkrijging van een appartementsrecht een aanspraak 

wordt verkregen op een aandeel in het onderhoudsfonds van de Vereniging van Eigenaren, wordt 

over de waarde van die aanspraak geen overdrachtsbelasting geheven. 

 

Vraag 5 

Wilt u deze vragen voor 12:00 uur op woensdag 20 december 2017 beantwoorden? 

 



 

 

Antwoord 5 

Ik heb de vragen zo snel als mogelijk beantwoord. 

 


