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FISCAALL AFSCHRIJVEN OP VASTGOED 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 

aann de Universiteit van Amsterdam 

opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. mr. P.F. van der Heijden 

tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp maandag 3 juni 2002, te 14.00 uur 

doorr Thomas Maria Berkhout 

geborenn te Enschede 



Promotorr : Prof. dr. J.W. Zwemmer 

Faculteitt : Rechtsgeleerdheid 

Hett uitgeven van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de 
Stichtingg Fundatie-Bachiene en de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek 
inn de Vastgoedkunde (SWOOV). 



Allee rechten voorbehouden. 
Gehelee of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op 
welkee wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs-
rechthebbendee is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod 
betreftt ook gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder 
anderr gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld 
inn artikel 17 Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juni 1974 (Stb. 351, 1974) ex artikel 
16bb Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. 
Correspondentiee inzake overneming of reproductie richten aan: T.M. Berkhout, Van 
Ostadelaann 9,1412 JG Naarden. 
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