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Voorwoord
Het Nederlandse familiebedrijf heeft dit jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heel 

wat te kiezen. In totaal nemen niet minder dan 37 partijen deel aan de verkiezingen; 

ieder met zijn eigen standpunten.

In deze uitgave ‘Fiscaal beleid voor het familiebedrijf in de verkiezingsprogramma’s 

2021’ informeren wij u over de fiscale standpunten van dertien zittende politieke partijen. 

Wij leggen daarbij de nadruk op fiscale standpunten die gevolgen hebben voor het 

Nederlandse familiebedrijf en/of haar aandeelhouders. 

Wij hebben daartoe een aantal relevante thema’s voor u op een rij gezet. 

Overigens zonder daarbij volledigheid te willen nastreven. Denk hierbij niet alleen 

aan fiscale thema’s als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), de tarieven in de 

inkomstenbelasting en vastgoed, maar ook aan fiscale maatregelen voor het 

familiebedrijf in nationaal en internationaal perspectief.

De standpunten die wij in deze uitgave hebben opgenomen, zijn in de 

eerste plaats gebaseerd op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) 

‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ dat op 1 maart 2021 is gepubliceerd. In dit rapport 

publiceert het CPB voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen een analyse van de 

verkiezingsprogramma’s. Daarnaast is het overzicht in deze uitgave gebaseerd op de 

verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Bij de weergave van de standpunten 

is steeds nauw aangesloten bij de bewoordingen uit het CPB-rapport en uit de 

verkiezingsprogramma’s. Tien zittende partijen hebben gebruik gemaakt van het aanbod 

van het CPB om de budgettaire en economische effecten van hun partijprogramma door 

te rekenen. 

Hoewel PVV, PvdD en FVD geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod van het CPB, 

hebben wij deze partijen ter waarborging van een volledig beeld wel opgenomen in deze 

uitgave. Bij de onderdelen voor deze partijen is dan uitsluitend gebruik gemaakt van de 

betreffende verkiezingsprogramma’s. 

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of 

meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 

Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs 

van het team ‘Family Owned Business & Private Wealth’ (FOB&PW).

Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Amsterdam, 11 maart 2021

 

Gerard Blokland

Voorzitter Family Owned Business & Private Wealth

Belastingadviseur / Partner

terug naar index

https://www.cpb.nl/keuzes-in-kaart-2022-2025


De verkiezingen gaan ook over belangrijke 
onderwerpen voor het familiebedrijf

terug naar index
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Standpunten politieke partijen – enkele trends
Op de agenda van de politieke partijen staan belangrijke onderwerpen voor het familiebedrijf. Voor uw gemak hebben wij hierna een aantal fiscale thema’s op een rij gezet waarbij per thema 

op hoofdlijnen de politieke trends en ontwikkelingen zijn uitgewerkt. 

Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de inkomsten- en schenk- en erfbelasting heeft 
tot doel de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Met de BOR worden fiscale 
belemmeringen bij het overdragen van de onderneming aan de volgende generatie beperkt. 
Veel politieke partijen besteden aandacht aan deze fiscale regeling. De standpunten 
lopen daarbij uiteen van instandhouding van de regeling tot versobering en zelfs volledige 
afschaffing. Wijzigingen in de BOR kunnen ingrijpend zijn voor het familiebedrijf.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

De politieke standpunten die gevolgen hebben voor de aandeelhouders van het 
familiebedrijf hebben wij in deze uitgave in vier fiscale thema’s uiteengezet, namelijk het 
box 1-tarief, het box 2-tarief, de heffing over vermogen in box 3 en de behandeling van 
schulden aan de eigen vennootschap (‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’). 

Uit de verkiezingsprogramma’s kan worden afgeleid dat de meeste partijen een nieuw 
toptarief in box 1 voorzien. Voor sommige partijen is dit nieuwe toptarief een tijdelijke 
maatregel om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, voor andere partijen betreft het 
een structurele verhoging tot een toptarief van 60%. Ook inkomsten in box 2 (aanmerkelijk 
belang) zouden volgens de meeste partijen zwaarder moeten worden belast. Hierbij zou 
een grote wijziging de door sommige partijen geopperde invoering van een progressief 
tarief zijn. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen is oog voor de huidige 
problematiek van de belastingheffing over inkomsten uit vermogen (box 3). In veel 
verkiezingsprogramma’s wordt het huidige forfaitaire stelsel vervangen voor een heffing 
over daadwerkelijk rendement, al dan niet in combinatie met een hoger tarief. Met oog op 
het lenen van de eigen vennootschap verlagen meerdere partijen de schuldengrens van 
€ 500.000 uit het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’.

Vastgoed

Gelet op de door de politieke partijen benoemde maatregelen is de kans aanzienlijk 
dat bij de aankoop van niet-eigenwoningen in de komende kabinetsperiode meer 
overdrachtsbelasting zal worden geheven. 

Familiebedrijven - nationaal

Het Nederlandse familiebedrijf wordt in veel verkiezingsprogramma’s geroemd vanwege 
haar maatschappelijke positie, haar gerichtheid op de lange termijn en duurzame 
groei. Desondanks worden familiebedrijven onder de meeste verkiezingsprogramma’s 
geconfronteerd met een hoger vennootschapsbelastingtarief en een versobering of 
volledige afschaffing van de innovatiebox. Ook maatregelen gericht op internationale 
belastingontwijking kunnen gevolgen hebben voor het familiebedrijf. Zo stellen de meeste 
partijen voor om de mogelijkheden tot het aftrekken van rente te beperken.  

Familiebedrijven - internationaal

Het Nederlandse fiscale stelsel wordt in steeds grotere mate beïnvloed door internationale 
fiscale ontwikkelingen. Nederland heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van de 
implementatie van fiscale anti-ontwijkingsmaatregelen. Enkele van deze maatregelen, zoals 
een belastingheffing over de resultaten van laag belaste buitenlandse vennootschappen, 
worden door vrijwel alle partijen aangescherpt. 

terug naar index
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Behoud van de BOR in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Bestaande knelpunten die toepassing van de regeling onnodig beperken, wil de 

VVD opheffen.*

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 De VVD verlaagt het tarief over de eerste circa € 22.000 in box 1 naar 35,48%. Hiermee ontstaat een drieschijvenstelsel in box 1.

Box 2 De VVD verlaagt het box 2-tarief.

Box 3 Toewerken naar een rechtvaardig systeem dat spaarders en beleggers niet bestraft. In box 3 wordt belast over het reëel ontvangen rendement. De VVD heeft 

daarbij extra aandacht voor de kleine spaarder en belegger. Daarnaast wordt durfkapitaal gestimuleerd door een vrijstelling in box 3.*

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting De VVD verhoogt de overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief Geen specifieke fiscale voorstellen.

Renteaftrekbeperking De VVD scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 25% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten Geen specifieke fiscale voorstellen.

Investeringen / duurzaamheid De VVD breidt verduurzamingsregelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA) uit. De investeringskorting voor het bedrijfsleven (BIK) houdt de VVD in stand 

tot en met 2022. Daarna blijft dit budget beschikbaar om het investerings- en vestigingsklimaat te verbeteren.*

Overige maatregelen De VVD wil belastingontduiking en onwenselijke fiscale constructies waarmee bedrijven belastingen kunnen ontduiken of ontwijken tegengaan. Waar het kan 

worden deze afspraken zoveel mogelijk internationaal vastgelegd, om Nederlandse bedrijven niet onnodig op achterstand te zetten. Er zouden internationaal 

afspraken moeten worden gemaakt in Oeso-verband om te komen tot een minimumniveau aan belastingen.*

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen De VVD scherpt de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten aan en breidt deze uit naar actieve inkomsten, met als grens een effectief tarief van 9% 

en bijheffing tot het Nederlandse statutaire tarief.

Overige maatregelen - De VVD voert een aftrekbeperking in voor kosten binnen een concern die bij de ontvanger niet voldoende belast zijn. Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 

tarief waaraan de betaling onderworpen is bij de ontvanger, zonder uitzondering voor ontvangers met wezenlijke economische activiteiten.

- De VVD wil buitenlandse bedrijven en hun hoofdkantoren aantrekken. Ook wil de VVD voorkomen dat (grote) bedrijven vertrekken naar het buitenland door het 

versterken van ons vestigingsklimaat. Tevens breidt de VVD het budget en de bevoegdheden van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) uit.*

VVD

terug naar index

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

https://www.vvd.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Geen specifieke fiscale voorstellen.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief Geen specifieke fiscale voorstellen.

Renteaftrekbeperking Geen specifieke fiscale voorstellen.

Innovatieve activiteiten Geen specifieke fiscale voorstellen.

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen De PVV gaat niet bezuinigen of de belastingen verhogen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.*

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

PVV

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.pvv.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Het CDA wil de BOR behouden voor familiebedrijven en zet in op een snellere behandeling van aanvragen door de Belastingdienst.*

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 - Het CDA verlaagt het tarief van de eerste schijf naar 34,4% en past de lengte van de eerste schijf aan tot een inkomen van € 65.000.

- Het CDA voert een tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting in voor de hoogste inkomens.*

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 Het CDA voert ter vervanging van het huidige box 3 systeem een heffing in op daadwerkelijk rendement.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Het CDA verhoogt de overdrachtsbelasting voor niet eigen-woningen naar 10%.

Overige maatregelen Het CDA oppert een anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten.*

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief Het CDA verhoogt het maximale tarief voor de vennootschapsbelasting naar 27% in combinatie met een verkorting van de lagere schijf naar € 200.000.

Renteaftrekbeperking Geen specifieke fiscale voorstellen.

Innovatieve activiteiten Het CDA verhoogt het budget van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting.

Investeringen / duurzaamheid Het CDA verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA).

Overige maatregelen Het CDA voert binnen de vennootschapsbelasting een notionele renteaftrek in over de aangroei van het eigen vermogen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Het CDA scherpt de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten aan en breidt deze uit naar actieve inkomsten, met als grens een minimaal effectief 

tarief van 9%.

Overige maatregelen Het CDA vindt belastingheffing een nationale aangelegenheid. Enkel op specifieke grensoverschrijdnde onderwerpen zoals milieuheffingen is Europese 

coördinatie vereist.*

CDA

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.cda.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) D66 verlaagt binnen de BOR de vrijstelling erf- en schenkbelasting naar 75% tot € 1.084.851 en 50% boven deze grens. Ook wordt voor de toepassing van de 

BOR verhuurd vastgoed aangemerkt als beleggingsvermogen.

Overige maatregelen D66 past de tarieven van de erf- en schenkbelasting aan en maakt deze onafhankelijk van de relatie van de ontvanger met de schenker of erflater. Tot € 150.000 

geldt een tarief van 30%, daarboven geldt een tarief van 40%.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 D66 introduceert een toptarief van 55% voor box 1 inkomens hoger dan € 150.000

Box 2 D66 introduceert een progressief tarief in box 2 met een tarief van 28% tot € 50.000, 30% tussen de € 50.000 - € 100.000 en 35% boven € 100.000. 

Tevens voert D66 een jaarlijkse voorheffing van 4% in op de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap. Deze voorheffing kan worden verrekend met 

toekomstige winstuitkeringen.

Box 3 D66 introduceert een vermogensbelasting, voor vermogens in box 3 hoger dan € 1 mln. Er wordt 1% belasting geheven over een vermogen tussen de 

€ 1 mln - € 2 mln, en 2% over vermogen boven € 2 mln. Tevens introduceert D66 een progressief tarief in box 3, waarvoor tot een inkomen uit vermogen 

van € 20.000 een tarief van 31% geldt, voor inkomen uit vermogen hoger dan € 20.000 een tarief van 40%. Schulden hoger dan € 100.000 zijn niet langer 

verrekenbaar met bezittingen in box 3.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap

D66 verlaagt de grens waarbij schulden bij de eigen vennootschap worden belast met een box 2-heffing naar € 200.000. Dit geldt zowel voor bestaande als 

nieuwe schulden en is exclusief de eigen woningschuld.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen D66 schaft de vrijstellingen voor niet-woningen in de onroerendezaakbelasting af.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief D66 verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 2,5% naar 27,5% in combinatie met een verkorting van de eerste schijf tot 

€ 200.000.

Renteaftrekbeperking D66 scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 20% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten D66 verhoogt het effectieve tarief van de innovatiebox met 3%-punt naar 12%.

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen D66 voert binnen de vennootschapsbelasting een notionele renteaftrek in over de aangroei van het eigen vermogen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen D66 scherpt de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten van multinationals aan en breidt deze uit naar actieve inkomsten, met als grens een effectief 

tarief van 9% en bijheffing tot het Nederlandse statutaire tarief.

Overige maatregelen D66 voert een aftrekbeperking in voor kosten binnen een concern die bij de ontvanger niet voldoende belast zijn. Hierbij wordt gekeken naar het effectieve tarief 

waaraan de betaling onderworpen is bij de ontvanger. 

D66

terug naar index

https://d66.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) GL wil de BOR afschaffen.

Overige maatregelen GL past de tarieven van de erf- en schenkbelasting aan en maakt deze onafhankelijk van de relatie van de ontvanger met de schenker of erflater. 

Bij verkrijgingen onder de € 100.000 wordt het tarief 25%, tussen de € 100.000 en € 200.000 euro wordt het tarief 35%, en boven de € 200.000 wordt het 

tarief 45%.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 GL introduceert een nieuw schijvenstelsel met een tarief van 50% voor inkomens tussen de € 65.000 en € 200.000 en een toptarief van 60% voor inkomens 

hoger dan € 200.000.

Box 2 GL introduceert een progressief tarief in box 2, zodat de combinatie van de tarieven in box 2 samen met de tarieven in de vennootschapsbelasting gelijk zijn 

aan de door de partij voorgestelde tarieven in box 1. Dit leidt tot een box 2-tarief van 23,5% tot € 27.000, 27,6% tussen de € 27.000 en € 65.000, 41,2% 

tussen de € 65.000 en € 200.000 en 42,9% boven de € 200.000. 

Box 3 GL introduceert een vermogensbelasting op het bruto bezit in box 3, de eigen woning, het ondernemingsvermogen en het aanmerkelijk belang in box 2. 

Voor de berekening van de waarde van de eigen woning wordt rekening gehouden met de resterende hypotheekschuld en woningen met een waarde lager 

dan € 1 mln zijn vrijgesteld van deze heffing. Daarnaast geldt een algemene vrijstelling van € 1 mln. Er wordt 1% belasting geheven over een vermogen tussen 

de € 1 mln en € 2 mln, en 2% over vermogen boven € 2 mln. De opbrengsten uit vermogen worden progressief belast volgens een gelijksoortig systeem als 

in box 1.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap

GL verlaagt de grens waarbij schulden bij de eigen vennootschap worden belast met een box 2-heffing naar € 17.500. Dit geldt zowel voor bestaande als 

nieuwe schulden en is inclusief de eigen woningschuld.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting GL verhoogt de overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen naar 10% en schaft de vrijstelling voor cultuurgrond in de overdrachtsbelasting af. 

Overige maatregelen - GL past de leegwaarderatio niet langer toe bij de WOZ-waarde in box 3 van de inkomstenbelasting.

- GL belast in box 3 de winst bij de verkoop van koopwoningen die gekocht zijn na invoering van de maatregel, na correctie voor de landelijke trend 

in huizenprijzen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief GL verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 5% naar 30% in combinatie met een verkorting van de eerste schijf in de 

vennootschapsbelasting naar € 200.000.

Renteaftrekbeperking GL scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 20% van de gecorrigeerde winst. 

Innovatieve activiteiten GL schaft de innovatiebox af.

Investeringen / duurzaamheid GL verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA).

Overige maatregelen - GL scherpt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aan tot 30% van de jaarwinst boven de € 1 mln, beperkt de carry forward naar zes jaar en 

schaft de carry back af.

- GL beperkt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de inkomstenbelasting tot de WOZ-waarde als bodemwaarde, waarbij er sprake is van 

overgangsrecht voor belastingplichtigen die nog geen drie jaar hebben afgeschreven.

- GL introduceert een werkgeversheffing van 14% op loon boven € 500.000.

GL

terug naar index

https://groenlinks.nl/home
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Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen GL vormt de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting om van een bruto- naar een nettovrijstelling, waardoor de kosten in verband met een 

deelneming niet meer aftrekbaar zijn. Ook scherpt GL de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten van multinationals aan en breidt deze uit naar 

actieve inkomsten, met als grens een effectief tarief van 9% en bijheffing tot het Nederlandse statutaire tarief.

Overige maatregelen - GL voert een aftrekbeperking in voor kosten binnen een concern die bij de ontvanger niet voldoende belast zijn. Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 

tarief waaraan de betaling onderworpen is bij de ontvanger. 

- GL voert de conditionele eindafrekening dividendbelasting in, inclusief terugwerkende kracht. Hierdoor worden dividenduitkeringen van multinationals die hun 

hoofdkantoor na 18 september 2020 fiscaal gezien hebben verplaatst naar een land zonder dividendbelasting, in materiële zin belast alsof het hoofdkantoor 

nog in Nederland was gevestigd.

terug naar index
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) De SP wil de BOR in de erf- en schenkbelasting afschaffen.

Overige maatregelen De SP voert in de erf- en schenkbelasting een gezamenlijk tarief in voor kinderen en kleinkinderen door het gemiddelde van de huidige tarieven te nemen. 

Dit leidt tot een tarief van 14% in de eerste schijf en 28% daarboven. 

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 De SP voert een vijfschijvenstelsel in met een vierde belastingschijf van € 67.000 - € 150.000 tegen een tarief van 52% en een vijfde belastingschijf voor 

inkomens vanaf € 150.000 tegen een tarief van 65%. 

Box 2 De SP introduceert een progressief tarief in box 2, met een tarief van 27% tot € 50.000 en een tarief van 36% boven de € 50.000. Daarnaast voert de SP een 

jaarlijkse voorheffing in van 4% over de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap. Deze voorheffing moet worden verrekend met de winstuitkering.

Box 3 De SP voert ter vervanging van het huidige box 3 systeem een heffing op daadwerkelijk rendement in.  Daarnaast introduceert de SP een progressief tarief 

in box 3. Over de eerste € 20.000 geldt een tarief van 36%. Ook voert de SP een additionele vermogensbelasting in. Naast het box 3-vermogen telt bij de 

vermogensbelasting eigenwoningbezit vanaf € 750.000 mee. De vermogensbelasting bedraagt 1% voor huishoudvermogens tussen de € 1 mln en € 2 mln, en 

voor huishoudenvermogens vanaf € 2 mln geldt een tarief van 2%. 

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap

De SP verlaagt de grens waarbij schulden bij de eigen vennootschap worden belast met een box 2-heffing naar € 17.500. Dit geldt zowel voor bestaande als 

nieuwe schulden en is inclusief de eigenwoningschuld. 

Vastgoed

Overdrachtsbelasting De SP verhoogt taakstellend de overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen, met uitzondering voor woningcorporaties.

Overige maatregelen De SP introduceert een belasting over de waarde van grondbezit.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief De SP verhoogt het tarief van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting naar 36%. De eerste schijf in de venootschapsbelasting wordt beperkt 

tot € 200.000.

Renteaftrekbeperking De SP scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 20% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten De SP schaft de innovatiebox af. 

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke aftrekbeperkingen, wel worden belastingrulings ingetrokken en aftrekposten beperkt.*

SP

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.sp.nl/


Fiscaal beleid voor het familiebedrijf in de verkiezingsprogramma’s 2021 13

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) De PvdA wil de BOR afschaffen.  

Overige maatregelen De PvdA introduceert een derde schijf in de erfbelasting voor erfenissen van meer dan € 1.000.000. Het tarief voor partners in deze schijf wordt 30%, voor 
kleinkinderen (en verdere afstammelingen) wordt het 40% en voor overige erfgenamen 45%. 

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 De PvdA introduceert een vijfschijvenstelsel voor personen onder de AOW-leeftijd met tarieven van 35% voor het inkomen onder de € 22.000, 40% voor het 
inkomen tussen € 22.000 en € 37.000, 41% voor het inkomen tussen € 37.000 en € 67.000, 52% voor het inkomen tussen € 67.000 en € 150.000 en 60% 
voor het inkomen daarboven.

Box 2 De PvdA introduceert een progressief tarief in box 2, met een tarief van 30% tot € 50.000, een tarief van 35% tussen de € 50.000 en € 150.000, een tarief 
van 40% tussen de € 150.000 en € 300.000 en een tarief van 45% boven de € 300.000. Ook voert de PvdA een jaarlijkse voorheffing in box 2 in van 4% 
op de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap. Deze voorheffing moet worden verrekend met de winstuitkering. Bovendient voert de PvdA een 
vermogensheffing van 1,5% in over de boekwaarde van bezittingen in box 2. Voor de vermogensaanwasbelasting geldt dat voor de bepaling van de grondslag 
de rente op schulden niet meer verrekenbaar is met de rendementen op het vermogen. 

Box 3 De PvdA voert ter vervanging van het huidige box 3 systeem een heffing op daadwerkelijk rendement in. Ook introduceert de PvdA een vermogensbelasting in 
box 3. Voor vermogens tussen € 100.000 en € 500.000 geldt een tarief van 1%, tussen € 500.000 en € 1 mln geldt een tarief van 2%, tussen € 1 mln en € 5 
mln geldt een tarief van 3%, tussen € 5 mln en € 10 mln geldt een tarief van 4% en boven € 10 mln geldt een tarief van 5%.

Wet excessief lenen bij eigen 
vennootschap

De PvdA verlaagt de grens waarbij schulden bij de eigen vennootschap worden belast met een box 2-heffing naar € 17.500. Dit geldt zowel voor bestaande als 
nieuwe schulden en is inclusief de eigenwoningschuld.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting De PvdA verhoogt de overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen naar 10%. 

Overige maatregelen De PvdA beschouwt verhuuractiviteiten van huishoudens met vijf of meer woningen fiscaal als ondernemingsactiviteit. Het inkomen uit deze bezittingen 
verplaatst daardoor van box 3 naar box 1 en box 2. Daarnaast introduceert de PvdA een belasting over de grondwaarde van percelen met een waarde 
vanaf € 1 mln.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief De PvdA verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 5% naar 30%. Ook beperkt de PvdA de eerste schijf van de 
vennootschapsbelasting tot winsten van € 200.000. 

Renteaftrekbeperking De PvdA scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 15% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten De PvdA verhoogt het tarief van de innovatiebox met 6%-punt naar 15%. De PvdA verruimt het budget van de innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO).

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen - De PvdA beperkt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de inkomstenbelasting tot de WOZ-waarde als bodemwaarde, waarbij er sprake is van 
overgangsrecht voor belastingplichtigen die nog geen drie jaar hebben afgeschreven.

- De PvdA introduceert een werkgeversheffing van 16% op loon boven € 150.000.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen De PvdA wil een Europees minimumtarief voor winstbelasting.*

PvdA

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.pvda.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) De CU is voor een forse fiscale vrijstelling voor het ondernemingsvermogen bij bedrijfsoverdracht.* Wel schaft de CU de doorschuifregeling voor aanmerkelijk 

belanghouders in box 2 af. Om te voorkomen dat belastingheffing bij de overdracht tot liquiditeitsproblemen leidt, stelt de CU een verruiming van de 

betalingsperiode voor.*

Overige maatregelen De CU verhoogt de tarieven in de erf- en schenkbelasting en voegt verschillende groepen samen, waarbij er wat tarief betreft geen onderscheid meer is naar 

hoogte van de erfenis of schenking. Het tarief voor kinderen en partners wordt 26,3%, voor de overige erfgenamen wordt het tarief 40%. Ook verlaagt de CU de 

vrijstellingen in de erfbelasting. De vrijstelling voor partners wordt verlaagd naar € 500.000, de vrijstelling voor ouders en gehandicapte kinderen naar € 50.000, 

de vrijstelling voor kinderen en kleinkinderen naar € 10.000 en de vrijstelling voor overige erfgenamen naar € 1000.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 De CU verlaagt het lage tarief van het tweeschijvenstelsel naar 35% en verhoogt het toptarief van de inkomstenbelasting naar 50%. 

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 De CU verhoogt het heffingsvrije vermogen in box 3 geleidelijk naar € 250.000 voor alleenstaanden en € 375.000 voor paren. Daarnaast voert de CU een tarief 

van 40% in voor het vermogen boven € 1 mln.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap

Inperken oneigenlijk gebruik box 2. De Belastingdienst gaat er beter op toezien dat er een marktconform salaris wordt uitgekeerd aan de 

directeur-grootaandeelhouder.*

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen De CU laat de WOZ-waarde van de woning en de eigenwoningschuld onderdeel uitmaken van box 3. De transitie vindt plaats door jaarlijks 10% van de 

WOZ-waarde en 10% van de eigenwoningschuld te verplaatsen van box 1 naar box 3. In 2025 telt nog 60% van het eigenwoningforfait mee als belastbaar 

inkomen in box 1 en valt 40% van de WOZ-waarde in box 3. De rente van de eigenwoningschuld is voor 60% aftrekbaar in box 1 en 40% van de schuld is 

aftrekbaar in box 3. 

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief De CU verkort de eerste schijf in de vennootschapsbelasting naar € 200.000.

Renteaftrekbeperking De CU scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 25% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten De CU verhoogt het effectieve tarief van de innovatiebox met 6%-punt naar 15%. De CU voegt in de innovatieregeling WBSO boven de eerste schijf taakstellend 

een nieuwe schijf in met een tarief van 24%. 

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen De CU scherpt de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten aan en breidt deze uit naar actieve inkomsten, met als grens een minimaal effectief tarief 

van 15%.

Overige maatregelen De CU wil dat Nederland meer doet om belastingontwijking tegen te gaan, ook in eigen land. Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen. 

Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijven die in Europa opereren, met de nadruk op multinationals.*

CU

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.christenunie.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Geen specifieke fiscale voorstellen.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 Het laagste tarief voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Het hoogste tarief wordt verhoogd naar 60%.*

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 De vermogensbelasting wordt verhoogd van 1,5% naar 3% voor de hoogste schijf van de bestaande vermogensbelasting. Daarna loopt de vermogensbelasting 

progressief op.*

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting De overdrachtsbelasting blijft gedifferentieerd: beleggers betalen meer, bewoners betalen minder. De overdrachtsbelasting wordt (deels) teruggestort als kopers 

binnen een jaar hun huis energieneutraal hebben gemaakt.*

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief Het tarief van de hoogste schijf van de winstbelasting wordt stapsgewijs verhoogd van 25% naar 35%.*

Renteaftrekbeperking Geen specifieke fiscale voorstellen.

Innovatieve activiteiten Geen specifieke fiscale voorstellen.

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Er komt een aparte belasting voor grote bedrijven (meer dan € 12 mln omzet per jaar) die het merendeel van hun omzet uit online verkoop halen. Omdat 

(gezond) voedsel een eerste levensbehoefte is, wordt voedsel hiervan uitgezonderd.*

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen - Nederland maakt alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar.Tegelijkertijd zal ze op Europees niveau aandringen bij andere lidstaten 

hetzelfde te doen.*

- Er komt een ‘databelasting’ voor (internationale) bedrijven en internetplatforms. De hoogte van de heffing is gekoppeld aan de hoeveelheid data die wordt 

benut door desbetreffende organisatie.

PvdD

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.partijvoordedieren.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) De SGP vindt dat familiebedrijven steun verdienen, bijvoorbeeld via de BOR.*

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 De SGP verlaagt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting naar 36,79%. 

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 De SGP belast box 3 vermogen op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement.*

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief De SGP verlaagt het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting.

Renteaftrekbeperking De SGP scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 25% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten De SGP verhoogt het tarief van de innovatiebox.

Investeringen / duurzaamheid De SGP verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen De SGP scherpt de CFC-regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten aan en breidt deze uit naar actieve inkomsten, met als grens het tarief met de hoogst 

mogelijke budgettaire opbrengst.

Overige maatregelen Grote ondernemingen moeten een eerlijke bijdrage aan de totale belastingopbrengst blijven leveren. Bijvoorbeeld bij multinationals blijkt nog te vaak dat ze 

nauwelijks belasting in Nederland afdragen. Vaak komt dat door allerlei mazen in ons fiscale stelsel. Die mazen moeten gedicht worden.*

SGP

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://sgp.nl/home
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Geen specifieke fiscale voorstellen.

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 DENK voert een vierschijvenstelsel in (het tweede schijftarief in dit stelsel is gelijk aan het huidige tarief van 37,03%). Het tarief van de eerste schijf (voor 

inkomens tot circa € 22.300) wordt verlaagd van 37,03% naar 36,65% voor personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd. Het tarief van de vierde schijf (voor 

inkomens boven de € 65.200) wordt verhoogd naar 55% voor personen onder en boven de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Box 2 DENK introduceert een progressief tarief in box 2, met een tarief van 26,9% tot € 100.000, een tarief van 30% tussen de € 100.000 en € 1 mln en een tarief van 

40% boven de € 1 mln.

Box 3 DENK voert ter vervanging van het huidige box 3 systeem een heffing op daadwerkelijk rendement in. DENK kiest voor een progressieve heffing op de 

vermogensaanwas, met een heffingsvrije voet van € 500. Voor een vermogensaanwas van € 500 tot en met € 1500 geldt een tarief van 30%. Voor een 

vermogensaanwas van € 1500 tot en met € 5000 geldt een tarief van 40%. Voor een vermogensaanwas van meer dan € 5000 geldt een tarief van 50%.

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting DENK verhoogt de overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen naar 15%. 

Overige maatregelen DENK schaft de vrijstellingen voor niet-woningen in de onroerendezaakbelasting af.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief DENK voert een nieuwe schijf in de vennootschapsbelasting in tot een winst van € 100.000 en verlaagt taakstellend het tarief van deze nieuwe schijf. DENK 

verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 10% naar 35%. 

Renteaftrekbeperking DENK scherpt de earningsstrippingmaatregel aan, waarbij de renteaftrek boven € 1 mln wordt beperkt tot 25% van de gecorrigeerde winst.

Innovatieve activiteiten DENK schaft de innovatiebox af. 

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen - DENK verhoogt de dividendbelasting.*

- DENK introduceert een werkgeversheffing van 16% op loon boven € 150.000.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen DENK voert een aftrekbeperking in voor kosten binnen een concern die bij de ontvanger niet voldoende belast zijn. Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 

tarief waaraan de betaling onderworpen is bij de ontvanger, zonder uitzondering voor ontvangers met wezenlijke economische activiteiten. 

DENK

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.bewegingdenk.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 50PLUS wil de BOR in de erf- en schenkbelasting afschaffen. 

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 50PLUS verlaagt het lage tarief in de inkomstenbelasting naar 36,5% en voert een toptarief in voor inkomens boven € 100.000 van 55%. 

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 50PLUS schaft de vrijstelling en de heffingskorting voor groen beleggen in box 3 af. 

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Geen specifieke fiscale voorstellen.

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief 50PLUS verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 4% naar 29%.

Renteaftrekbeperking Geen specifieke fiscale voorstellen.

Innovatieve activiteiten 50PLUS verhoogt het effectieve tarief in de innovatiebox met 4%-punt naar 13%. 

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

50PLUS

terug naar index

https://50pluspartij.nl/
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Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) - FvD wil de BOR handhaven.*

- FvD wil erf- en schenkbelasting afschaffen.*

Aandeelhouders van het familiebedrijf

Box 1 FvD hanteert een belastingvrije voet van € 20.000 in combinatie met een vlaktaks gebaseerd op één of twee belastingschijven.*

Box 2 Geen specifieke fiscale voorstellen.

Box 3 Box 3 heffing op basis van het werkelijke rendement.*

Wet excessief lenen bij eigen 

vennootschap
Afschaffen van de dga-taks.*

Vastgoed

Overdrachtsbelasting Geen overdrachtsbelasting voor starters.*

Overige maatregelen FvD wil de villa taks afschaffen; evenals het ‘eigenwoningforfait’ bij volledige aflossing hypotheek (terugkeer Wet Hillen).*

Familiebedrijven - nationaal

Vennootschapsbelastingtarief Geen specifieke fiscale voorstellen.

Renteaftrekbeperking Geen specifieke fiscale voorstellen.

Innovatieve activiteiten Geen specifieke fiscale voorstellen.

Investeringen / duurzaamheid Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Familiebedrijven - internationaal

Buitenlandse deelnemingen Geen specifieke fiscale voorstellen.

Overige maatregelen Geen specifieke fiscale voorstellen.

FVD

* Niet opgenomen in het 
CPB-rapport maar in het 
verkiezingsprogramma.

terug naar index

https://www.fvd.nl/
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Verantwoording en toelichting
Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. Graag lichten wij de in de totstandkoming gemaakte keuzes nader toe.

Gekozen fiscale thema’s

In deze uitgave richten wij ons op het Nederlandse familiebedrijf en haar aandeelhouders. 

Vanuit die invalshoek hebben wij gekozen voor een weergave van standpunten voor de 

volgende fiscale thema’s: (i) de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), (ii) de aandeelhouders van 

het familiebedrijf, (iii) belastingheffing over vastgoed en (iv) het familiebedrijf in nationaal en 

internationaal perspectief.

Standpunten politieke partijen

De standpunten die wij in deze uitgave hebben opgenomen, zijn in de eerste plaats 

gebaseerd op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ 

dat op 1 maart 2021 is gepubliceerd. In dit rapport publiceert het CPB voorafgaand aan 

de Tweede Kamerverkiezingen een analyse van de verkiezingsprogramma’s. Daarnaast is 

het overzicht in deze uitgave gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de politieke 

partijen. Bij de weergave van de standpunten is steeds nauw aangesloten bij de 

bewoordingen uit het CPB-rapport en uit de verkiezingsprogramma’s. Tien zittende partijen 

hebben gebruik gemaakt van het aanbod van het CPB om de budgettaire en economische 

effecten van hun partijprogramma door te rekenen.

Hoewel PVV, PvdD en FVD geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod van het CPB, 

hebben wij deze partijen ter waarborging van een volledig beeld wel opgenomen in deze 

uitgave. Bij de onderdelen voor deze partijen is dan uitsluitend gebruik gemaakt van de 

betreffende verkiezingsprogramma’s. 

Volgorde politieke partijen

In deze uitgave informeren wij u over de fiscale standpunten van dertien zittende politieke 

partijen. Wij hebben deze politieke partijen geordend aan de hand van het aantal Tweede 

Kamer zetels dat zij op dit moment hebben. Wij komen daarom tot de volgende volgorde: 

VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, SGP, DENK, 50PLUS, FVD.

terug naar index

https://www.cpb.nl/keuzes-in-kaart-2022-2025
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Team Family Owned Business & Private Wealth
Het Nederlandse familiebedrijf en haar aandeelhouders hebben te maken met complexe fiscale en juridische regelgeving, in binnen- en buitenland. Vragen als ‘Hoe bereik ik een optimale 

fiscale en juridische situatie voor mijn onderneming en privé-aangelegenheden?’ en ‘Hoe draag ik in de toekomst mijn (familie)bedrijf op de juiste wijze over, met waarborging van de 

continuïteit?’ komen mogelijk bij u op. Vragen die niet alleen worden beantwoord op basis van strikt zakelijke overwegingen, maar waarbij ook familiewaarden en emotie een belangrijke 

rol spelen.

Persoonlijke en pragmatische benadering 

Graag voorziet het team ‘Family Owned Business & Private Wealth’ u van een op 

maat gesneden en persoonlijk advies. Daarbij leggen wij de nadruk op meedenken én 

vooruitdenken, inspelen op de maatschappelijke dynamiek en het assisteren bij het maken 

van de juiste keuzes. 

Ruim 100 jaar ervaring 

Vanwege de geïntegreerde samenwerking tussen onze belastingadviseurs, notarissen 

en advocaten worden uw vragen waar nodig vanuit meerdere invalshoeken bekeken. 

Bovendien kunt u gebruik maken van specialistische fiscale en juridische kennis van de 

regelgeving in onze vier thuismarkten (Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland) en van 

ons wereldwijde netwerk.

Op basis van onze ruim 100-jarige ervaring in de sector en oprechte interesse in onze 

cliënten kunnen wij uw complexe fiscale en juridische vraagstukken op een efficiënte wijze 

omzetten in pragmatische oplossingen. Wij bouwen aan duurzame cliëntrelaties die zijn 

gebaseerd op onderling vertrouwen (trusted adviser). 

Hoe wij kunnen helpen? 

Wij geven advies over bijvoorbeeld:

 - Fiscale en juridische structurering van uw familiebedrijf

 - Advisering over het bestuur en toezicht op uw familiebedrijf en -vermogen

 - Bescherming van uw vermogen en uw privacy

 - Fiscale advisering bij stimulering innovatie en duurzaamheid binnen uw familiebedrijf

 - Fiscale en juridische structurering van de bedrijfsopvolging 

 - Advisering over huwelijkse voorwaarden en testament 

 - Fiscale en juridische structurering van uw waardevolle bezittingen

 - Oprichten van (familie)stichtingen en goeddoelorganisaties

 - Uitvoeren van fiscale compliance

Wilt u meer weten over wat wij als team ‘Family Owned Business & Private Wealth’ voor 

u kunnen betekenen? In de uitgave ‘Wat kunt u van ons verwachten?’ geven wij u een 

nadere toelichting.

terug naar index

https://www.loyensloeff.com/nl/nl/expertise/praktijkgebieden/family-owned-business-private-wealth/
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Contact
Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting? Of wilt u weten wat de gevolgen zijn van het fiscaal beleid voor uw situatie? Neem dan contact op met uw 

Loyens & Loeff-adviseur. Of neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met een van onze adviseurs van het Family Owned Business & Private Wealth-team.

Jules de Beer

Belastingadviseur / Counsel

T +31 10 224 61 55

jules.de.beer@loyensloeff.com

Fred van der Leije

Belastingadviseur / Partner

T +31 10 224 64 33

fred.van.der.leije@loyensloeff.com

Pieter van Onzenoort

Notaris / Counsel

T +31 10 224 62 52

pieter.van.onzenoort@loyensloeff.com

Paul Berssenbrugge

Kandidaat-notaris / Senior associate 

T +31 10 224 62 71

paul.berssenbrugge@loyensloeff.com

Dirk-Jan Maasland

Notaris / Partner 

T +31 20 578 57 43

dirk.jan.maasland@loyensloeff.com

Yvonne Pijpers

Belastingadviseur / Senior associate 

T +31 10 224 62 32

yvonne.pijpers@loyensloeff.com

Gerard Blokland

Belastingadviseur / Partner 

T +31 20 578 51 89

gerard.blokland@loyensloeff.com

Guido Derckx

Belastingadviseur / Partner 

T +31 20 578 56 25

guido.derckx@loyensloeff.com

Mariëlle Nuijens

Senior kandidaat notaris / 

Senior associate 

T +31 20 578 56 82

marielle.nuijens@loyensloeff.com

Nederland

terug naar index
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Tim van Straaten

Belastingadviseur / Senior associate

T +31 20 578 54 34

tim.van.straaten@loyensloeff.com

Barbara Albrecht

Advocaat / Senior associate

T +32 2 773 23 71

barbara.albrecht@loyensloeff.com

Peter Adriaansen 

Belastingadviseur / Partner 

T +352 466 230 451 

peter.adriaansen@loyensloeff.com

Rick van der Velden

Belastingadviseur / Partner 

T +31 10 224 67 40

rick.van.der.velden@loyensloeff.com

Nicolas Bertrand

Advocaat / Partner 

T +32 2 773 23 46

nicolas.bertrand@loyensloeff.com

Willem Bon

Belastingadviseur / Partner 

T +352 466 230 214 

willem.bon@loyensloeff.com

Pleuni Visser

Belastingadviseur / Senior associate 

T +31 20 578 53 13

pleuni.visser@loyensloeff.com

Saskia Lust

Advocaat / Partner

 

T +32 2 700 10 27

saskia.lust@loyensloeff.com

België Luxemburg

Beat Baumgartner 

Advocaat / Partner 

 

T +41 43 434 67 10 

beat.baumgartner@loyensloeff.com

Livia Geissmann 

Advocaat / Associate 

 

T +41 43 434 67 28

livia.geissmann@loyensloeff.com

Zwitserland

Rogier Ploeg

Belastingadviseur / Senior associate

 

T +31 20 578 59 29

rogier.ploeg@loyensloeff.com

terug naar index
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Jessica Litjens 

Professional Support Lawyer / 

Senior associate 

T +31 20 578 55 37 

jessica.litjens@loyensloeff.com

Colofon

Datum afsluiting uitgave

De uitgave is afgesloten op 11 maart 2021. Dit betekent dat latere ontwikkelingen niet in de uitgave zijn opgenomen. 

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen 

onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is 

bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Auteur en (eind)redactie

terug naar index
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Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, 

Luxemburg of Zwitserland, onze thuismarkten, zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux, Zwitserland en kantoren in de belangrijke 

financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, 

specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Amsterdam, Brussel, Hong Kong, Londen, Luxemburg, New York, Parijs, Rotterdam, Singapore, Tokio, Zürich
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