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Voorwoord
Sinds het voorjaar van 2020 staat de wereld in het teken van de coronapandemie, hetgeen een grote impact heeft op
economische en sociale ontwikkelingen. Daarnaast volgen de nationale, internationale en Europese ontwikkelingen
elkaar in hoog tempo op. Thema’s als bestrijding van belastingontwijking, de behoefte aan transparantie, het tegengaan
van misbruik van belastingverdragen en de bescherming van persoonsgegevens hebben steeds meer vorm gekregen in
nationale en internationale wet- en regelgeving.
Als aandeelhouder van een familiebedrijf, als ondernemer en/of als vermogende particulier heeft u te maken met al deze
ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor u en/of uw (familie)bedrijf. Ook worden family offices, private bankers,
(familie)stichtingen en (familie)trusts door deze ontwikkelingen geraakt.
In Nederland is een belangrijk aandachtspunt dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst mogelijk zwaarder worden belast.
Mocht u overwegen om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen, dan is nu hét moment om daar (versneld)
naar te kijken. In het licht daarvan is het goed om extra aandacht te besteden aan een goede family governance binnen uw
familiebedrijf. Dit kan bijdragen aan de continuïteit en het succes van het familiebedrijf op de lange termijn.
In deze uitgave ‘Family Owned Business & Private Wealth - Wat kunt u van ons verwachten?’ informeren wij u over deze
ontwikkelingen en over ons gespecialiseerde team dat zich dagelijks bezighoudt met de advisering van (internationale)
familiebedrijven, ondernemingen en vermogende particulieren. Aan de hand van tien voorbeelden lichten wij graag toe wat
u van ons kunt verwachten.
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, 14 juni 2021

Gerard Blokland
Voorzitter Family Owned Business & Private Wealth
Belastingadviseur / Partner

< terug naar inhoudsopgave

Aan de hand van tien voorbeelden
lichten wij hierna toe wat u van ons
kunt verwachten.
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Heeft u een familiebedrijf, bent u
ondernemer of vermogende particulier?
Dan heeft u te maken met complexe fiscale en juridische regelgeving, in binnen- en
buitenland. Dit geldt niet alleen voor uw onderneming maar ook voor uw zorgvuldig
opgebouwde (familie)vermogen.
Vragen als ‘Hoe bereik ik een optimale fiscale en juridische

Graag voorzien wij u als team ‘Family Owned Business &

situatie, zowel voor mijn onderneming als in privé?’ en

Private Wealth’ van een op maat gesneden en persoonlijk

‘Hoe draag ik mijn (familie)bedrijf op de juiste wijze over,

advies. Daarbij leggen wij de nadruk op meedenken

met waarborging van de continuïteit van de onderneming?’

én vooruitdenken, inspelen op de maatschappelijke

komen mogelijk bij u op. Of wellicht wilt u het verschil

dynamiek en het ondersteunen bij het maken van de juiste

maken voor een bepaald maatschappelijk (lokaal) doel

keuzes. Een dergelijke dienstverlening bieden wij ook

waarbij u zich betrokken voelt.

aan family offices, private bankers, (familie) stichtingen en
(familie) trusts.

Vragen die niet alleen worden beantwoord op basis
van strikt zakelijke overwegingen, maar waarbij ook

Wat kunt u van ons verwachten?

familiewaarden, emotie en persoonlijke interesses een

Aan de hand van tien voorbeelden lichten wij hierna toe

belangrijke rol spelen en dus ook in die context beoordeeld

wat u van ons kunt verwachten.

moeten worden.

Wij leggen de nadruk op meedenken
én vooruitdenken, inspelen op de
maatschappelijke dynamiek en het
ondersteunen bij het maken van de
juiste keuzes.

< terug naar inhoudsopgave
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1	
Fiscale en juridische structurering
van uw familiebedrijf
Een familiebedrijf laat zich niet vatten binnen de vastomlijnde kaders van een model of
plan. Soms leidt dat ertoe dat de bestaande fiscaal-juridische structuur niet meer helemaal
aansluit bij de dagelijkse werkelijkheid van het familiebedrijf. De fiscaal-juridische structuur
kan daardoor de onderneming mogelijks zelfs in de weg zitten.
Misschien ervaart u fiscaal-juridische obstakels bij het

Onze specialisten kunnen fiscaal-juridische vraagstukken

aangaan van nieuwe contracten of het aantrekken van

als deze met u in kaart brengen. Wij denken graag met

financiering? Dit kunnen signalen zijn dat uw fiscaal-

u mee over oplossingen die ervoor zorgen dat u nog

juridische structuur niet meer passend is.

beter gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden; en
die bovendien leiden tot de juiste match tussen uw

Wellicht dat u zich daarnaast ook wel eens afvraagt of

familiebedrijf en uw eigen vennootschappelijke structuur.

u volledig gebruik maakt van alle fiscale mogelijkheden
en faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie,
ondernemingsfinanciering en/of de verschillen tussen
de belastingheffing bij uw familiebedrijf en bij uzelf als
aandeelhouder?

Soms gaat de fiscaal-juridische
structuur de onderneming in de
weg zitten.

< terug naar inhoudsopgave

Family Owned Business & Private Wealth 7

2	
Fiscale en juridische structurering van de
bedrijfsopvolging
Heeft u wel eens nagedacht over het overdragen van uw familiebedrijf aan uw kind(eren),
een familielid of wellicht aan een derde partij? Bedrijfsoverdrachten worden in Nederland
in de toekomst mogelijk zwaarder belast. Mocht u overwegen om uw familiebedrijf in de
(nabije) toekomst over te dragen, dan is nu hét moment om daar (versneld) naar te kijken.
Bedrijfsopvolging of een bedrijfsoverdracht is een

Al met al een uitdagend en vaak langdurig proces waarbij

belangrijke en emotionele stap voor elke ondernemer.

u voor bijzonder lastige juridische, fiscale, financiële en

Het overdragen van een bedrijf is meer dan alleen het

organisatorische keuzes komt te staan. Een zorgvuldige

overdragen van financiële waarde. Het gaat immers om

en tijdige voorbereiding bespaart u een hoop zorgen en

de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap.

draagt bij aan de continuïteit van uw familiebedrijf.

Het gaat met andere woorden over mensen en emoties
waarbij u zich verantwoordelijk voelt naar de nieuwe

Wij begeleiden u graag in dit uitdagende proces, waarbij

generatie van aandeelhouders en uw werknemers.

wij samen met u inventariseren welke factoren en belangen
voor u het zwaarst wegen. Op basis hiervan kunt u uw

U kunt voor vragen komen te staan als: wie kan

vervolgstappen bepalen in dit proces. Samen zorgen

het beste de leiding overnemen? Eén of meer van

wij daarna voor de juridische vastlegging en uitvoering,

mijn kinderen of juist een derde (al dan niet tijdelijk)?

alsmede de fiscale afstemming met de Belastingdienst.

En: wie van de kinderen moeten de aandelen krijgen en in
welke verhouding?

Een zorgvuldige en tijdige
voorbereiding bespaart u een
hoop zorgen en draagt bij aan de
continuïteit van uw familiebedrijf.

< terug naar inhoudsopgave
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3	
Advisering over het bestuur en toezicht op
uw familiebedrijf en -vermogen
Om uw familiebedrijf op de lange termijn succesvol te laten zijn en om uw familievermogen
ook voor volgende generaties te behouden, is een goede governance noodzakelijk.
Maar wat houdt een goede corporate- en family governance in? Dit verschilt per bedrijf en
per situatie.
In het algemeen betekent dit ‘de juiste persoon op

Indien de uitkomst hiervan reden geeft tot aanpassingen

de juiste plaats’ en een goede balans tussen bestuur

kunnen wij u adviseren over de vormgeving en

en toezicht waarbij familieleden van de verschillende

implementatie. Zo kunt u als eigenaar van het familiebedrijf

generaties op verantwoorde wijze omgaan met het

zorgen voor een goede (corporate) governance

familievermogen. Dat vergt onder meer een goede

door bij de inrichting van de juridische structuur de

begeleiding van de familieleden; van de jongere generatie

zeggenschapsverhoudingen vast te leggen, maar

die nog niet goed bekend is met het vermogen tot senior

ook door heldere profielschetsen voor bestuurders en

familieleden die ondersteuning nodig kunnen hebben om

toezichthouders op te stellen en andere regelingen

zelf hun belangen op verantwoorde wijze te behartigen.

waaraan behoefte bestaat.

Aan de hand van uw wensen kunnen wij u adviseren welke

Daarnaast kunt u als eigenaar van het familievermogen

regelingen van toepassing zijn op uw familiebedrijf en

zorgen voor een goede family governance door duidelijke

-vermogen. Dit begint met een beoordeling van de huidige

regelingen te laten opnemen in uw huwelijksvoorwaarden,

inrichting van uw (bestuurlijke) organisatie waarbij wij in

testament, in schenkingsovereenkomsten en desgewenst

samenspraak met u bepalen of deze nog aansluit op uw

in uw levenstestament.

wensen en berekend is op uw toekomstplannen.

Maar wat houdt een goede
corporate en family governance in?

< terug naar inhoudsopgave

Family Owned Business & Private Wealth 9

4	
Advisering over innovatie en duurzaamheid
binnen het familiebedrijf
Duurzaamheid en continuïteit gaan bij veel familiebedrijven hand in hand. Naast het gevoel
verantwoordelijk te zijn voor het voortbestaan van het bedrijf op de lange termijn voelen
aandeelhouders zich betrokken bij de familie, bij de werknemers en bij de maatschappij.
Dit gevoel vormt de basis voor een ondernemingsstrategie

Realiseert uw familiebedrijf winst met innovatieve

waarbij duurzaamheid en innovatie veelal hoog in het

producten of diensten? Dan kan deze winst mogelijk

vaandel staan. Wij adviseren u graag over de fiscale en

worden belast tegen een verlaagd effectief tarief van 9% (in

juridische aspecten van innovatie en duurzaamheid binnen

plaats van het reguliere vennootschapsbelastingtarief van

uw familiebedrijf.

15% of 25%).

Het gaat dan bijvoorbeeld om energiezuinige investeringen

Dit bijzondere belastingregime wordt de ‘innovatiebox’

of investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor

genoemd. Voor toepassing van de innovatiebox moet

fiscale stimuleringsregelingen beschikbaar zijn.

u wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst.
De gemaakte afspraken worden meestal vastgelegd in een

Voor uw familiebedrijf is het ook belangrijk dat het

vaststellingsovereenkomst.

aanwezige intellectuele eigendom beschermd is.
Denk hierbij aan de bescherming van nieuwe ideeën,
producten, technologie en plantenrassen, waarvan u
bijvoorbeeld de octrooi-, auteurs- en/of kwekersrechten
wilt registreren. Ook met de juridische aspecten van
innovatie en duurzaamheid zijn wij u graag van dienst.

< terug naar inhoudsopgave

Wij adviseren u graag over de
fiscale en juridische aspecten van
innovatie en duurzaamheid binnen
uw familiebedrijf.
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5	
Advisering over huwelijkse voorwaarden
en testament
Wanneer en hoe wilt u uw naasten laten meedelen in uw opgebouwde vermogen? Geeft u
met ‘de warme hand’ (tijdens leven), of met ‘de koude hand’ (na overlijden) en onder
welke voorwaarden?
De verdeling van uw vermogen kunt u vastleggen in
huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten,
schenkingsakten en testamenten. Om hierbij de goede
keuzes te kunnen maken, zult u willen weten waar de (on)
mogelijkheden liggen, zowel op fiscaal als juridisch terrein.
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de overdracht

Wanneer en hoe wilt u uw naasten
laten meedelen in uw opgebouwde
vermogen? Geeft u met ‘de warme
hand’ (tijdens leven), of met ‘de
koude hand’ (na overlijden) en onder
welke voorwaarden?

van uw vermogen naar de volgende generatie voor
de schenk- en erfbelasting, de inkomstenbelasting en
overdrachtsbelasting? Maar ook: als u vermogen uit
handen geeft, staat u dan ook de zeggenschap daarover
af? Kan een schoonkind ook rechten krijgen op het

Een optimale planning begint met het stellen van de

familievermogen? Wat zijn de gevolgen als u vermogen

juiste vragen. Ons team kan u helpen bij het stellen en

heeft in het buitenland? Welke aanspraken heeft uw

beantwoorden van deze vragen. Heeft u uw keuzes

partner bij echtscheiding en welke bij overlijden? Hoe zit

eenmaal gemaakt en uitgevoerd, dan is het zaak

het met het erfdeel van de kinderen? Hoe kan de situatie

uw regelingen actueel te houden en zo nodig aan te

van uw partner na uw overlijden worden beschermd

passen aan gewijzigde omstandigheden en regelgeving.

tegenover de kinderen, of juist andersom?

Ook daarbij zijn wij u graag van dienst.

< terug naar inhoudsopgave
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6	
Oprichten van (familie)stichtingen en
goeddoelorganisaties
De (familie)stichting kan op vele manieren worden gebruikt. Denk hierbij aan scheiding van
zeggenschap en economische gerechtigdheid tot bezittingen, het afzonderen van vermogen
en charitatieve doeleinden.
Bent u voornemens een (familie)stichting op te richten?

Wilt u zelf een ANBI oprichten, of bent u bestuurder

Dan komen diverse juridische, notariële en fiscale

van een ANBI? Dan informeren wij u graag over

aspecten aan de orde. Aan de hand van uw wensen

de verschillende voorwaarden en ontwikkelingen.

schetsen wij een volledig beeld van de (on)mogelijkheden

Uiteraard kunnen wij assisteren bij het opstellen van

en de gevolgen van een (familie)stichting, waarbij wij

de benodigde documenten, zoals statuten en een

ook over de grens kijken. Vervolgens kunnen wij de

beleidsplan. Ook de communicatie met de Belastingdienst

(familie)stichting oprichten.

over het verkrijgen en/of behouden van de ANBI-status
verzorgen wij, zodat u zich volledig kunt richten op het

Denkt u erover een goeddoelorganisatie (zogenoemde

ondersteunen van het door u gekozen goede doel.

Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI), een
steunstichting of een sociaal belang behartigende instelling
(SBBI) financieel te ondersteunen? Wij adviseren u over de
optimale invulling van uw charitatieve wensen en verzorgen
het implementatietraject. Zo zorgen wij ervoor dat u op een
efficiënte wijze kunt bijdragen aan de maatschappelijke
thema’s die voor u belangrijk zijn.

< terug naar inhoudsopgave

Bent u voornemens een (familie)
stichting op te richten? Denkt u
erover een goeddoelorganisatie
financieel te ondersteunen? Wilt u zelf
een goeddoelorganisatie oprichten,
of bent u bestuurder van een ANBI?
Wij helpen u graag verder.
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7	
Bescherming van uw vermogen
en uw privacy
Zorgvuldig opgebouwd vermogen verdient bescherming. Denk hierbij aan bescherming
tegen ondernemings-, investerings- en beleggingsrisico’s. Deze bescherming is in sommige
gevallen ook gewenst nadat u afstand heeft gedaan van vermogen door bijvoorbeeld de
zeggenschap van uw vermogen over te dragen aan een familiefonds.
Overweegt u om een nieuwe (risicovolle) investering

Een belangrijke ontwikkeling is het UBO-register

te doen en wilt u de daarmee samenhangende risico’s

dat inmiddels in bijna alle EU-landen is ingevoerd.

scheiden van ander vermogen, zoals uw onderneming,

Het UBO-register is een register waarin bepaalde

woning en oudedagsvoorziening? Of bent u op zoek

privégegevens worden opgenomen van UBO’s van in de

naar mogelijkheden om richting te geven aan de strategie

EU gevestigde entiteiten. Daarnaast zullen alle EU-landen

van uw familiebedrijf of het beleggingsbeleid nadat uw

een Trustregister invoeren; een register waarin gegevens

vermogen is overgegaan op de nieuwe generatie?

worden opgenomen van UBO’s van trusts en met trusts
gelijkgestelde rechtsfiguren.

Misschien denkt u ook na over de bescherming van
uw privacy. De privégegevens van UBO’s (ultimate

Vraagt u zich af welke gevolgen de invoering van het

beneficial owners / uiteindelijk belanghebbenden) zijn in

UBO-register en het Trustregister voor u en uw familie

toenemende mate openbaar. Dit komt door internationale

hebben? Bent u op de hoogte welke gegevens zichtbaar

maatregelen tegen belastingfraude en witwassen die erin

zijn voor het publiek en voelt u zich daarbij nog wel

resulteren dat vennootschappelijke structuren steeds

comfortabel? Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden

transparanter worden.

van deze vragen en adviseren hoe uw privacy gewaarborgd
kan blijven.

Welke gevolgen hebben de invoering
van het UBO-register en het
Trustregister voor u en uw familie?

< terug naar inhoudsopgave
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8	
Advisering over internationale en Europese
ontwikkelingen
De globalisering van de economie heeft in toenemende mate impact op u en/of uw
(familie)bedrijf. Zo kent ieder land zijn eigen rechtssysteem met een daarbij behorend
belastingregime. De verschillen tussen rechtssystemen roepen mogelijk complexe
vragen op.
Wanneer uw familiebedrijf grensoverschrijdend opereert

Ook privé kunnen allerlei internationale en Europese

of gaat opereren kunnen complexe vragen ontstaan over

aspecten een rol spelen. Zo kan (r)emigreren een

de structurering van uw buitenlandse activiteiten, de

ingrijpende gebeurtenis zijn voor u en uw familie. U wordt

vestigingsplaats van uw onderneming, het ontstaan van

geconfronteerd met allerlei praktische en administratieve

belastingplicht en de invloed van belastingverdragen.

zaken, maar uw (r)emigratie levert ook fiscale kansen en
uitdagingen op.

Daarnaast hebben op nationaal, internationaal
en Europees niveau thema’s als bestrijding van

Daarom is van belang dat tijdig wordt nagedacht over de

belastingontwijking, de behoefte aan transparantie, het

gevolgen van het ondernemen van grensoverschrijdende

tegengaan van misbruik van belastingverdragen en de

activiteiten, zowel zakelijk als privé. Vanuit onze vestigingen

bescherming van persoonsgegevens steeds meer vorm

in Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland kunnen

gekregen in nationale wet- en regelgeving. Deze thema’s

wij u bijstaan met specialistische fiscale en juridische

hebben mogelijk gevolgen voor uw familiebedrijf.

kennis van deze landen. Daarnaast kunnen wij in andere
jurisdicties een beroep doen op een wereldwijd netwerk
van (bevriende) specialisten.

Vanuit onze vestigingen in
Nederland, België, Luxemburg en
Zwitserland kunnen wij u bijstaan
met specialistische fiscale en
juridische kennis.

< terug naar inhoudsopgave
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9	
Fiscale en juridische structurering van uw
zorgvuldig opgebouwde vermogen
Bestaat uw zorgvuldig opgebouwde vermogen uit bezittingen, zoals bedrijfs- en
beleggingspanden, een effectenportefeuille, woningen, landgoederen, kunst, auto’s en
(zeil)schepen? Dan komen mogelijk vragen bij u op, zoals ‘Hoe stel ik mijn vermogen
veilig naar de toekomst?’ en ‘Kan ik mijn bezittingen beter houden in privé of via een
beleggingsvennootschap?’. Of wellicht wilt u het verschil maken voor een bepaald
maatschappelijk (lokaal) goed doel waarbij u zich betrokken voelt?
Graag voorzien wij u van een opmaat gesneden en

Daarom staan wij u graag bij met advies dat een flexibele

persoonlijk advies over de fiscale en juridische aspecten van

en praktische oplossing biedt voor uw situatie. In goed

uw zorgvuldig opgebouwde vermogen. Onze combinatie

overleg met u werken wij daarbij samen met uw overige

van fiscaliteit, notariaat en advocatuur maakt dat zowel de

dienstverleners, zoals family offices, vermogensbeheerders

advisering als de implementatie van vermogensstructurering

en accountants. Dit alles maakt dat uw vermogen doet wat

volledig en efficiënt plaatsvindt.

het moet doen: het geven van comfort.

Uw opvattingen over het omgaan met vermogen zijn
belangrijk voor ons. Wij begrijpen dat dit een dynamisch
proces is waarbij emoties en persoonlijke interesses een
belangrijke rol spelen, evenals externe factoren die aan
verandering onderhevig zijn. Denk hierbij niet alleen aan
wijzigingen in wetgeving en veranderende economische
omstandigheden, maar ook aan uw belangstelling voor het
oplossen van een bepaald maatschappelijk probleem door
het doen van impactvolle investeringen.

< terug naar inhoudsopgave

Wellicht komen vragen bij u op, zoals
‘Hoe stel ik mijn vermogen veilig
naar de toekomst?’ en ‘Kan ik mijn
bezittingen beter houden in privé of
via een beleggingsvennootschap?’
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10
Uitvoeren van fiscale compliance
Fiscale compliance is méér dan het tijdig indienen van de juiste aangifte. Het gaat tevens om
het voldoen aan alle fiscale administratieve documentatie- en rapportageverplichtingen in
alle landen waar u een financieel-economische band mee hebt.
Wij kunnen u bijstaan met de verzorging van (complexe)

Ook kunnen wij u helpen met uw andere fiscale

aangifte(n) inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

documentatie- en rapportageverplichtingen. Denk hierbij aan

schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunnen wij u

documentatieverplichtingen in het kader van transfer pricing

helpen met het opstellen van aangiften dividendbelasting,

en het verplicht melden van bepaalde grensoverschrijdende

overdrachtsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

constructies bij de Belastingdienst.

Mocht de Belastingdienst vragen hebben over uw

Fiscale compliance is het sluitstuk van de fiscale advisering.

aangifte(n), dan onderhouden wij voor u het contact met

Onze compliance specialisten maken deel uit van het team

de Belastingdienst en beantwoorden wij samen met u de

‘Family Owned Business & Private Wealth’.

gestelde vragen. Waar nodig begeleiden wij u in bezwaaren beroepsprocedures.

Door de intensieve samenwerking tussen onze compliancespecialisten, fiscale adviseurs en notarissen, worden fiscale
en juridische adviezen steeds op de juiste wijze in uw
aangiften verwerkt.

Door de multidisciplinaire
samenwerking worden fiscale en/of
notariële adviezen op de juiste wijze
in de aangifte(n) verwerkt.

< terug naar inhoudsopgave
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Wat maakt ons uniek?
Wij zijn uniek vanwege de geïntegreerde samenwerking tussen onze
belastingadviseurs, notarissen en advocaten. Uw vragen worden 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).
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Contact
Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met op met uw
Loyens & Loeff-adviseur. Of neem voor een vrijblijvend kennisgesprek contact op met een van onze adviseurs van het
team ‘Family Owned Business & Private Wealth’.

Nederland

Jules de Beer
Belastingadviseur / Counsel
T +31 10 224 61 55
E jules.de.beer@loyensloeff.com

Paul Berssenbrugge
Kandidaat-notaris / Senior associate
T +31 10 224 62 71
E paul.berssenbrugge@loyensloeff.com

Gerard Blokland
Belastingadviseur / Partner
T +31 20 578 51 89
E gerard.blokland@loyensloeff.com

Guido Derckx
Belastingadviseur / Partner
T +31 20 578 56 25
E guido.derckx@loyensloeff.com

Fred van der Leije
Belastingadviseur / Partner
T +31 10 224 64 33
E fred.van.der.leije@loyensloeff.com

< terug naar inhoudsopgave

18

Dirk-Jan Maasland
Notaris / Partner
T +31 20 578 57 43
E dirk.jan.maasland@loyensloeff.com

Mariëlle Nuijens
Senior kandidaat notaris / Senior associate
T +31 20 578 56 82
E marielle.nuijens@loyensloeff.com

Pieter van Onzenoort
Notaris / Counsel
T +31 10 224 62 97
E pieter.van.onzenoort@loyensloeff.com

Yvonne Pijpers
Belastingadviseur / Senior associate
T +31 10 224 62 32
E yvonne.pijpers@loyensloeff.com

Rogier Ploeg
Belastingadviseur / Senior associate
T +31 20 578 59 29
E rogier.ploeg@loyensloeff.com

Tim van Straaten
Belastingadviseur / Senior associate
T +31 20 578 54 34
E tim.van.straaten@loyensloeff.com
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Rick van der Velden
Belastingadviseur / Partner
T +31 10 224 67 40
E rick.van.der.velden@loyensloeff.com

Pleuni Visser
Belastingadviseur / Senior associate
T +31 20 578 53 13
E pleuni.visser@loyensloeff.com

België

Barbara Albrecht
Advocaat / Senior associate
T +32 2 773 23 71
E barbara.albrecht@loyensloeff.com

Nicolas Bertrand
Advocaat / Partner
T +32 2 773 23 46
E nicolas.bertrand@loyensloeff.com

Saskia Lust
Advocaat / Partner
T +32 2 700 10 27
E saskia.lust@loyensloeff.com

Jean Meeùs
Advocaat / Senior associate
T

+32 2 743 43 29

E jean.meeus@loyensloeff.com
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Luxemburg

Peter Adriaansen
Belastingadviseur / Partner
T +352 466 230 451
E peter.adriaansen@loyensloeff.com

Willem Bon
Belastingadviseur / Partner
T +352 466 230 214
E willem.bon@loyensloeff.com

Zwitserland

Beat Baumgartner
Advocaat / Partner
T +41 43 434 67 10
E beat.baumgartner@loyensloeff.com

Livia Geissmann
Advocaat / Associate
T +41 43 434 67 28
E livia.geissmann@loyensloeff.com

Anaïs Näscher
Advocaat-belastingadviseur / Associate
T +41 43 434 67 20
E anais.naescher@loyensloeff.com
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Colofon
Auteur en (eind)redactie

Jessica Litjens
Professional support lawyer / Senior associate
T +31 20 578 55 37
E jessica.litjens@loyensloeff.com

Deze uitgave is afgesloten op 14 juni 2021.

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.
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LOYENSLOEFF.COM

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.

NL-21-06-FOBWK

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

