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1. Voorwoord 

Vanaf vandaag (15 maart 2021) vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Vanwege COVID-19 mag er 
dit jaar op drie dagen gestemd worden in plaats van één. Dit jaar doet er een recordaantal van 37 partijen 
mee aan de verkiezingen. De vermogende particulier en het familiebedrijf lijkt heel wat te kiezen te 
hebben. 

Uit de peilingen volgt dat de VVD waarschijnlijk de meeste Tweede Kamerzetels wint. De kans is groot 
dat Rutte, als partijleider van de VVD, mag gaan trachten een vierde kabinet te vormen.  

De vraag is welke impact de verkiezingen gaan hebben op het fiscale beleid ten aanzien van vermogende 
particulieren en familiebedrijven. In het licht daarvan hebben wij de verkiezingsprogramma’s van de 
volgens de peilingen grootste partijen doorgenomen. Dit in samenhang met het rapport 'Keuzes in Kaart 
2022-2025. Economische analyses van verkiezingsprogramma's' van het Centraal Planbureau.  

In deze nieuwsbrief een aantal relevante bevindingen, waarbij wij geenszins beogen compleet te zijn.  

Voordat daarop wordt ingegaan, eerst kort aandacht voor twee andere onderwerpen waar vermogende 
particulieren en familiebedrijven tegen aanlopen, namelijk het met ingang van 27 september 2020 in 
werking getreden UBO-register en de negatieve rente.  

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief behoefte aan een nadere toelichting op één of meer 
onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met 
uw adviseur van HVK Stevens of met een van de leden van ons Private Clients team. Aan het einde van 
deze nieuwsbrief vindt u alle contactgegevens.  

 

Met hartelijke groet,1 
 

 

Namens HVK Stevens 
Amsterdam, 15 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1  Auteurs en (eind)redactie: Jeroen Peters, Annemieke Kooij, Dion Wetterhahn, Daniëlle van Geldorp & Tim Moolenaar. 

Achteraan deze nieuwsbrief alle contactgegevens. 
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3. Het UBO-register 

Nederland heeft met ingang van 27 september 2020 het zogenaamde 
UBO-register ingevoerd. Sindsdien geldt er een verplichting voor alle 
naar Nederlands recht opgerichte of aangegane vennootschappen en 
andere juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden 
('ultimate beneficial owner' in het Engels oftewel "UBO") te (gaan) 
registreren. Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan met het 
UBO-register, waarbij wij merken dat er in de praktijk nogal wat vragen 
leven.   

3.1 Voor de volledigheid 

Het UBO-register verplicht alle naar Nederlands recht opgerichte of 
aangegane vennootschappen en andere juridische entiteiten om hun 
UBO's te registreren in een centraal door de Kamer van Koophandel 
("KvK") bijgehouden register. Behalve dat de UBO's dienen te worden 
geregistreerd, dienen ook verschillende documenten gedeponeerd te 
worden aan de hand waarvan geverifieerd kan worden wie de UBO's 
zijn.  

De hierboven vermelde verplichtingen gelden niet alleen voor alle 
besloten vennootschappen (bv's) en commanditaire vennootschappen 
(cv's), maar ook voor stichtingen, waarbij géén uitzonderingen gelden 
voor door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling 
("ANBI") gerangschikte stichtingen. 

Als UBO kwalificeert de natuurlijke persoon, die (in)direct eigenaar is 
van, of zeggenschap heeft over, de vennootschap of entiteit. Daarbij 
zijn er grosso modo drie mogelijkheden te onderscheiden: 
 

 

̵ een eigendomsbelang van meer dan 25%; 

̵ meer dan 25% van de stemmen bij de besluitvorming over 
statutenwijzigingen; en 

̵ feitelijke zeggenschap. 

Naar buitenlands recht opgerichte of aangegane vennootschappen en 
entiteiten zullen zich, afhankelijk van de lokale regelgeving, in beginsel 
dienen te registeren in het land naar het recht waarvan zij zijn 
opgericht. Dit houdt ook in dat de oude bekende naar het recht van de 
voormalige Nederlandse Antillen opgerichte naamloze vennootschap, 
die vanuit Nederland wordt geleid en zich formeel veelal wel moet 
inschrijven in het Handelsregister en haar jaarrekening moet 
deponeren, haar UBO's niet hoeft te registreren in het Nederlandse 
UBO-register. 

3.2 Termijn 

Voor alle nieuwe, ná 27 september 2020 aangegane of opgerichte 
entiteiten geldt dat de informatie direct (binnen 8 dagen) moet worden 
doorgegeven aan de KvK voor opname in het UBO-register. Deze 
verplichting geldt ook voor wijzigingen in de perso(o)n(en) van de 
UBO('s). 

Bestaande entiteiten krijgen tot 27 maart 2022 (18 maanden ná 
inwerkingtreding) de tijd om hun UBO's te registreren. Let op dat 
brieven, die van de KvK worden ontvangen, veelal melden dat de UBO’s 
binnen 6 weken ná dagtekening van de brief moeten worden 
geregistreerd. U bent daar echter niet toe verplicht. 
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Bestaande entiteiten dienen hun UBO's op het moment van eerste 
registratie te vermelden (mutaties tot eerste registratie derhalve niet). 
Informatie van de UBO blijft tot 10 jaren na uitschrijving (bijv. door 
ontbinding) in te zien. 

3.3 Wat eerste praktische ervaringen 

Voor nieuw opgerichte bv's geldt dat de verplichting om de UBO's 
daarvan te registreren op de betrokken notaris rust. Ná een wat 
woelige start, loopt dit proces nu relatief soepel.  

Ondanks dat deze koppeling er formeel niet lijkt te zijn, leert de 
ervaring daarbij inmiddels dat een nieuwe bv veelal pas een  
KvK-nummer toegekend krijgt wanneer de KvK voldoende tevreden is 
over de aangeleverde documenten om te verifiëren wie de UBO's van 
een vennootschap zijn. Dit kan met name voor vertraging zorgen bij 
vennootschappen 'onderin' een oudere vennootschappelijke structuur, 
waarbij de aandeelhoudersregisters niet (volledig) zijn bijgewerkt en de 
aankomsttitels niet altijd snel vindbaar zijn. 

Bestaande vennootschappen kunnen hun UBO's via de website van de 
Kamer van Koophandel registreren. Uiteraard kan HVK Stevens daarbij 
van dienst zijn. 

 
2  Zie o.a. Kootstra A., 'De impact van het UBO-register op de praktijk', WPNR 

2020/7293 en Peters, J.J.C., 'Vermogensanonimisering, op het kruispunt van 
fiscale en civiele wetgeving. Waarom, wat en hoe?', FBN 2019/2. 

3.4 Meer informatie over het UBO-register? 

U kunt altijd contact met ons opnemen, wanneer u meer wilt weten 
over (a) het UBO-register, (b) het trustregister dat nog ingevoerd gaat 
worden voor fondsen voor gemene rekening en/of (c) mogelijkheden 
om te voorkomen dat het (volledige) vermogen van de entiteiten, 
waarvan u UBO bent, moet worden gepubliceerd. Wij kunnen u 
desgewenst een aantal artikelen2 aanraden of u deze toesturen.  
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4. Let op! Sparen kost geld 

Om de economie in de Eurozone te stimuleren, moedigt de Europese 
Centrale Bank ("ECB") consumeren en investeren aan. Sparen wordt 
minder aantrekkelijk gemaakt. Aangewakkerd door het beleid van de 
ECB zijn steeds meer Nederlandse banken genoodzaakt de kosten, die 
de ECB hen in rekening brengt, door te belasten aan de spaarder in de 
vorm van negatieve rente op hun spaartegoeden. Zo rekenen bepaalde 
banken 0,5% rente bij een spaarsaldo, voor zover dat meer bedraagt 
dan € 250.000. De Volksbank heeft aangekondigd deze drempel voor 
zakelijke cliënten vanaf 1 april 2021 verder te verlagen naar €100.000.  

Tegelijkertijd hebben Nederlanders, aldus een bericht in 
Het Financieele Dagblad op 29 januari 2021, in 2020 bijna twee keer 
zoveel gespaard als in 2019. De spaarquote, die de verhouding tussen 
de besparingen en het beschikbare inkomen weergeeft, zou vorig jaar 
naar schatting zelfs gestegen zijn van 3,1% in 2019 tot een 
'unprecedented' 11,1%.  

Vanwege de huidige onzekerheid, welke sparen eerder in de hand 
werkt, ligt het niet in de lijn der verwachting dat hier snel verandering 
in gaat komen en is het volgens economen aannemelijk dat de 
spaarrente in de Eurozone de komende jaren vrijwel nihil of zelfs 
negatief blijft.  

Voor vermogende particulieren speelt daarbij dat zij jaarlijks 1,76% 
(2021) vermogensrendements-heffing verschuldigd zijn, voor zover hun 
'box 3'-vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, ongeacht het met 
dit vermogen gerealiseerde rendement. Indien de inflatie dit jaar 
wederom uitkomt op 1,3%, zijn deze particulieren aan het einde van 
het jaar 3,06% armer. Wij merken dat particulieren en 
vennootschappen, die zekerheidshalve substantiële bedragen aan 

liquide middelen wensen aan te houden, actief zoeken naar 
oplossingen voor deze problematiek. 

De voor de hand liggende alternatieven zijn beleggen en investeren, of 
simpelweg uitgeven en consumeren. Deze alternatieven verhouden 
zich echter slecht tot de reden waarom juist zoveel wordt gespaard; de 
gewenste zekerheid. Door de liquide middelen te spreiden over 
verschillende banken, bankrekeningen en rekeninghouders kan in 
ieder geval bereikt worden dat minder negatieve rente in rekening 
gebracht wordt. Spreiden lijkt 'the magical word' te zijn. 

Vanzelfsprekend, het kan ook niet anders, dienen belastingplichtigen 
er daarbij rekening mee te houden dat de Belastingdienst zelfstandig 
beoordeelt wat de fiscale gevolgen zijn van het spreiden. Van een 
afstand hebben we gezien dat dit voor belastingplichtigen tot nare 
verrassingen kan leiden, indien één en ander niet goed is vastgelegd. 

Om deze verrassingen te voorkomen, is een overeenkomst ontwikkeld 
die de toets der kritiek kan doorstaan. Indien u daarin geïnteresseerd 
bent, neem gerust contact met ons op. 
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5. De verkiezingsprogramma’s 

Tijdens de kabinetten Rutte I, II en III is het Nederlandse belastingstelsel 
niet majeur gewijzigd. In opdracht van toenmalig staatssecretaris van 
Financiën Snel hebben ambtelijke werkgroepen tien verschillende 
onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van ons belastingstelsel met 
het doel om uitgewerkte beleidsopties te leveren voor verbeteringen en 
vereenvoudigingen van ons belastingstelsel. Op 18 mei 2020 heeft 
staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de zogenaamde ‘Bouwstenen’ -
rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Uit de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen lijkt te volgen 
dat er weinig met deze rapporten is gedaan.  

 

Uit de informatie, die de partijen hebben aangeleverd aan het Centraal 
Planbureau voor analyse van de budgettaire en economische effecten van 
hun verkiezingsprogramma's, volgt een licht ander beeld. Bij het hierna 
opgenomen overzicht van de plannen van de verschillende partijen hebben 
wij deze informatie meegenomen.  

Zoals reeds vermeld in het voorwoord, beogen wij geenszins compleet te 
zijn. Wij hebben slechts enkele plannen van de partijen op een rij gezet, 
waarvan wij menen dat deze in ieder geval relevant zijn voor het 
Nederlandse familiebedrijf en de in Nederland wonende vermogende 
particulier.  

 

 

 

   

Bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR”): 

 

De VVD wil de BOR behouden en knelpunten, 

die de toepassing beperken, opheffen. 

 

Voor het familiebedrijf wil het CDA de BOR 

behouden en regelen dat de Belastingdienst 

verzoeken om toepassing sneller behandelt. 

 

D66 versobert de BOR en verlaagt de 

vrijstelling voor het ondernemingsvermogen 

tot € 1.084.851 tot 75% en tot 50% voor het 

meerdere. Verhuurd vastgoed wordt 

uitgesloten van de toepassing van de BOR. 

Verder wil D66 de tarieven van de erf- en 

schenkbelasting in het algemeen verhogen. 
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Box 1 van de inkomstenbelasting: Lastenverlichting voor de middeninkomens 

middels een middeninkomenskorting en een 

verhoging van de arbeidskorting.  

 

Verlaging van het tarief van de eerste 

tariefschijf naar 34,4% (van thans 37,1%). Voor 

topinkomens (wat niet wordt gespecificeerd) 

voert de CDA tijdelijk een extra toptarief in. 

Toptarief van 55% voor inkomens boven de 

€ 0,15 mln. 

Box 2 van de inkomstenbelasting: De VVD is voornemens de heffing in box 2 te 

verlagen. Het is nog onbekend hoe zij dit exact 

willen bewerkstelligen. 

 Introductie van 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 (met 

toekomstige winstuitkeringen verrekenbare) 

jaarlijkse voorheffing van 4% in op de 

boekwaarde van het vermogen in de 

vennootschap. 

Box 3 van de inkomstenbelasting: Toewerken naar een rechtvaardiger systeem 

dat spaarders en beleggers niet bestraft, 

waarbij belasting wordt geheven over het reële 

rendement. 

Ten aanzien van box 3 vermogen wil het CDA 

dat géén belasting verschuldigd is over 

spaargelden zolang de daarover ontvangen 

rente lager is dan de belasting daarover. Verder 

wil de partij dat box 3 voor overige beleggingen 

zo wordt aangepast dat de verschuldigde 

belasting aansluit bij het behaalde rendement.  

 

Introductie van een vermogensbelasting van 

1%, voor vermogens in box 3 hoger dan € 1 mln. 

en 2% over vermogen boven € 2 mln. Tevens 

gaat een progressief tarief in box 3 gelden, 

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 € 0,2 mln. 

zijn niet langer verrekenbaar met bezittingen in 

box 3. 

Vennootschapsbelasting (“VPB”):  Verhoging van het toptarief in de VPB naar 27% 

in combinatie met een verkorting van de eerste 

tariefschijf tot € 0,2 mln. 

Verhoging van het toptarief in de VPB naar 

27,5% in combinatie met een verkorting van de 

eerste tariefschijf tot € 0,2 mln. 
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Overige maatregelen:  Het moet eenvoudiger worden voor 

ondernemingen om een nieuwe zakelijke 

bankrekening te openen (ook wanneer er 

sprake is van een buitenlandse aandeelhouder).   

D66 verlaagt de grens waarbij schulden bij de 

eigen vennootschap worden belast in box 2 

naar 0,2 mln. Dit geldt zowel voor bestaande 

als nieuwe schulden. Eigenwoningschulden 

vallen buiten het bereik van de regeling. 

 

 
    

Bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR”): 

 

De PvdA wil de BOR afschaffen. De SP wil de BOR afschaffen en de 

tarieven in de erf- en 

schenkbelasting voor kinderen en 

kleinkinderen gelijktrekken tot 14% 

over de eerste schijf en 28%  over 

het meerdere. 

De ChristenUnie wil een forse 

vrijstelling handhaven bij 

bedrijfsoverdracht.  

De doorschuifregeling in de 

inkomstenbelasting wordt wel 

afgeschaft, waarbij er een ruime 

betalingstermijn komt.  

De tarieven in de erf- en 

schenkbelasting worden verhoogd. 

Het tarief voor kinderen en partners 

wordt 26,3%, voor de overige 

erfgenamen wordt het tarief 40%. 

GroenLinks wil de BOR afschaffen 

en de tarieven in de erf- en 

schenkbelasting onafhankelijk 

maken van de relatie tussen de 

ontvanger en de erflater/schenker. 

Bij verkrijgingen tot € 0,1 mln. wordt 

het tarief 25%. Bij verkrijgingen van 

meer dan € 0,1 mln. - maar minder 

dan € 0,2 mln. - wordt het tarief 

35%. Bij verkrijgingen van meer dan 

€ 0,2 mln. wordt het tarief 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HVK Stevens | Prins Bernhardplein 200 | 1097 JB Amsterdam  Pagina 11 van 16 

 
    

Box 1 van de inkomstenbelasting: In de plannen van de PvdA wordt 

een vijfschijvenstelsel ingevoerd, 

waarbij inkomens tussen de 

€ 67.000 en € 150.000 belast zijn 

tegen 52% en inkomens daarboven 

tegen een tarief van 60%. 

Het eigenwoningforfait wordt 

afgeschaft, behalve voor 

eigenwoningen met een waarde van 

meer dan €1,1 mln. De 'Villataks' 

blijft bestaan. 

In de plannen van de SP wordt een 

vijfschijvenstelsel ingevoerd, waarbij 

inkomens tussen de € 67.000 en 

€ 150.000 belast zijn tegen 52% en 

inkomens daarboven tegen een 

tarief van 65%. 

Het tarief in de eerste schijf wordt 

verlaagd naar 35%. Het tarief van de 

tweede schijf wordt verhoogd naar 

50%. 

Voor inkomen tussen € 65.000 en 

€ 0,2 mln. gaat een tarief van 50% 

gelden, voor inkomens daarboven 

60%. 

Box 2 van de inkomstenbelasting: Het tarief in box 2 wordt  

progressief met een tarief van 30% 

tot € 50.000, 35% tussen de 

€ 50.000 en € 150.000, 40% tussen 

de € 0,15 mln. en € 0,3 mln. en een 

tarief van 45% boven de € 0,3 mln. 

Daarnaast komt er een jaarlijkse 

voorheffing, berekend over 4% van 

de boekwaarde van het vermogen in 

de vennootschap, die kan worden 

verrekend met winstuitkeringen. 

En, er komt een vermogensheffing 

van 1,5% over de boekwaarde van 

bezittingen in box 2.  

Het tarief in box 2 wordt progressief 

met een tarief van 27% tot € 50.000 

en een tarief van 36% boven de 

€ 50.000. Daarnaast komt er een 

jaarlijkse voorheffing, berekend over 

4% van de boekwaarde van het 

vermogen in de vennootschap, die 

kan worden verrekend met 

winstuitkeringen. 

 Het tarief in box 2 wordt 

progressief, zodat de 

gecombineerde vennootschaps- en 

inkomstenbelastingdruk gelijk is aan 

het tarief in box 1. Voor voordelen in 

box 2 van meer dan € 0,2 mln. gaat 

een tarief gelden van 42,9%. 
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Box 3 van de inkomstenbelasting: Het daadwerkelijke rendement gaat 

belast worden.  

Daarnaast komt er een 

vermogensbelasting. Voor 

vermogens tussen € 0,1 mln. en 

€ 0,5 mln. geldt een tarief van 1%, 

tussen € 0,5 mln. en € 1 mln. geldt 

een tarief van 2%, tussen € 1 mln. en 

€ 5 mln. een tarief van 3%, tussen 

€ 5 mln. en € 10 mln. een tarief van 

4% en boven € 10 mln. een tarief van 

5%. 

Het daadwerkelijke rendement gaat 

progressief belast worden. De eerste 

€ 20.000 tegen 36%.. 

Daarnaast komt er een 

vermogensbelasting waarin de eigen 

woning, voor zover die meer waard 

is dan € 0,75 mln., wordt 

meegenomen. 

De vermogensbelasting bedraagt 1% 

voor huishoudvermogens tussen de 

€ 1 mln. en € 2 mln. en 2% over het 

meerdere. 

Het heffingsvrije vermogen wordt 

geleidelijk verhoogd naar € 0,25 

mln. per persoon en € 0,375 mln. 

per paar. Voor vermogen boven de 

€ 1 mln. gaat een tarief van 40% 

gelden. 

GroenLinks wil een 

vermogensbelasting invoeren over 

de bruto-bezittingen, inclusief de 

eigen woning. Alleen de resterende 

eigenwoningschuld komt in aftrek. 

Voor zover het bruto-vermogen 

meer bedraagt dan € 1 mln. is 1% 

vermogensbelasting verschuldigd. 

Over het vermogen boven € 2 mln. 

is 2% vermogensbelasting 

verschuldigd. 

Vennootschapsbelasting: De PvdA verhoogt het (algemene) 

tarief van de 

vennootschapsbelasting voor 

winsten boven de € 0,2 mln. tot 

30%. 

De SP verhoogt het (algemene) tarief 

van de vennootschapsbelasting voor 

winsten boven de € 0,2 mln. tot 

36%. 

De eerste tariefschijf wordt weer 

verkort tot € 0,2 mln. 

GroenLinks verhoogt het (algemene) 

tarief van de vennootschaps-

belasting voor winsten boven de 

€ 0,2 mln. tot 30%. 

Overige maatregelen: De PvdA wil de grens, waarbij 

schulden bij de eigen vennootschap 

als een fictief regulier voordeel in 

box 2 in de heffing worden 

betrokken, verlagen naar € 17.500. 

Dit geldt voor bestaande en nieuwe 

schulden, inclusief de eigen-

woningschuld. De 30%-regeling 

wordt afgeschaft. 

De SP wil de grens, waarbij schulden 

bij de eigen vennootschap als een 

fictief regulier voordeel in box 2 in 

de heffing worden betrokken, 

verlagen naar € 17.500. Dit geldt 

voor bestaande en nieuwe schulden, 

inclusief de eigenwoningschuld. 

Over het voorstel van Wet excessief 

lenen bij eigen vennootschap wordt 

niet veel opgemerkt. De 

ChristenUnie wil dat de 

Belastingdienst meer gaat toezien 

op de gebruikelijk-loonregeling.  

GroenLinks wil de grens, waarbij 

schulden bij de eigen vennootschap 

als een fictief regulier voordeel in 

box 2 in de heffing worden 

betrokken, verlagen naar € 17.500. 
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Disclaimer  

De in dit document opgenomen informatie is opgesteld door HVK Stevens en is bedoeld als 
informatie in algemene zin. Deze informatie is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie en mag 
daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Beslissingen op basis van de 
informatie in dit document zijn voor eigen rekening en risico. 

HVK Stevens behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en 
andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden 
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

 

Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar 
te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van HVK Stevens. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw 
eigen persoonlijk gebruik. 
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Luc Heijtel 
Tax Partner 
E: l.heijtel@hvkstevens.com 

 

Jac Veeger 
Tax Partner 
E: j.veeger@hvkstevens.com 

 

Prof. dr. Stan Stevens 
Tax Partner 
M: +31 6 12 29 91 64 
E: s.stevens@hvkstevens.com 

 

Jan Willem Schenk 
Notaris 
M: +31 6 29 59 17 97 
E: j.schenk@hvkstevens.com 

 

Jeroen Peters 
Tax Partner 
M: +31 6 18 392 666 
E: j.peters@hvkstevens.com 
 

 

Wouter Lunstroo 
Tax Partner 
M: +31 6 27 30 53 52 
E: w.lunstroo@hvkstevens.com 

 

Johan van Vulpen 
Tax Partner 
M: +31 6 20 61 58 19 
E: j.vanvulpen@hvkstevens.com 

 

Erwin Roelofs 
Counsel 
M: +31 6 82 28 08 23 
E: e.roelofs@hvkstevens.com 

    

Ons private clients team: 
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Karsten de Heus 
M: +31 6 12 29 90 43 
E: k.deheus@hvkstevens.com 

 

Dion Wetterhahn 
M: +31 6 30 14 42 23 
E: d.wetterhahn@hvkstevens.com 

 

Tim Moolenaar 
M: +31 6 23 30 83 63 
E: t.moolenaar@hvkstevens.com 

 

Daniëlle van Geldorp 
M: +31 6 30 98 80 96 
E: d.vangeldorp@hvkstevens.com 

 

Annemieke Kooij 
M: +31 6 23 69 45 40 
E: a.kooij@hvkstevens.com 
 

 

Hajar Azzouzi 
M: +31 (0)20 210 50 78 
E: h.azzouzi@hvkstevens.com  
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Prins Bernhardplein 200 

1097 JB  Amsterdam 

T: +31 (0)20 76 30 900 

E: info@hvkstevens.com 

Weena 750 
3014 DA Rotterdam 

T: +31 (0)10 31 62 002 

E: info@hvkstevens.com 

 

4, Avenue Jean-Pierre Pescatore 

L-2324 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

E: info@hvkstevens.com 

 

Landhuis Joonchi 

Kaya Richard J. Beaujon z/n/ 

Willemstad Curacao 

E: info@hvkstevens.com 

 

Amsterdam Rotterdam 

Luxembourg Curaçao 

Onze kantoren 


