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VOORWOORD

Alstublieft, het nieuwe 
VANDERSTELT-magazine!

Zomer 2022; we zijn alweer ruim over de helft van dit jaar. Het jaar dat 
herstel van corona had moeten betekenen, maar nu ook -of vooral- in 
het teken staat van inflatie, sterk stijgende gas- en energieprijzen, 
rentestijgingen en gronfstoffenschaarste. Allemaal ontwikkelingen die 
invloed hebben op uw en mijn werkveld, de wereld van het vastgoed en 
van het familievermogen.  

Voor dit nieuwe VANDERSTELT 
E-magazine, alweer de zesde editie, 
hebben wij weer ons best gedaan 
om veel waardevolle informatie voor 
u te verzamelen die aansluit bij de 
actualiteit. Nieuwe kennis, verse 
inspiratie of extra verdieping op een 
interessant onderwerp. 

Natuurlijk geven we u informatie over 
de vastgoedmarkt en onze recente 
transacties, maar misschien nog 
wel interessanter zijn onze artikelen 
over actuele onderwerpen zoals 
de wijzigingen in box 3, de BOR, de 
verwachtingen voor de vastgoedmarkt 
bezien vanuit ING Real Estate Finance 
en een artikel over inflatie en het 
familiebedrijf.

Want dat er veel staat te veranderen, 
dat is wel zeker. Hoe dat er allemaal 
precies uit gaat zien, is nog even 
afwachten. Wij zijn in gesprek gegaan 
met diverse specialisten en hebben 
hen het hemd van het lijf gevraagd. 

Zo hopen we u te voorzien van de 
nodige achtergrondinformatie en 
munitie om u te wapenen tegen 
de aankomende wijzigingen. Ook 
in onze eigen dienstverlening zijn 
veranderingen op komst. Maar deze 
veranderingen zijn positief! Wij krijgen 
namelijk steeds meer vragen voor 
andersoortige dienstverlening, breder 
dan wij normaal gesproken doen. 
Op dit moment bekijken we hoe we 
invulling kunnen geven aan deze wens. 
Uiteraard houden we u op de hoogte.

Bent u zelf specialist in een vastgoed 
en/of familievermogen gerelateerd 
onderwerp en wilt u graag eens met 
mij van gedachten wisselen, of wilt u 
als gastauteur een bijdrage leveren 
aan ons magazine? Neem dan vooral 
even contact met ons op. 

Rest mij nu niets anders dan u veel 
leesplezier te wensen. Ik hoop dat wij 
u veel inspiratie voor een succesvolle 
koers voor de afronding van 2022 en 
de komende jaren kunnen geven!

Jacqueline

VANDERSTELT begeleidt u en uw familie uiteraard 
graag en onafhankelijk bij het nemen van de juiste 
vastgoedbeslissingen. Wilt u ook uw gedachten en/of 
(des-)investeringsbehoefte met ons delen? Of kunt u 
advies gebruiken? Dat vernemen we graag van u. Het 
maken van een (online) afspraak is zo geregeld!
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De ‘four seasons’ van een 
vastgoedportefeuille:
hoe dirigeert u uw portefeuille door 
deze snel veranderende wereld heen?

We zijn nog amper bekomen van corona, en de volgende uitdagingen staan alweer 
voor de deur. Er speelt van alles op het wereldtoneel wat ook zijn weerslag vindt op 
de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarnaast blijft Nederland niet stilzitten en zijn 
er vele veranderingen gaande. Hierbij kan gedacht worden aan: verhoging van de 
overdrachtsbelasting, opvolging/BOR, rentestijgingen, enorme uitdagingen op de 
woningmarkt, inflatie, bouwkosten stijgingen, afvlakking van de economie en ook het 
recessie woord valt steeds vaker, sterk gestegen gas- en elektraprijzen en aangekondigde 
maatregelen voor regulering in de huursector. Allemaal zaken die afkomen op de 
vastgoedmarkt. Wat betekent dit voor u als vastgoedbezitter, belegger of investeerder? 
Wij vroegen het aan Jacqueline van der Stelt.

“Ik vind de vier seizoenen van het vastgoed, groeien, snoeien, rusten en oogsten, altijd 
een mooie metafoor”, gaat Jacqueline van start. “Maar de timing, vertrekpunt en het 
perspectief van die vier seizoenen is voor elke familie anders. Iedere familie heeft 
immers haar eigen dynamiek, vermogensdoelstellingen, vermogens-cycli en iedere 
vastgoedportefeuille is uniek/maatwerk.”

De ene familie beheert een groot bestaand vastgoedvermogen en dan is het ieder jaar 
goed om te bezien waar we in het ‘seizoen’ zitten en of er ‘rust, groei, oogst of snoei’ 
van toepassing kan zijn. Dit kan op portefeuille niveau, maar ook op object-niveau:

• Rusten: de meeste families kopen vastgoed met een lange termijn horizon. Naast   
 een goede monitoring op onderhoud/duurzaamheid en huurderstevredenheid,   
 is er ook niets mis mee om in een rustiger vaarwater terecht te gaan komen en   
 een geïndexeerde cashflow te gaan genereren. Ook in rust behoeft de    
 portefeuille aandacht, om daarna tot groei/bloei te kunnen gaan komen.
• Groeien: in welke bestaande objecten moet er geïnvesteerd gaan worden en/of kan   
 waarde toegevoegd worden, in welke vastgoedsegmenten liggen er kansen en moet   
 de portefeuille uitgebreid worden? Hoe is het totale vastgoedvermogen gealloceerd  
 en is o.a. gelet op de enorme inflatie, is deze verhouding nog actueel of zou een   
 groter vastgoedaandeel een antwoord kunnen zijn op de totale     
 vermogensdoelstelling van deze familie?
• Snoeien: het pand is verkoopklaar en kan verkocht worden tegen het gewenste   
 indirecte rendement of het pand is klaar voor de verhuur-optimalisatie. En soms is   
 de oogst schraal en kan verlies-minimalisatie ook een strategie/afweging zijn.
• Oogsten: welke delen van de portefeuille zouden voor dispositie in aanmerking gaan  
 komen? Om welke redenen: te beheersintensief, te veel huurdersrisico, de locatie,   
 de onderhoudssituatie, het marktsegment of is het pand juist verkoopklaar en   
 kan er een mooi indirect verkoopresultaat geboekt gaan worden? 

Een andere familie heeft net een groot 
cash-event achter de rug en dat is 
ook een uitdaging in deze tijden van 
hoge inflatie. Deze familie zal gaan 
starten met het alloceren van haar 
vermogen in aandelen, private equity 
en normaliter ook vastgoed met een 
lange termijn-horizon om een solide 
risico-diversificatie te realiseren. 
Veel goedbedoelde adviseurs zullen 
op deze familie afkomen en zij zal 
moeten beginnen met haar eigen 
beleggingsplan en doelstellingen. Deze 
familie zit in de groeifase en haar eigen 
vier seizoenen komen pas veel later aan 
de orde.

Dit maakt het beheren van een 
vastgoedportefeuille wat mij betreft 
ook zo interessant, de cycli/seizoenen 
blijven komen en gaan. Altijd alert zijn 
op kansen en uitdagingen en nee, svp 
geen ‘bezit van de zaak, is het einde van 
het vermaak’. Vastgoed is een asset-
class die blijvend aandacht behoeft/
verdient!

Toch zijn er op dit moment een aantal 
ontwikkelingen die om actie vragen. 
Zo gaat de overdrachtsbelasting per 
01.01.2023 van 8 naar 10,1%. Het 
is dus nu nog een goed moment om 
investeringen en desinvesteringen 
naar voren te halen. Ook is de rente 
ongekend hard en snel gestegen. Het is 
nog de vraag wat de komende periode 
de weerslag en vertaalslag wordt op 
vastgoedprijzen. De markt is nog steeds 
krap en het rendement op spaargeld 
nihil, maar ik verwacht dat er mooie 
investeringskansen en meer aanbod 
aankomt voor beleggers met een lange 
termijn doelstelling. Ook de inflatie is 
ongekend hoog. Vastgoed is een van 
de weinige categorieën die door huur-
indexatie een inflatiebescherming 
geven, dus de interesse vanuit beleggers 
en nieuwe toetreders blijft groot.”

“De oververhitte 
particuliere woningmarkt 
lijkt iets af te koelen, 
maar er is nog steeds een 
enorm woningtekort.
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”

“Altijd alert zijn op kansen 
en uitdagingen en nee, svp 
geen ‘bezit van de zaak, is 
het einde van het vermaak’. 
Vastgoed is een asset-class 
die blijvend aandacht 
behoeft/verdient!
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“De Wet excessief lenen komt eraan, en een verandering in box 3 (zie artikel 
van Marco Straten verderop in dit magazine op pagina 68). Dit zijn zaken om 
je op voor te bereiden. Klopt de structuur nog of moet uw huidig vastgoed 
versneld van box veranderen, versneld afscheid nemen en/of tijd voor een 
goed gesprek met uw fiscalist?  En wellicht is dit ook een mooi moment om te 
bekijken of de huidige portefeuille qua diversificatie nog aan uw lange termijn 
doelstellingen voldoet qua type product, huurders, energietransitie, etc. 
Energielabels zijn niet langer een papieren tijger, maar ook voor huurders van 
belang als indicator voor de te verwachte energielasten van een pand. Vanaf 
2023 moeten kantoren tenminste een C label hebben. Er is dus werk aan de 
winkel met de verduurzaming: vanuit milieuoogpunt, voor de wetgeving, maar 
ook vanuit huurderstevredenheid. Ook woningcorporaties en particuliere 
verhuurders zijn vanaf 2030 gebonden aan regels voor de energieprestatie van 
hun huurwoningen. Verduurzaming van vastgoed is dus echt topprioriteit.”

Waar moet je als vastgoedeigenaar 
of investeerder nú mee aan de slag?

Hoe zit het met de huurmarkt voor woningen?

“De oververhitte particuliere woningmarkt lijkt iets af te koelen, maar er is nog steeds een 
enorm woningtekort. En dus ook een enorme opgave in het behalen van de doelstellingen 
om 1 miljoen huur- en koopwoningen bij te bouwen. De nieuwe aangekondigde maatregelen 
voor meer regulering in ook de middenhuursector dragen hier niet aan bij. Volgens de 
plannen van woonminister Hugo de Jonge, zouden de huren van 90% van alle huurwoningen 
gereguleerd moeten worden. Daarmee heeft de verhuurder geen ruimte meer om zelf de 
huur te bepalen. De bovengrens voor gereguleerde huurwoningen zou tussen de € 1000 
en € 1250 per maand komen te liggen. In mijn ogen zal deze ontwikkeling eerder leiden tot 
minder huurwoningen i.p.v. meer. Deze voorstellen zouden een flinke tegenvaller zijn voor 
vastgoedbeleggers. Zeker in combinatie met de hogere overdrachtsbelasting en de andere 
fiscale wijzigingen.” 
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En dan hebben we ook nog te maken 
met een economisch instabiele situatie…

“Ja, naast de hoge inflatie is er natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne. Dit samen drukt 
de groei van de wereldeconomie. De groeiverwachtingen zijn nu al een stuk lager dan 
aan het begin van het jaar en ook wordt er in toenemende mate gevreesd voor een 
recessie. Het verdere herstel na corona komt hiermee in gevaar. De snel stijgende 
hypotheekrente, ook een gevolg van de inflatie mede vanwege de situatie in Oekraïne 
en de verstoringen in de logistieke lijnen vanwege Corona, zorgt voor onzekerheid. 
Nu er minder geleend kan worden én de maandlasten stijgen, denken potentiële 
kopers langer na. Huizenbezitters die nog twijfelden over verkoop, zetten nu de 
stap soms juist eerder, om nog een goede prijs te kunnen pakken. Zowel kopers als 
verkopers kiezen dus voor meer zekerheid op de particuliere woningmarkt. Dergelijke 
afwegingen gaan ook een rol spelen op de commerciële vastgoedmarkten.”

De BOR ligt op de Haagse vergadertafels, 
blijft deze fiscale faciliteit behouden?

“Vastgoedfamiliebedrijven hebben profijt van en belang bij de fiscaal gunstige 
bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij schenking of vererving van aandelen in een 
vastgoed-bv. Versobering of afschaffing van dit belastingvoordeel staat echter al 
een poos op de politieke agenda. De regeling kost de schatkist zo’n €400 miljoen 
per jaar en het idee is dat de meeste erfgenamen voldoende vrije middelen 
hebben om risicoloos met de fiscus af te rekenen. Waar dat niet zo is, zou een 
ruimere betalingsregeling voldoende moeten zijn. Familiebedrijven vrezen 
voor afschaffing of beperking van de regeling. Bovendien zou afschaffing van de 
regel ook slecht zijn voor de woningbouwambities van het kabinet. Het is nog 
afwachten welke kant het op gaat, maar het recent gepubliceerde Belastingplan 
2023 bevat vooralsnog geen wijzigingen in de BOR, dus dat biedt hoop.” Aad 
Rozendal gaat er in dit Magazine nader op in (pag. 78).
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Een flinke mix aan veranderingen voor de vastgoedbelegger, maar 
waar moet de belegger in deze hectische tijd op focussen?

Financiering

Fiscaliteit

Afhankelijk van het seizoen waarin het vastgoed en/of uw eigen vermogensplanning zich bevindt (rust, 
groei, snoei, oogst) zijn verschillende acties mogelijk. Ons algemene advies, neem uw portefeuille nog 
eens extra onder de loep met deze checklist:

Rente: lopen uw huidige 
rentecontracten binnenkort af? 
Vroegtijdig anticiperen? Meer met 
eigen geld gaan investeren? Is de 
mix van kort geld Euribor/lange 
rentes een oplossing? Is uw type 
vastgoed bancair financierbaar en 
zo ja waar/hoe?

Portefeuille samenstelling: Wat zijn de sterke en 
zwakke punten van uw portefeuille? Waar liggen 
de kansen en waar zitten de bedreigingen? Heeft 
u de gewenste allocatie per vastgoedsegment? Is 
uw geografische spreiding toereikend? Kunnen 
uw huurders de huur-indexatie opbrengen en 
doorberekenen aan hun klanten? Hoe kijkt u naar 
de veranderende wereld (duurzaamheid etc.) in 
relatie tot uw vastgoed?

• Hoe is uw vermogen verspreid over de diverse  
 asset classes? 
• Is uw vermogen gehedged tegen inflatie? 
• Tijd om uw vastgoed-vermogen uit te breiden  
 of juist een gedeelte af te stoten?
• Heeft u een plan om uw vermogen te laten  
 groeien voor uw eigen pensioen, danwel voor  
 de volgende generaties?

Successie: op welke manier heeft 
de opvolging van uw portefeuille 
vormgegeven? Is uw successie fiscaal-
vriendelijk/optimaal ingeregeld?

Structuur: blijft beleggen in box 3 voor u 
aantrekkelijk of wordt het tijd om samen 
met uw fiscalist voor te gaan sorteren op 
de veranderingen die komen gaan?

Overdrachtsbelasting:
Aangekondigd is een verhoging van 
de overdrachtsbelasting van 8% naar 
10,1% per 01.01.2023. Heeft u er al over 
nagedacht om het komende half jaar nog 
iets bij te kopen, danwel juist te gaan 
verkopen? Is het niet handiger om dit 
naar voren te halen en nog in 2022 te 
effectueren?

Vastgoed

Vermogen

Vragen als hierboven kunnen een perfecte start of 
reflectiepunt zijn voor het optimaliseren van uw 
vastgoedstrategie. Door uw vastgoedportefeuille 
voor de lange termijn goed te beheren en te 
bewaken en goed assetmanagement toe te passen, 
zullen de boom en haar vruchten alleen maar 
verder groeien voor de huidige en toekomstige 
generaties. De vruchten van dit jaar worden weer 
nieuwe zaadjes voor nieuw vermogen, mits u 
op tijd snoeit en oogst waar nodig. Daarentegen 
snappen wij ook dat soms door de bomen het 
bos niet meer te zien is. Daarom helpen wij u bij 
VANDERSTELT met onze expertise graag om in deze 
onstuimige tijden de juiste koers uit te stippelen.

VANDERSTELT is expert op het gebied van vastgoedbeleggingen toegewijd aan het 
familievermogen. Als beleggingsmakelaar zijn we continue op zoek naar de pareltjes in 
de markt voor vermogende en slagvaardige investeerders/families. Bent u benieuwd wat 
we voor u, uw familie of uw cliënt kunnen betekenen? Of kunt u ons voorzien van een ‘off 
market’ beleggingsproduct? We komen graag en discreet met u in contact.  

www.vanderstelt.com

“Vastgoed vergt naast 
aandacht ook een 
lange termijn visie 
en de geïndexeerde 
huuropbrengsten zorgen 
voor een natuurlijke en 
stabiel aanwas van het 
familievermogen.

Wij helpen u graag snoeien, 
groeien en bloeien!
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“Zo gaat de overdrachtsbelasting 
per 01.01.2023 van 8 naar 10,1%. 
Het is dus nog een goed moment om 
investeringen en desinvesteringen 
naar voren te halen.
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Onze klant- & 
investeringsprofielen
VANDERSTELT bemiddelt voor Nederlandse 
families in solitair vastgoed/portefeuilles vanaf 
€2,5 miljoen. Voor onze instutionele/buitenlandse 
beleggers ligt deze grens wat hoger. Wij stellen 
geen maximum aan de omvang van objecten/
portefeuilles. Qua clièntele bewegen we ons in een 
breed spectrum en zijn we net zo breed inzetbaar 
op de deelgebieden waarin wij actief zijn.

Gezocht; kunt u ons helpen?
Voor onze investeerders zijn wij door heel Nederland 
op zoek naar beleggingen in de volgende segmenten:

• Bedrijfshallen    • Vrieshuizen
• Light industrial   • Ook sale and leaseback
• Logistic/Warehouses   • Ook nieuwbouw incl.
              forward funding

• Winkelcentra
• PDV/GDV (Retail Parcs)
• Supermarkten

• Woningen    • Woningen
• Hotels    • Retail
• Logistiek/Light industrial  • Zorgvastgoed
• Distressed vastgoed    • Kantoren

• Beleggers huurwoningen  • Transformatiepanden
• Nieuwbouwwoningen  • Getransformeerde woningen
• Studentenhuisvesting   • Zorgvastgoed (Ook sale en leaseback)
• Woningbouwlocaties

Uw beleggingsaanbod
Overweegt u afscheid te nemen van een object of een deel van uw 

portefeuille en heeft u behoefte om vertrouwelijk te sparren over de 
mogelijkheden en verkoopopbrengsten? Wij staan graag aan uw zijde met 
een onderbouwd en gedegen verkoopadvies. Of heeft u beleggingsaanbod 
in hiernaast benoemde deelmarkten? Wij komen graag met u in contact en 
verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw informatie. U kunt 

ons bereiken via info@vanderstelt.com of bel naar 026 205 14 60
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Familiebedrijf en inflatie: 
een zware dobber (maar ze 
blijven positief!)
Een onderzoek van Nyenrode Business 
Universiteit en Van Lanschot Kempen naar 
de verwachtingen van de effecten voor het 
familiebedrijf en voor het privé-familievermogen

De zeer hoge inflatie kan niemand zijn ontgaan. Natuurlijk is dit een onderwerp 
dat ook familiebedrijven en onze vastgoedfamilies raakt. Familiebedrijven 
blijven positief maar vrezen wel voor de liquiditeit van het bedrijf. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat Nyenrode Business Universiteit samen met Van Lanschot 
Kempen verrichtte. Jacqueline sprak met twee van de onderzoekers; hoogleraar 
prof.dr. Marta Berent-Braun en drs. Yanka Ditewig RB. 

Dat de gevolgen van de inflatie heftig zijn, is wel duidelijk. Maar liefst 66% van de directeuren 
van Nederlandse familiebedrijven maakt zich zorgen over de gevolgen van de hoge inflatie voor 
hun bedrijf. Van hen verwacht 49% dat de rentabiliteit van het bedrijf afneemt, en 5% vreest voor 
de continuïteit van het bedrijf. Van hen maakt 38% zich zorgen over de gevolgen van inflatie op 
overige vermogensbestanddelen, dat is aanzienlijk lager dan de 66% die zich zorgen maakt over 
de gevolgen vd hoge inflatie van het familiebedrijf. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 
toevallig ook 66% van de familiebedrijven tegelijkertijd verwacht de investeringen in innovatie 
gelijk te zullen houden. Ook maken de directeuren zich zorgen over hun personeel en vinden ze 
dat de overheid hen bij zou moeten staan met maatregelen om de klappen van de inflatie op te 
kunnen vangen en te waken voor de gevreesde loon-prijsspiraal.

Kunnen jullie de lezer nog eens uitleggen waarom 
inflatie zo gevaarlijk is?

Marta: “De inflatie brengt veel onzekerheid in het bedrijfsleven. De prijzen 
lopen op, vooral de loonkosten en de energieprijzen. Het verloop van de 
inflatie is erg grillig en heftig, niet elk bedrijf kan dat zomaar managen. Dit 
heeft effect op je kosten, je prijzen, je personeel, de hele supply chain, hoe ga 
je daarmee om? Daarbij komt de inflatie bovenop andere knelpunten zoals 
krapte op de personeelsmarkt, verstoringen in productieketen door covid, de 
oorlog in Oekraïne en het wereldwijde grondstoffentekort.” Yanka vult aan: 
“Daarbij is er een grote onzekerheid over hoelang deze situatie gaat duren. 
Deze stijging is zo heftig in een zo korte tijd, daardoor ontstaat een prijsspiraal 
met veel onzekere factoren. Je kunt als bedrijf weinig veranderen aan de 
drivers voor inflatie, dat maakt het extra problematisch.”

“Veel directeuren pleiten voor 
ondersteuning vanuit de overheid 
voor het personeel om hun 
koopkracht te behouden.
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met veel onzekere factoren. Je kunt als bedrijf weinig veranderen aan de 
drivers voor inflatie, dat maakt het extra problematisch.”

”
“Veel directeuren pleiten voor 
ondersteuning vanuit de overheid 
voor het personeel om hun 
koopkracht te behouden.
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”

“Qua vastgoed is er een zekere 
‘sense of urgency’ door de 
oplopende rentemarkt en de 
overdrachtsbelasting die per 1 
januari 2023 fors omhooggaat naar 
waarschijnlijk 10,1%. Als belegger 
in vastgoed moet je alert blijven 
op veranderende regelgeving, 
rente en fiscaliteit, waaronder ook 
box 3 ontwikkelingen.
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En wat zijn jullie verwachtingen voor de consequenties 
van de inflatie voor familiebedrijven? 

De antwoorden en uitkomsten zijn heftig en heel openhartig. Met dit 
onderzoek hebben de familiebedrijven wel hun hart gelucht! Verbaast 
jullie dat?

Yanka: “het onderzoek toont aan dat het merendeel van de directeuren van Nederlandse 
familiebedrijven zich zorgen maakt over de gevolgen van de hoge inflatie voor hun bedrijf. 75% Van 
de ondernemers verwacht dat Nederland in een loonprijsspiraal terecht gaat komen. Ook vindt 
35% van de directeuren dat de hoge prijzen van grondstoffen en energie ontwrichtend zijn voor hun 
bedrijfsmodel. Dit zijn serieuze cijfers die de ernst van de situatie aangeven. De vraag is: hoe lang kun 
je het volhouden? Mocht je de prijsverhogingen in jouw sector niet 1 op 1 door kunnen voeren, dan kan 
je niet eeuwig interen op het eigen vermogen. 54% van de respondenten vindt dan ook dat het kabinet 
maatregelen moet nemen om de gevolgen van de inflatie voor het bedrijfsleven te minimaliseren. 
Daarnaast is het goed om op te merken dat de effecten per sector behoorlijk kunnen verschillen.”

Marta: “Het onderwerp leeft heel erg. De bedrijven zitten er middenin, voor zichzelf, voor het bedrijf, 
maar ook voor medewerkers. We zien ook dat de directeuren komen met heel interessante ideeën over 
hoe deze crisis op te lossen. Veel bedrijven gaan niet bezuinigen op innovatie, de inflatie gaat dus ten 
koste van de rentabiliteit, daar gaan ze op interen. Wel pleiten veel directeuren voor ondersteuning 
vanuit de overheid voor het personeel om hun koopkracht te behouden.”

“Maar liefst 66% van de directeuren van 
Nederlandse familiebedrijven maakt zich 
zorgen over de gevolgen van de hoge inflatie 
voor hun bedrijf.”

Verwachten jullie dat de situatie snel gaat veranderen?

Marta: “Wij verwachten op korte termijn geen normalisering. Het wordt echt 
moeilijk op langere termijn. Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat de ECB gaat 
doen, maar ik verwacht niet dat de inflatie net zo snel daalt als het is gestegen.”
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“Wat ik opvallend vind, is dat 
de bedrijven heel veel oog 
hebben voor de werknemers. 

De verwachtingen zijn niet positief, is dat 
niet tegenstrijdig met het feit dat 73% van de 
respondenten bereid is om nog net zoveel risico 
te lopen in hun privébeleggingen als voorheen? 

Yanka: “We hebben het hier over het algemeen over ervaren 
beleggers. Deze beleggers hebben de coronacrisis overleefd, de 
kredietcrisis… Deze eigenaars hebben veel beleggingservaring, dus 
ze schrikken niet zo snel en laten zich niet tegenhouden. Ze hebben 
over het algemeen ook een lange beleggingshorizon.”

Van de ondervraagde familiebedrijven zegt 84% niet te 
kunnen besparen op energie; kunnen jullie verklaren 
hoe dat komt? 

Een groot deel van de respondenten vreest voor 
een loon-prijsspiraal, welk verzoek geeft men 
indirect aan vakbonden, overheden, SER?

Marta: “Nederlandse bedrijven doen het vaak al heel 
goed op het gebied van duurzaamheid. Ze hebben 
al veel geïnvesteerd in innovatie en hebben al een 
aantal slagen gemaakt. Om daarin nog verder te 
kunnen bezuinigen ben je ook afhankelijk van de 
keten en dat is niet altijd mogelijk.”

Marta: “Wat ik opvallend vind, is dat de bedrijven heel veel oog hebben voor de 
werknemers. De adviezen liggen met name op het gebied van fiscaliteit aan de 
overheidskant. Als advies aan het kabinet stellen de directeuren voor om de laagste 
inkomens te compenseren en grotere fiscale werknemersvoordelen in te voeren. Men 
wil personeel meer koopkracht geven door bijvoorbeeld belastingvoordeel, een lagere 
btw; maatregelen waardoor werknemers netto meer overhouden.”
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De vastgoedprijzen zijn nog relatief stabiel gebleven t.o.v. 
aandelen/crypto etc. Wat is het advies van Van Lanschot hierin?

De indexatienota geeft momenteel ca 10% 
aan, hoe kijken jullie daarnaar? Moet je dat als 
vastgoedeigenaar in rekening brengen bij je huurders?

Vastgoed staat bekend om haar vrij eenvoudige en effectieve inflatie-
hedge via indexatie. Welk advies zouden jullie deze ondernemende 
vastgoedfamilies willen meegeven als het gaat om inflatie?

Yanka: “Ik zal altijd aanraden om te kiezen voor gemixte portefeuilles. Veel 
familiebedrijven hebben sowieso vastgoed. Hun eigen huis, maar veelal 
ook verhuurd vastgoed. Ik adviseer altijd een zo groot mogelijke spreiding 
in beleggingen. Een gezonde mix tussen aandelen, obligaties en vastgoed 
biedt meer zekerheid. We zien dat de afgelopen periode veel liquiditeit is 
omgezet in beleggingen. De vastgoedmarkt is lastig geweest door de hoge 
prijzen, maar ook door onzekerheden over wet- en regelgeving rondom 
woningverhuur, restricties door eigen bewoningsplicht, etc. De inflatie-
hedge middels huur-indexatie is en blijft natuurlijk wel erg aantrekkelijk 
aan het beleggen in vastgoed.”

Yanka: “Ik zou in ieder geval de dialoog aangaan met je huurders en 
kijken naar de sector waar je huurder in actief is. Een bedrijf moet ook 
niet over de kop gaan, want op leegstand zit niemand te wachten. Een op 
een doorberekenen is dus niet de oplossing. Het mooiste is als je in de 
keten kunt zorgen voor een oplossing. Probeer er samen uit te komen met 
leveranciers en klanten.” Marta vult aan: “Je kunt deze kosten ook niet altijd 
100% doorberekenen aan de klant. Een café kan geen €5,- gaan vragen 
voor een kopje koffie. Het is dus ook zaak om te kijken wat je kunt doen aan 
efficiënt werken, optimalisatie van processen, etc.”

Yanka: “Vastgoed is ook voor de toekomst een heel goed onderdeel van de vermogensmix, maar in de 
mix is het wel mooi om ook wat meer liquide assets te hebben, naast vastgoed. Je wil altijd streven 
naar een optimale spreiding tussen vastgoed en meer liquide beleggingen. Qua vastgoed is er wel een 
zekere ‘sense of urgency’ door de oplopende rentemarkt en de overdrachtsbelasting die per 1 januari 
2023 fors omhooggaat naar waarschijnlijk 10,1%. Als belegger in vastgoed moet je alert blijven op 
veranderende regelgeving, rente en fiscaliteit, waaronder ook box 3 ontwikkelingen.”

Benieuwd naar het onderzoek? U downloadt het hier.

“De inflatie-hedge via huur-
indexatie is en blijft natuurlijk 
wel erg aantrekkelijk aan het 
beleggen in vastgoed.
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“De inflatie-hedge via huur-
indexatie is en blijft natuurlijk 
wel erg aantrekkelijk aan het 
beleggen in vastgoed.
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Adviezen van directeuren van familiebedrijven aan het kabinet om de 
gevolgen van de inflatie voor het bedrijfsleven te minimaliseren (ingekort, 
zie onderzoek voor complete advies)

Belastingen
• Loonheffing naar beneden, zodat    
 werknemers netto meer overhouden. 
• Geen extra lasten bij het bedrijfsleven   
 neerleggen om het begrotingsgat te   
 dichten. 
• Breng de btw terug naar 17,5% en het   
 ‘lage’ btw-tarief op boodschappen terug   
 naar 6%. 
• Niet tornen aan box 2. 

Werknemers
• Grotere versoepelingen van fiscale   
 werknemersvoordelen, met name   
 voor duurzaamheid thuis. 
• Minimaliseer het arbeidstekort. Heel   
 veel arbeiders willen graag werken, maar  
 komen dan niet meer in aanmerking   
 voor bepaalde toeslagen. Gooi het   
 toeslagenstelsel op de schop. 
• Compenseer de laagste inkomens. 

Energie
• Energie- en brandstofkosten beheersen,   
 bijvoorbeeld door belastingverlaging op   
 energie. 
• Btw op energie naar laag tarief, zodat de   
 consument lagere kosten heeft en dus   
 minder snel om loonsverhoging vraagt.
• Investeren in goede infrastructuur, vooral  
 voor energietransport. 
• Stimuleren van klimaatvriendelijke en   
 duurzame investeringen. 

Samenwerken met bedrijfsleven: 
• De overheid moet het bedrijfsleven meer  
 perspectief bieden. Vertrouwen uitstralen  
 en gezamenlijk plannen bedenken. Hierbij  
 duidelijkheid geven, bijvoorbeeld ook aan  
 de boeren. 
• Haal senioriteit in ondernemers binnen.   
 Niet alleen van corporates, maar van echte  
 ondernemers. 
• Kabinet moet meedenken vanuit de   
 ondernemer. De onzekerheid van    
 ondernemend Nederland slaat anders terug  
 op werknemers en dit is voor niemand goed.

Inflatie volgens Van Lanschot Kempen

Inflatie is de prijsstijging van goederen en 
diensten. Het inflatiepercentage geeft weer 
wat de gemiddelde prijsstijging in een bepaalde 
periode - meestal een jaar – is geweest. Het 
is daarmee ook impliciet een indicatie van de 
koopkracht van de consument. Als de inflatie in 
een jaar 5% is, dan kan met dezelfde euro van een 
jaar geleden nu gemiddeld 5% minder worden 
gekocht. De (koopkracht)waarde van de euro 
is dus met 5% gedaald. Daarnaast zal een land 
met een relatief hoge inflatie een hoger prijspeil 
van goederen kennen dan het buitenland, 
en daarmee verslechtert zijn internationale 
concurrentiepositie. De economische groei van 
dit land komt hierdoor onder druk. 
Er worden verschillende inflatiecijfers genoemd 
en berekend. De meest gebruikte algemene 
inflatie -index in Europa is de HICP (Harmonised 
Index of Consumer Prices). ‘Harmonised’ slaat 
op het feit dat tussen landen is afgesproken om 
het inflatiecijfer op dezelfde wijze te berekenen. 

Dit inflatiecijfer (ook wel headline- inflatie 
genoemd) geeft de gemiddelde prijsstijging 
weer van een mandje goederen en diensten dat 
de gemiddelde consument doorgaans koopt. 
Hierin zitten onder meer voeding, kleding, 
transport, gezondheid, energie en huur. Een 
ander inflatiecijfer dat veel genoemd wordt is de 
HICP-kerninflatie. De kerninflatie is het algemene 
inflatiecijfer, maar dan zonder de componenten 
voedsel en energie. Dit wordt gedaan omdat 
voedsel en energieprijzen op de korte termijn 
erg sterk kunnen fluctueren. Om een stabieler 
beeld te krijgen hoe de onderliggende inflatie 
zich ontwikkelt, wordt daarom veelal naar 
kerninflatie gekeken. 
Headline- en kerninflatie kunnen nogal van 
elkaar verschillen. In februari was de headline-
inflatie in de Verenigde Staten 7,9% met een 
kerninflatie van 6,4%. Voor de eurozone was dat 
respectievelijk 5,9% en 2,7% en voor Nederland 
6,2% en 2,5%. 
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“Ik adviseer altijd een zo 
groot mogelijke spreiding in 
beleggingen. Een gezonde mix 
tussen aandelen, obligaties en 
vastgoed biedt meer zekerheid.
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“Ik adviseer altijd een zo 
groot mogelijke spreiding in 
beleggingen. Een gezonde mix 
tussen aandelen, obligaties en 
vastgoed biedt meer zekerheid.
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Yanka Ditewig, director bij Van 
Lanschot Kempen

Over de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek

Yanka Ditewig is director bij Van Lanschot 
Kempen en heeft een focus op het 
familiebedrijf. Zij studeerde Bedrijfskunde 
aan de Erasmus Universiteit en is sinds 2004 
werkzaam bij Van Lanschot Kempen. Yanka is 
daarnaast Register Belastingadviseur en heeft 
de postdoctorale opleiding Grotius Estate 
planning afgerond. In haar huidige rol adviseert 
zij vermogende families, familiebedrijven en 
DGA’s op het gebied van financiële planning, 
vermogensstructurering en estate planning en 
begeleidt zij ondernemende families bij het 
opstellen van een familiestatuut. 

Recent ondertekenden Van Lanschot Kempen en Nyenrode Business Universiteit een 
samenwerkingsverband waarmee de Leerstoel Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek wordt 
geïntroduceerd. Van Lanschot Kempen gaat de komende vijf jaar deze leerstoel aan Nyenrode 
Business Universiteit sponsoren. Prof. dr. Marta Berent-Braun is hierbij aangesteld als hoogleraar 
Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek. Belangrijke onderwerpen waar in deze leerstoel aandacht 
aan wordt besteed, zijn de motieven, percepties en het gedrag van de eigenaren in familiebedrijven 
met meerdere eigenaren. Het doel is om kennis te vergaren over hoe deze dynamiek tussen de 
eigenaren tot stand komt, hoe het op een duurzame manier ontwikkeld kan worden en hoe deze 
dynamiek invloed heeft niet alleen op het bedrijf zelf, maar ook op de samenleving. 

Marta Berent-Braun, Van 
Lanschot Kempen hoogleraar 
Familiebedrijven en 
Eigendomsdynamiek

Prof. dr. Marta Berent-Braun is Van Lanschot 
Kempen hoogleraar Familiebedrijven en 
Eigendomsdynamiek bij het Center for 
Entrepreneurship, Governance & Stewardship, 
Nyenrode Business Universiteit. Haar 
huidige onderzoek omvat onderwerpen als 
eigendomsdynamiek, governance, (duurzaam) 
ondernemerschap, en innovatie in particuliere 
(familie)bedrijven. Marta is Academisch 
Directeur van het BScBA-programma, lid van 
de toetscommissie en lid van de Assurance of 
Learning-commissie. 

“Vastgoed is ook voor de toekomst 
een heel goed onderdeel van de 
vermogensmix, maar in de mix is het 
wel mooi om ook wat meer liquide 
assets te hebben, naast vastgoed.
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Maar liefst 66% van de directeuren van 
Nederlandse familiebedrijven maakt 
zich zorgen over de gevolgen van de 
hoge inflatie voor hun bedrijf.
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VANDERSTELT maakt 
VERBINDING met de 
toekomst
De afgelopen jaren hebben veel vermogende families, family offices en investeerders 
blijvend de weg gevonden naar VANDERSTELT Real Estate Investment Partner. Destijds 
signaleerden wij een behoefte aan een nieuw geluid in vastgoeddienstverlening; een 
vastgoed-investeringsboutique voor het familievermogen. Dit vormt de basis van onze 
jaarlijkse groei en succes en hier bouwen we dag na dag aan verder. Echter, met de groei 
van ons netwerk, groeit ook onze scope. Steeds vaker krijgen wij vragen uit de markt 
die net wat breder zijn of net op een ander vlak liggen dan we tot nu toe gewend waren. 
Hoe we deze vragen op kunnen pakken, zijn we nu aan het uitzoeken.

Onze rol als verbinder/bemiddelaar is onderscheidend in professionaliteit en discretie. 
Daarnaast hebben wij een duidelijk en uniek profiel richting de bijzondere, en voor 
velen afgeschermde, wereld van vermogende families. Dit staat als een huis en deze 
toonaangevende positie bouwen we dagelijks verder uit, samen met u. Vanwege 
onze bijzondere klantenkring worden wij steeds vaker benaderd voor andersoortige 
vastgoed- en/of financiële vraagstukken. Met Jacqueline als voormalig directeur van 
ING Real Estate Finance, in combinatie met ons unieke netwerk van vermogende 
families, is dit ook best logisch. 

De volgende vraagstukken komen in toenemende mate 
op ons pad:

• Private Debt (vastgoed- en overbruggingsfinanciering zonder bank) &   
 Vastgoedfinanciering algemeen
• Fund- & Joint Venture Initiatives & Private Placements (sommige    
 vermogende families willen liever indirect/ontzorgd investeren in vastgoed,   
 of initiatiefnemers/investeerders zoeken een mede-investeerder/participant  
 voor hun vastgoedproject/-belegging)
• Private Equity (families/investeerders die willen participeren als    
 aandeelhouder in een vastgoedproject en/of bedrijf)
• Partnership bemiddeling (veel zelfstandig opererende collega’s missen het   
 kennisdelen/sparren of ervaren een lacune in hun netwerk en organisatie   
 voor professionele dienstverlening)
• Assetmanagement & Beheer (cliënten vragen VANDERSTELT steeds vaker   
 om dit na de aankoop van het vastgoed ook uit handen te nemen en de   
 waarde naar de toekomst toe te managen/borgen)

“VANDERSTELT 
heeft in de afgelopen 
decennia met grote zorg 
vertrouwen opgebouwd 
bij Nederlandse 
vermogende families 
en daardoor toegang 
tot deze bijzondere 
doelgroep.
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Hoe wij deze vraag gaan beantwoorden

Het unieke DNA van VANDERSTELT: vastgoedinvestersings-boutique 
voor het familievermogen

Dat weten we nog niet precies. Er is ons veel aan gelegen om tegemoet te komen aan de vragen uit 
ons netwerk en de markt. De komende periode gaan we ons als VANDERSTELT daarom verdiepen 
in bovenstaande onderwerpen. We willen graag onderzoeken of, en zo ja hoe, we een passend 
antwoord kunnen geven aan deze behoefte van onze achterban en vragen vanuit de markt. Dit alles 
doen we natuurlijk in de geest van ons unieke DNA.

Wij staan open voor een kennismaking met de meest integere en deskundigste funders, partners 
en experts op deze terreinen uit ons netwerk. Ziet u aanknopingsknopen om u aan te sluiten bij het 
bijzondere netwerk & businessmodel van VANDERSTELT, dan zien we uw bericht/initiatief graag 
tegemoet. Discretie is ons handelsmerk en bestaansrecht.

Contactpersoon: Tim Vree Egberts (tim@vanderstelt.com) – Business Development VANDERSTELT

Vermoedelijk binnenkort meer nieuws over een van bovenstaande onderwerpen in een van de 
volgende edities van dit VANDERSTELT Magazine!

VANDERSTELT kiest er bewust voor om niet 
‘luid toeterend’ door de markt te rijden. Veel 
vermogende families doen en laten er immers 
veel voor om hun vermogen niet te etaleren en 
te publiceren. Wij begrijpen en respecteren dit 
als geen ander. VANDERSTELT spreekt dezelfde 
taal. Wij hebben een brede en kritische scope 
op vastgoedbeleggingen en de bijbehorende 
randvoorwaarden. Allereerst moet een 
vastgoedbelegging naadloos aansluiten bij 
het investeringsprofiel van de client en zijn 
vermogensdoelstellingen. Daarnaast meten we 
e.e.a. ook nog eens in stilte aan ons eigen morele/
interne kompas: stel dat onze ouders of wij zelf in 
dezelfde vermogenspositie zouden verkeren als 

onze opdrachtgever, hadden we het object dan 
ook graag aangekocht met ons eigen geld?  

Ons vertrekpunt is klanttevredenheid als basis 
van jarenlange (vertrouwens-)relaties. Klanten 
geven aan ons te waarderen om de grote 
toegevoegde waarde, hoge mate van service/
professionaliteit en een eerlijk en onafhankelijk 
advies met een gedegen onderbouwing/analyse. 
Wij investeren daarnaast veel in marktonderzoek 
en zijn het onafhankelijke klankbord voor onze 
achterban op het moment dat er keuzes gemaakt 
moeten worden. Dit is de basis voor succes, 
vertrouwen en bovenal voor een tevreden lange 
termijn klantrelatie.

”
“Steeds vaker krijgen wij vragen uit de 
markt die net op een ander vlak liggen 
dan we tot nu toe gewend waren. Hoe 
we deze vragen op kunnen pakken, 
zijn we nu aan het uitzoeken.

Het unieke DNA van vermogende 
families & family offices

Vaak krijgen we de vraag waar de kracht van veel Nederlandse vermogende families in zit. Wat 
ons betreft door: korte beslissingstrajecten, klare taal, liquiditeit en een pragmatische aanpak. 
Veelal opereren ze op basis van vertrouwen én gevoel, maar bovenal op een ondernemend DNA in 
combinatie met Hollandse nuchterheid. VANDERSTELT heeft dit vertrouwen in de afgelopen decennia 
met grote zorg opgebouwd en daardoor toegang tot deze bijzondere doelgroep.

”

“In de kern draait het 
iedere keer weer om 
dezelfde unieke match; 
het verbinden van 
mensen/netwerken, 
vastgoed/bedrijven en 
financiële middelen 
(debt/equity).
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WONINGEN | ONWIKKELING | 
WONINGBOUW- & ZORGLOCATIES

Onze achterban is en blijft 
ook nu op zoek naar:

 •  Beleggershuurwoningen: nieuw en bestaand
•  Samenwerking met onwikkelaars t.b.v. de combi forward funding en

  (gedeeltelijke) afname van de woningen 
•  (Her-) ontwikkelingslocaties t.b.v. woningbouw en of zorg 

•  Sale and Leaseback van zorgvastgoed
• Verhuur-/verhuurprognose in lijn met WWS 

En daarnaast ook vastgoed dat voldoet aan het investeringsprofiel 
(zie pagina 18)
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Governance voor 
familiebedrijven:
de kunst van het passende 
afspraken maken

Als onafhankelijke belangenbehartiger is de family office het baken voor alle vraagstukken die 
vermogende families bezighouden. VANDERSTELT Real Estate Investment Partner werkt veel en 
graag samen met family offices. Eén daarvan is De Rendtmeesters. Jacqueline van der Stelt vroeg 
Rendtmeester Martijn Hendriksen dit keer alles over governance voor familiebedrijven.

Een onderneming, maar ook een familie, heeft sturing nodig: governance. Welke afspraken maak je met 
elkaar en welke rol vult iedereen in. Dat is soms best ingewikkeld, weet Martijn. “De kunst is om toezicht 
te houden op alle aspecten van het familiebedrijf en hier passende afspraken over vast te leggen. Daar 
is geen standaardaanpak voor, want elk bedrijf en elke familie is anders.”

”
“De kunst is om toezicht te 
houden op alle aspecten van het 
familiebedrijf en hier passende 
afspraken over vast te leggen.

Wat is governance precies?

Letterlijk betekent governance, bestuur. In bredere zin wordt ermee verwezen 
naar de regels en principes van organisaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
medezeggenschap, verantwoording en toezicht, zowel intern als extern. Maar 
ook de cultuur van de familieonderneming: hoe gaat men intern en extern 
om met anderen? Wat is de rol van de familie, het bedrijf en het eigendom in 
beslissingen die genomen worden? Martijn: “Binnen een familie is er meestal 
één aanspreekpunt, terwijl ook de rest van de familie of belanghebbenden – 
ieder vanuit hun eigen rol – goed geïnformeerd dient te worden. Het belang van 
goede sturing is groot om de continuïteit te borgen. Communiceer helder en 
maak goede afspraken. Juist binnen een familie zijn goede afspraken belangrijk!”

Driecirkelmodel

Wanneer het over governance gaat, wordt vaak het driecirkelmodel gebruikt om de complexiteit aan te 
geven. De drie cirkels geven de familie, het bedrijf en het eigenaarschap weer. Door overlap zijn er maar 
liefst 7 verschillende doelgroepen waar rekening mee gehouden moet worden, vertelt Martijn: “Wie 
heeft welke rol binnen de familie en het bedrijf? En is er wel voldoende bewustzijn van elkaars rollen en 
belangen? Dat zijn belangrijke vragen die we moeten beantwoorden om tot passende governance te 
komen binnen familiebedrijven. De competitieve hiërarchie binnen het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld 
botsen met de gelijkwaardigheid die er binnen de familiecultuur heerst. Hoe ga je daarmee om?” 

1. Familie

1. Familie
2. Externe investeerders

4. Werknemers uit de familie
5. Passieve eigenaren uit de familie
6. Externe eigenaren en zaakvoerders

Driecirkelmodel, Tagiuri en Davis, 1996

2. Eigendom 3. Bedrijf

4.5.

6.

7.
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”
“Communiceer 
helder en maak goede 
afspraken. Juist binnen 
een familie zijn goede 
afspraken belangrijk!
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Het belang van goede familieafspraken - familiestatuut

Iedereen binnen de familie, met name degenen 
die betrokken zijn bij de familieonderneming, 
heeft baat bij goede afspraken over governance. 
Over het globale doel is immers iedereen het 
meestal wel eens: de onderneming goed, 
efficiënt en verantwoord leiden. Met oog voor 
de medewerkers, ketenpartners, samenleving 
en uiteraard de aandeelhouders. Maar ook om 
de familiewaarden te borgen. Binnen het huidige 
bedrijf, maar ook richting de volgende generatie. 
Geef ze iets om op verder te bouwen.

Martijn: “Governance is de lijm die alles bij 
elkaar houdt. Maar alleen wanneer de juiste 
afspraken voor de familie op de juiste manier 
zijn vastgelegd. Daarom is niet alleen het 
familiestatuut dat uiteindelijk wordt afgesproken 
van belang, maar zeker ook de weg ernaartoe. 
Iedere stem wordt gehoord en er wordt rekening 
gehouden met elkaars wensen en wat goed 
is voor het bedrijf. Daarbij is ruimte voor de 
familiegeschiedenis en voor de toekomstambities. 
Maar ook voor zaken als vergoedingen, 
dividendbeleid en opvolging in het familiebedrijf. 
Duidelijkheid leidt tot minder frictie en conflicten. 
We willen de harmonie in de familie bewaken en 
dat kan alleen met goede communicatie.”

Familieraad of raad van advies

Aandacht voor de volgende generatie

Een governancelichaam, zoals een familieraad of raad van advies, houdt toezicht 
op het nakomen van de afspraken in het familiestatuut. Martijn: “Niet elk lid 
van de familie heeft altijd inspraak in de beslissingen, maar het is wel belangrijk 
om draagvlak te creëren en zo discussie achteraf te vermijden. Leg uit waarom 
bepaalde keuzes gemaakt worden en zorg dat ieders mening gehoord wordt. 
Een familieraad geeft informatie aan alle familieleden, op een vast moment en 
met iedereen tegelijk. Alles wordt bespreekbaar en alle meningen, positief en 
negatief, worden meegewogen. Vooral bij belangrijke zaken als investeringen, 
estate planning en risicobeheersing is de familieraad een nuttige entiteit. Maar 
vergeet ook zeker niet om samen als familie leuke dingen te doen!”

Veel familiebedrijven vinden het lastig om de volgende generatie te betrekken. Daar helpt De 
Rendtmeesters bij, aldus Martijn: “Betrokkenheid creëren en verantwoordelijkheid gefaseerd 
overdragen, dat is de kunst. Ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en om het bedrijf te leren 
kennen. Want de volgende generatie bestaat wel uit de potentiële toekomstige bedrijfsleiding. Die wil 
je graag zo goed mogelijk voorbereiden. Tegelijkertijd is het belangrijk om verwachtingen te managen 
bij de volgende generatie. Het moet duidelijk zijn wie binnen het familiebedrijf kan werken en in welke 
functies. Zijn dat bijvoorbeeld alleen kaderfuncties of misschien ook operationeel op de werkvloer? 
Aan welke criteria moet een familielid voldoen voor een functie? Zijn dat minimaal gelijke kwaliteiten 
als een derde of juist meer? Is er een voorwaarde dat een familielid eerst een paar jaar buiten het 
familiebedrijf moet werken om ervaring op te doen? Dit zijn allemaal zaken die we bespreken en 
vastleggen met de familie.”

”
“De competitieve hiërarchie binnen 
het bedrijfsleven kan botsen met 
de gelijkwaardigheid die er binnen 
de familiecultuur heerst. Hoe ga je 
daar mee om?

De rol van De Rendtmeesters 

Wat doet Martijn samen met zijn collega’s nog meer als het gaat 
om governance? “Wij begeleiden veel ondernemende families en 
familieondernemingen. Voor deze families coördineren wij zowel het individueel 
belang als het gezamenlijk belang. We kijken daarbij naar de familiestructuur, 
naar de individuele en gezamenlijke doelen en hoe familieleden met elkaar 
communiceren. Voor familieondernemingen kijken we ook naar de structuur 
van het bedrijf en wat er formeel en informeel is geregeld. Soms liggen belangen 
uit elkaar. Dan is het nodig om duidelijke afspraken te maken, waar iedereen op 
terug kan vallen als dat nodig is. Wij begeleiden de familie bij het opstellen van 
een familiestatuut en bij het opzetten van een governancelichaam om toezicht 
te houden. Zodat zij weten dat alles goed geregeld is.”

De Rendtmeesters is als multi family office gespecialiseerd in de begeleiding van 
vermogende families en familiebedrijven. Governance, overdracht van vermogen 
en familieondernemingen naar de volgende generatie zijn terugkerende thema’s 
in de praktijk. De Rendtmeesters assisteert bij het verantwoord omgaan met bezit, 
om zo voor meerdere generaties doelen te realiseren en de continuïteit te borgen. 
De ‘dt’ staat voor Discreet en Toegewijd. www.derendtmeesters.nl.

Over De Rendtmeesters
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”

“Wij begeleiden veel 
ondernemende families en 
familieondernemingen. 
Voor deze families 
coördineren wij zowel het 
individueel belang als het 
gezamenlijk belang.
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Oeps, aandeelhoudersregister 
kwijt! Is u dat ook wel eens 
gebeurd?
Aandeelhoudersregisters nu ook digitaal: 
wel zo veilig

Gewetensvragen: weet u waar u de aandeelhoudersregisters van uw 
vennootschappen heeft opgeborgen? En zijn ze actueel? Zijn de meest recente 
adres- en statutenwijzigingen en uitgiften/overdrachten geregistreerd en door u 
ondertekend? Om het kleinere bedrijven of familie offices makkelijker te maken 
de administratie op orde te houden, hebben twee ervaren oud-notarissen, 
Dirk de Lange en Luutzen Tamminga het papieren aandeelhoudersregister 
gedigitaliseerd. Ze noemen hun oplossing: www.Aandelenkadaster.nl. Wij 
vroegen Dirk naar het hoe, het waarom en de voordelen.

Waarom moeten bestuurders eigenlijk de 
aandeelhoudersregisters bij de hand houden?

“De wet stelt dat het bestuur het register altijd up-to-date 
moet houden en op kantoor paraat moet hebben om te tonen 
aan aandeelhouders en andere rechthebbenden. Het register 
mag dus niet bij een notaris in bewaring worden gegeven. 
Het verzaken van deze taken is onbehoorlijk bestuur en kan 
leiden tot bestuursaansprakelijkheid. Bovendien wordt deze 
bestuurstaak gesanctioneerd als een economisch delict. Dit 
delict kan worden bestraft met een taakstraf, een geldboete 
van maximaal €22.500 of een gevangenisstraf van maximaal 
zes maanden. Ter geruststelling, deze straffen worden zelden 
of nooit opgelegd, toch zijn er veel belangrijke redenen om het 
register bij te houden en goed op te bergen.”

”
“Het aandeelhoudersregister is de 
enige bron die verband legt tussen 
de transacties met aandelen in het 
kapitaal van de vennootschap.

Gebeurt dat dan niet al?

“Nee, het papieren aandeelhoudersregister is veelal het Doornroosje onder de 
corporate documents. Het onopvallende blauwe boekje leidt in veel gevallen een 
slapend bestaan. En soms is niet eens bekend waar het ligt te slapen. Alleen al in 
Nederland zijn er bijna een half miljoen vennootschappen en komen er jaarlijks 
bijna 80.000 bij. Een behoorlijk aantal daarvan bevindt zich in de family offices 
en zorgt daar ook voor onnodige administratieve lasten. Wij kregen van cliënten 
vaak de vraag waarom het ouderwetse blauwe boekje niet digitaal beschikbaar 
was. Daar hebben we wat mee gedaan.”

Wat is precies het probleem als een bestuurder het 
boekje kwijt is?

“Een kwijtgeraakt aandeelhoudersregister moet worden gereconstrueerd en dat wordt gevraagd 
aan de notaris. Dit kost de notaris veel uitzoekwerk en is daarom erg kostbaar. Deze kosten moet 
de bestuurder in privé dragen omdat een bestuurder die een register kwijtraakt, zijn of haar taak 
onbehoorlijk vervult. Het komt regelmatig voor dat het verloren gewaande register toch weer 
opduikt. Er zijn dan twee registers die met elkaar in tegenspraak zijn. Dit zal leiden tot vragen die 
moeten worden opgelost en onderzocht door de notaris en dus tot hogere kosten. Daarnaast zijn er 
bepaalde derdenbeschermingsaspecten aan het aandeelhoudersregister verbonden. Voor de schade 
die anderen lijden doordat het register niet up-to-date of kwijt is, is elke bestuurder hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijk. Denk aan een vergeten pandrecht van de bank, een vergeten beslag op 
aandelen of een dubbele levering van aandelen.”
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Dat zijn aardig wat verantwoordelijkheden, is dat niet 
wat overdreven?

Is een digitaal aandeelhoudersregister 
wel rechtsgeldig?

Wat zijn de voordelen van een digitaal/online aandeelhoudersregister?

“Nee, daar is een goede reden voor. Het aandeelhoudersregister is namelijk de enige bron die verband 
legt tussen de transacties met aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat geen centrale 
overheidsdienst die dat bijhoudt. Daarnaast vervult het register een belangrijke rol bij de bijeenroeping 
van aandeelhoudersvergaderingen en het bepalen of bepaalde quora en meerderheden worden 
gehaald. Tenslotte is het register het enige document waaruit blijkt of de aandelen zijn volgestort of 
niet, en daar zijn ook weer belangrijke fiscale consequenties aan verbonden.”

“De wet noemt geen vormvoorschrift en heeft 
al rekening gehouden met andere vormen van 
aandelenregistratie. Prof.mr. Steven Perrick 
(advocaat, oud-notaris en emeritus-hoogleraar 
bank- en effectenrecht en notariële vakken) heeft 
ons systeem bekeken en schrijft dat het een geldig 
en wettelijk aandeelhoudersregister is. Er zijn 
overigens meer bedrijven actief op dit vlak. 

De meest voor de hand liggende voordelen zijn: 

• Het kan niet kwijtraken.
• Het is gemakkelijk te delen met accountant, belastingadviseur en bank. 
• In één oogopslag overzicht over de gehele structuur en welke plaats de vennootschap in het   
 familieconcern inneemt. 

”
“Wij kregen van cliënten 
vaak de vraag waarom het 
ouderwetse blauwe boekje 
niet digitaal beschikbaar 
was, daar hebben we wat 
mee gedaan.

Tips voor goed beheer van het aandeelhoudersregister: 

• Bewaar het originele aandeelhoudersregister in een brandkast op kantoor van de vennootschap.
• Stuur alleen een gewaarmerkte kopie naar de notaris als deze om het originele register vraagt.
• Ga minimaal eens per jaar na of de gegevens in het aandeelhoudersregister nog accuraat zijn en voer  
 de wijzigingen in en onderteken het register.

In dit digitale tijdperk heeft een online aandelenregister veel voordelen, zeker voor vermogende 
families met meerdere entiteiten en structuren. Ons advies: neem contact op met uw huisnotaris 
en informeer welke online mogelijkheden/alternatieven zij u kunnen bieden als alternatief voor uw 
papieren aandelenregister.

Mr. Dirk de Lange, oud-notaris, is thans actief in Legal 
Techoplossingen bij PraktijkGenerator.nl, De Modellenbank 
voor het Notariaat en bij AandelenKadaster.nl. 

www.aandelenkadaster.nl

Over Aandelenkadaster
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MARKTONDERZOEK:
Alle NL transacties in Q2 2022
Bij ons in beeld en voor u in kaart gebracht

“VANDERSTELT informeert 
haar cliënten proactief over 
de belangrijke spelers, trends, 
prijzen en rendementen.”

Altijd actueel inzicht 
en optimaal advies
Wij volgen de vastgoedmarkt en 
alle gerealiseerde transacties in 
Nederland op de voet. Door dit 
dagelijks te doen, hebben we altijd 
een actueel marktbeeld. Wat gebeurt 
er in welke regio en in welk segment 
van de markt? Allemaal belangrijke 
beleggingsinformatie waar onze 
cliënten hun voordeel mee doen.

5 5VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  |

Alle markttransacties in Nederland
(Kadaster Q2 2022)

Voetnoot: alle in het kadaster gemelde transacties > 1 mln in Q1 2022 (bron: Kadaster 
& Researchteam VANDERSTELT. Omissies voorbehouden). De gecombineerde 

transacties die betrekking hebben op meerdere objecten in één transactie en gelegen 
in meerdere provincies worden toegewezen aan de provincie waarvan de plaats als 

eerste wordt benoemd in transactieoverzicht van het Kadaster.
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Hein Wegdam, ING Real 
Estate Finance:
“Ik heb nog steeds vertrouwen 
in de vastgoedmarkt.”

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Inflatie, stijgende rente, krapte op de 
woningmarkt, wat doet dat met de financieringsmogelijkheden en passen de 
grote banken hun beleid daarop aan? Jacqueline, ooit zelf Regio-directeur & 
MT-lid van ING Real Estate Finance, ging in gesprek met Hein Wegdam, Head of 
ING Real Estate Finance, Business Banking NL. 

Welke trends zie jij in de vastgoedmarkt?

Digitalisering

“Er zijn verschillende trends. In de financieringsmarkt zijn er heel veel platformen 
bijgekomen de laatste tijd. Naast de grootbanken zijn er veel platformen die 
investeerders matchen met kapitaalzoekers. Dat is positief, want het vangt een 
deel van de markt op dat niet bij de grootbanken terecht kan. Maar het baart me 
ook zorgen, omdat die partijen niet onderhevig zijn aan dezelfde regulering als 
wij zijn. Er wordt vrij makkelijk hoog gefinancierd, waardoor de vastgoedmarkt 
ook toegankelijk wordt voor beleggers die geen professionals zijn en niet altijd 
alle risico’s kunnen overzien. De prijs van het geld (rente) is hoger, maar het risico 
ook. Met het oog op continuïteit van financieren schuilt daarin een gevaar voor 
de totale markt. Ook ING REF kijkt naar de platform ontwikkelingen. Het is niet 
ondenkbaar dat private en institutionele investeerders gebruik gaan maken van 
het loket van ING REF om de financieringsmarkt te betreden.”

“Een andere belangrijke trend is de digitaliseringsslag. Er is een enorme 
regelgeving ontstaan rondom het verstrekken van financieringen. KYC, 
Know Your Customer, wordt steeds belangrijker. De overheid schuift de 
poortwachtersfunctie steeds meer naar buiten, naar banken, makelaars, 
notarissen, etc. Als klant moet je daardoor steeds dezelfde info aanleveren 
bij al die verschillende instanties. Dat is voor iedereen heel inefficiënt. 
Samen met de andere banken werken we aan het standaardiseren van 
data-uitwisseling op basis van Standard Business Reporting (SBR). De 
definities zijn geharmoniseerd, zodat iedereen weet wat de standaarden 
zijn en om welke data het gaat. Het werkt al met financiële, taxatie- 
en huurdata; een taxatie of huurlijst komt binnen in SBR-format en 
komt automatisch in het systeem te staan. Dat is veel efficiënter, 
betrouwbaarder en sneller, er worden heel veel stappen overgeslagen.” 

“De voorgestelde regulering 
van de middenhuursector 
lijkt een mooi gebaar, maar 
heeft een dramatisch effect.
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Verduurzaming

Wat verwachten jullie wat er gebeurt op het gebied van de rente?

“Met verduurzaming lopen we als ING voorop in de wereld van vastgoed. We hebben hier al 
veel stappen in kunnen zetten. Als ING zijn wij in 2015 als eerste grootbank begonnen met 
harde keuzes te maken. Zo besloten wij geen gebouwen meer te financieren die geen A, B 
of C-label hebben. Daarnaast helpen we gebouweigenaren om dat label wel te bereiken. Nu 
voldoet al 92% van de kantoren die we gefinancierd hebben aan de voorwaarden van 2023. 
We willen de lat hoog blijven leggen in de energietransitie en we willen onze klanten daarbij 
helpen. Als je actief aan de slag gaat met verduurzaming én daarbij de middelen biedt en 
ondersteunt, maar wel duidelijke keuzes maakt, gaan anderen daar vanzelf mee aan de slag. 
De huidige energiecrisis biedt daarbij een extra stimulans, want de gebruiker/huurder kan 
direct besparen op de flink gestegen energie- en/of gaskosten. Een duurzaam object heeft 
dus een competitief voordeel.” 

“De rentestijging lijkt wat te stabiliseren, maar het blijft volatiel. Dat heeft invloed op 
de vastgoedprijzen en het aantal transacties. We zien een echte afname in het aantal 
bezichtigingen van en biedingen op woningen in de particuliere sector. De besteedbare 
ruimte voor kopers wordt kleiner. Voor fondsenbouwers wordt het voor nieuw op te 
richten fondsen steeds moeilijker om rendementsdoelstelling te halen omdat deze vaak 
een strakke kostenstructuur hebben waarbij je direct rendement wil maken voor de 
participanten. Kopen op langere termijn is nog steeds interessant, maar als je afhankelijk 
bent van financiering moet je nu adequaat handelen. Een variabele financiering o.b.v. 
Euribor, geheel of gedeeltelijk, kan een antwoord zijn, mits je dit renterisico kan dragen 
vanuit de huurstroom.”

”
“Kopen op en voor langere termijn is nog 
steeds interessant, maar als je afhankelijk 
bent van financiering moet je nu alert blijven 
op de renteontwikkeling. Euribor kan een 
(gedeeltelijke) oplossing zijn.

Wat moet je als verhuurder 
met al die stijgende kosten?

“We hebben net de coronacrisis gehad en daar is echt al wel 
naar custom made oplossingen gekeken, zeker door particuliere 
verhuurders. De inflatie moet nu ook weer doorberekend worden, 
maar je bent ook niet gebaat bij een pand dat leeg komt te staan 
doordat er betalingsproblemen ontstaan. Daar moet je in deze 
tijd in meebewegen. Kortom; de sector waarin je huurder actief is, 
in combinatie met diens financiële situatie zou een lange termijn 
afwegingsgrond moeten zijn bij de keuze om gehele of gedeeltelijke 
indexatie door te gaan voeren.”

Wat denk je over de voorgestelde huurregulering?

Passen jullie het financieringsbeleid aan op de nieuwe situatie?

“De voorgestelde regulering van de middenhuursector lijkt een mooi gebaar, maar 
heeft op middellange en lange termijn een dramatisch effect. Straks is 90% van de markt 
gereguleerde huur. Dat betekent dat jij als verhuurder je eigen huurprijs niet meer kunt 
bepalen. Wat is dan het alternatief? Heel veel beleggers zullen hun panden verkopen, 
waardoor het middenhuursegment alleen nog maar kleiner wordt. Er zal niet meer worden 
ontwikkeld, want de huurmarkt is met deze regelingen niet meer interessant. Dat is precies 
wat je niet wilt dus. Snel op de juiste locaties woningen bijbouwen is de eerste oplossing die 
als doel moet worden gesteld. Dus overheid, bezint eer gij begint…”

“Onze portefeuille staat er heel goed bij, en 
vooralsnog passen we nog niet veel aan. We 
kijken naar de betaalbaarheid en trekken niet 
direct aan de handrem. We deinen rustig mee 
met de markt. Ik heb wel vertrouwen in de 
vastgoedbeleggers, er is een gezonde buffer 
opgebouwd, óók omdat we hebben geleerd 
van te hoge LTV’s zoals in de kredietcrisis. Maar 
de onduidelijkheid over reguleringen, de lange 
doorlooptijden van vergunningtrajecten, hogere 
grondstofprijzen, bouwkosten-stijgingen, fiscale 
verandering in box 3 en overdrachtsbelasting 
etc., creëren onzekerheid. Je hebt een stip aan de 
horizon nodig met een duidelijk beeld van waar 
we naar toe gaan. Die stip is nu moeilijk te zetten. 
Met al deze onzekerheden gaan we die benodigde 
woningproducties nooit halen, daar maak ik me 
wel serieus zorgen over.  

Als ING REF willen we een constante en stabiele 
factor in de markt zijn en bestaande en nieuwe 
klanten blijven helpen. We financieren graag 
woningen, maar ook bijvoorbeeld kantoren, 
supermarkten, wijkwinkelcentra en light 
Industrial. We kijken tegenwoordig minder naar 
waardes en meer naar de betaalbaarheid en 
kwaliteit. En professionaliteit van de belegger 
blijft hierbij belangrijk. De vraag ‘hoe vaak 
kun je met de netto huur de aflossing betalen’ 
is tegenwoordig een belangrijker aspect. We 
houden ons uiteraard aan alle regelgeving 
waardoor een nieuwe bankrekening openen of 
een financiering aanvragen door de KYC-regels 
soms lastiger en tijdrovender is. Maar zeker voor 
bestaande klanten kunnen we dit doorgaans toch 
snel regelen.” 
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Data wordt een echte gamechanger zegt iedereen, hoe zie jij dat?

Verandert er nog meer voor de klant?

“Wij geloven enorm in de kansen die data bieden. De eerdergenoemde standard 
business reporting maakt voor ons pilots mogelijk om bijvoorbeeld beslissingen puur 
op basis van data te doen. Sommige beslissingen kunnen worden gemaakt zonder dat er 
een risicomanager nodig is. Dat gaat dan binnen één seconde, als het ware. Daarnaast 
werken we steeds meer op basis van huur- en taxatiedata. Je kunt gegevens automatisch 
en digitaal delen met andere instanties, zonder dat mensen het over hoeven te tikken. 
Dit is een enorme efficiency-slag voor de klant, die natuurlijk altijd zelf bepaalt wat en 
met wie hij/zij deelt. Het spel wordt daarmee sneller en transparanter. Daar zijn onze 
klanten echt bij gebaat.”

”Ja, we worden steeds meer een ‘one stop shop’ loket. Voorheen was 
ING REF een zelfstandige entiteit, maar nu zijn we onderdeel geworden 
van ING Business Banking. Dat betekent dat de vastgoedklant nu voor 
alle bankzaken, vastgoed gerelateerd of niet, bij ons terecht kan. Door 
de nieuwe situatie is ook een aantal nieuwe benoemingen gedaan (zie 
kader). Met dit team kunnen we onze klanten, van klein tot groot, een 
nog beter en breder productenpallet bieden.”

Wat is samenvattend jouw beeld voor de 
nabije toekomst?

“Duurzaamheid wordt een grote opgave, maar als je tijdig een stip 
aan de horizon zet, gaat dit lukken. Data is en blijft een enorme 
gamechanger. Daar investeren wij maximaal in wat onze klanten 
op korte termijn echt gaan merken. Kortom; ik heb nog steeds 
vertrouwen in de vastgoedmarkt, voor bestaande én nieuwe klanten.”

Hein Wegdam (36) is directeur ING Real Estate Finance en lid van het managementteam Business 
Banking in Nederland. Wegdam startte zijn loopbaan bij ING Real Estate Finance Amsterdam en 
heeft verschillende functies bekleed, onder andere als relatiemanager. Ook heeft in hij Singapore 
bij het Sustainable Finance team een bijdrage geleverd aan verduurzamingsinvesteringen 
voor institutionele vastgoedbeleggers. De afgelopen jaren was hij werkzaam als directeur 
Duurzaamheid en Innovatie van ING Real Estate Finance.

Hein is verantwoordelijk voor ING’s vastgoedpropositie voor commerciële vastgoedbeleggers in de 
Nederlandse markt. Dit gebeurt vanuit vier regio’s waar commerciële vastgoedbeleggers worden 
bediend door teams met lokale expertise. Een centraal team richt zich met name op de (digitale) 
bediening van de kleinere professionele vastgoedbelegger.

Regio Noord West  Ruud Pastor    
Regio Zuid West  Jelle de Wilde   
Regio Noord Oost  Ramon Saksens  
Regio Zuid Oost  Rob Konings   

Over ING Real Estate Finance
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“Ik heb nog steeds 
vertrouwen in de 
vastgoedmarkten, 
voor bestaande én 
nieuwe klanten.
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TRACKRECORD:
Gerealiseerde transacties 
door VANDERSTELT
“Betrouwbaar en integer brengen wij 
doelgericht vraag & aanbod in heel 
Nederland bij elkaar en werken wij 
onder de radar aan het sluiten van 
succesvolle transacties.”

Gerealiseerde 
‘off market’ transacties
VANDERSTELT is in heel Nederland 
actief. Wij adviseren en ontzorgen 
onze relaties bij vele transacties in 
diverse vastgoedsegmenten, zowel 
in de aankopende als de verkopende 
adviseursrol.

Delft

Barneveld

Doorwerth

Appingedam

Diemen
Naarden

Nieuwegein

Zoals u ziet op de VANDERSTELT-
transactiekaart zijn wij landelijk actief!

Veendam

Zevenbergen
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Brede scope op
vastgoedbeleggingen

Aankopend of 
verkopend adviseur

Samen met onze opdrachtgevers 
hebben we ‘onder de radar’ veel 
vastgoedtransacties gerealiseerd in 
met name de volgende segmenten:

• Winkels
• Woningen
• Kantoren
• Zorgvastgoed
• Supermarkten
• Light industrial/bedrijfshallen

Onze rol verschilt per opdracht. 
We hebben onze loyale achterban 
begeleid & ontzorgd in de rol van:

• Aankopend transactieadviseur
• Verkopend transactieadviseur

Brede scope op
vastgoedbeleggingen
Benieuwd naar waar we met onze 
onderscheidende aanpak voor u het 
optimum in een transactie kunnen 
gaan vinden bij  het aan- of verkopen 
van vastgoed? Wij komen graag met 
u in contact!
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Vastgoedbeleggingen in 
box 3, 2022-2025; 
’Pretbox 3’ staat ter discussie en houd 
rekening met een fors hogere belastingdruk. 
Wat zijn de wijzigingen en consequenties 
voor u?

Vastgoedbeleggers staan grote fiscale 
wijzigingen te wachten. Het wetsvoorstel 
excessief lenen zal naar verwachting met ingang 
van 2023 ingevoerd worden. In de Voorjaarsnota 
is een verhoging van de overdrachtsbelasting 
voorgesteld van 8% naar 10,1%   en gesproken 
wordt over een hoger box 2 tarief.

Daarnaast heeft de Hoge Raad met het 
Kerstarrest van afgelopen december de aanzet 
gegeven tot een grote verandering in box 3. De 
huidige box 3 heffing beoogt een heffing te zijn 
die aansluit bij het werkelijk behaalde rendement 
en toch een eenvoudige rekenmethode biedt 
voor de bepaling van dat rendement. Die 
rekenmethode sluit niet aan bij de samenstelling 
van het vermogen, maar bij de omvang daarvan. 
Echter, met name bij grote spaarders sloot 
het werkelijk behaalde rendement helemaal 
niet meer aan bij fictieve rendement. De Hoge 
Raad heeft hen gelijk gegeven: er is sprake van 
een grote rechtsongelijkheid die niet langer 
acceptabel is en gecompenseerd moet worden. 

Een mooie aanleiding voor VANDERSTELT 
om wederom in gesprek te gaan met de 
belastingadviseurs van BDO wat dit kan 
gaan betekenen voor vastgoedbeleggers. 
Eerder spraken we hen al over de impact van 
het ‘Wetsvoorstel excessief lenen’ en in de 
volgende editie zullen we nader ingaan op de 
wijzigingen in box 2. Via dit drieluik hopen we u 
als kennispartners gezamenlijk te informeren op 
de toch wel ingrijpende fiscale wijzingen van een 
aantal pijlers onder uw vastgoedvermogen, zodat 
u waar nodig tijdig kan anticiperen en uzelf kunt 
voorbereiden.

In dit artikel zullen we inzoomen op de 
‘reparatiewetgeving 2017-2021’ die gepubliceerd 
is naar aanleiding van de uitspraak van de 
Hoge Raad, maar ook over eerste contouren 
van de nieuwe fiscale veranderingen voor box 
3 (2022-2025 en verder) en meer specifiek de 
consequenties die dit kan gaan hebben voor 
de families en -beleggers die (een deel) van 
hun vastgoedvermogen thans in box 3 hebben 
gealloceerd.

”
“De nieuwe rekenmethode heeft tot gevolg 
dat met name spaarders minder box 3 
heffing zullen hoeven te betalen. Beleggers 
zullen met de nieuwe rekenmethode 
zwaarder belast gaan worden.

1

1 NB: in de Telegraaf van 31.08.2022 wordt zelfs gerefereerd aan 10,4%... Prinsjesdag 2022 
zal mogelijk meer inzicht geven in de laatste fiscale wijzigingen & voornemens.

2017 tot en met 2022: op basis van werkelijke verdeling van uw vermogen 

In april heeft het kabinet als tegemoetkoming voorgesteld om voor de jaren 2017 tot en met 2022 
aan te sluiten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. 
Binnen die verdeling wordt dan aangesloten bij het fictieve gemiddelde rendement per 
vermogenscategorie. Dat is een groot verschil met de huidige situatie, waarbij werd uitgegaan van 
een fictieve verdeling.

Bovendien wordt naast de categorieën spaargeld en beleggingen, een derde vermogenscategorie 
ingevoerd, namelijk schulden. Voor de jaren 2017 tot en met 2021 levert dit de percentages in 
onderstaande tabel op.
Over het totaal berekende rendement wordt vervolgens 30% (2017 t/m 2020) of 31% (2021) 
belasting geheven. 

6 9VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  | 6 9VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  |



6 8 |  VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E 6 9VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  |

Vastgoedbeleggingen in 
box 3, 2022-2025; 
’Pretbox 3’ staat ter discussie en houd 
rekening met een fors hogere belastingdruk. 
Wat zijn de wijzigingen en consequenties 
voor u?

Vastgoedbeleggers staan grote fiscale 
wijzigingen te wachten. Het wetsvoorstel 
excessief lenen zal naar verwachting met ingang 
van 2023 ingevoerd worden. In de Voorjaarsnota 
is een verhoging van de overdrachtsbelasting 
voorgesteld van 8% naar 10,1%   en gesproken 
wordt over een hoger box 2 tarief.

Daarnaast heeft de Hoge Raad met het 
Kerstarrest van afgelopen december de aanzet 
gegeven tot een grote verandering in box 3. De 
huidige box 3 heffing beoogt een heffing te zijn 
die aansluit bij het werkelijk behaalde rendement 
en toch een eenvoudige rekenmethode biedt 
voor de bepaling van dat rendement. Die 
rekenmethode sluit niet aan bij de samenstelling 
van het vermogen, maar bij de omvang daarvan. 
Echter, met name bij grote spaarders sloot 
het werkelijk behaalde rendement helemaal 
niet meer aan bij fictieve rendement. De Hoge 
Raad heeft hen gelijk gegeven: er is sprake van 
een grote rechtsongelijkheid die niet langer 
acceptabel is en gecompenseerd moet worden. 

Een mooie aanleiding voor VANDERSTELT 
om wederom in gesprek te gaan met de 
belastingadviseurs van BDO wat dit kan 
gaan betekenen voor vastgoedbeleggers. 
Eerder spraken we hen al over de impact van 
het ‘Wetsvoorstel excessief lenen’ en in de 
volgende editie zullen we nader ingaan op de 
wijzigingen in box 2. Via dit drieluik hopen we u 
als kennispartners gezamenlijk te informeren op 
de toch wel ingrijpende fiscale wijzingen van een 
aantal pijlers onder uw vastgoedvermogen, zodat 
u waar nodig tijdig kan anticiperen en uzelf kunt 
voorbereiden.

In dit artikel zullen we inzoomen op de 
‘reparatiewetgeving 2017-2021’ die gepubliceerd 
is naar aanleiding van de uitspraak van de 
Hoge Raad, maar ook over eerste contouren 
van de nieuwe fiscale veranderingen voor box 
3 (2022-2025 en verder) en meer specifiek de 
consequenties die dit kan gaan hebben voor 
de families en -beleggers die (een deel) van 
hun vastgoedvermogen thans in box 3 hebben 
gealloceerd.

“De nieuwe rekenmethode heeft tot gevolg 
dat met name spaarders minder box 3 
heffing zullen hoeven te betalen. Beleggers 
zullen met de nieuwe rekenmethode 
zwaarder belast gaan worden.

1

1 NB: in de Telegraaf van 31.08.2022 wordt zelfs gerefereerd aan 10,4%... Prinsjesdag 2022 
zal mogelijk meer inzicht geven in de laatste fiscale wijzigingen & voornemens.

2017 tot en met 2022: op basis van werkelijke verdeling van uw vermogen 

In april heeft het kabinet als tegemoetkoming voorgesteld om voor de jaren 2017 tot en met 2022 
aan te sluiten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. 
Binnen die verdeling wordt dan aangesloten bij het fictieve gemiddelde rendement per 
vermogenscategorie. Dat is een groot verschil met de huidige situatie, waarbij werd uitgegaan van 
een fictieve verdeling.

Bovendien wordt naast de categorieën spaargeld en beleggingen, een derde vermogenscategorie 
ingevoerd, namelijk schulden. Voor de jaren 2017 tot en met 2021 levert dit de percentages in 
onderstaande tabel op.
Over het totaal berekende rendement wordt vervolgens 30% (2017 t/m 2020) of 31% (2021) 
belasting geheven. 

6 9VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  | 6 9VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  |



7 0 |  VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E 7 1VA N D E R S T E LT  E - M A G A Z I N E  |

Het effect voor vastgoedbeleggers in box 3 
(2017-2022); enkele voorbeelden…

De nieuwe rekenmethode heeft tot gevolg dat met name spaarders minder box 3 
heffing zullen hoeven te betalen. Beleggers, en zeker onroerend goed beleggers die 
deels gefinancierd zijn, zullen met de nieuwe rekenmethode zwaarder belast gaan 
worden. 

Het effect van de financiering wordt duidelijk in onderstaand voorbeeld. De 
onroerend goed portefeuille is in de eerste berekening niet gefinancierd. 
Als gevolg van het feit dat er ook spaargeld wordt aangehouden en nu wordt 
aangesloten bij de werkelijke verdeling van het vermogen over de categorieën 
spaargeld en beleggingen, zal een teruggave plaatsvinden van € 7.860, -. Voor deze 
vastgoedbelegger pakt een en ander positief uit. 

In de tweede berekening is de portefeuille 50% gefinancierd. Vanwege het feit dat een lager percentage 
aan schulden wordt gekoppeld dan aan beleggingen, zal de nieuwe rekenmethode een zwaardere 
heffing tot gevolg hebben. Voor deze belegger met een (bancaire) financiering pakt e.e.a. dus minder 
gunstig uit. 

Berekening zonder financiering:

Berekening met financiering:

Rechtsherstel 2017-2022: bijbetalen niet, terugvorderen wel

Aanslagen 2017-2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden

Het kabinet biedt automatisch rechtsherstel op basis van de nieuwe 
berekening. Alleen gecompenseerd worden belastingplichtigen die volgens 
de nieuwe berekening minder hoeven te betalen dan volgens de oude 
rekenmethode. Hiervan zal dus met name sprake zijn als veel spaargeld 
wordt aangehouden. Als er op basis van de nieuwe methode meer betaald 
zou moeten worden, blijft de oude methode van toepassing. Er hoeft dus 
over de afgelopen jaren niet meer betaald te worden.

Stond op 24 december 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2017-2020 nog 
niet onherroepelijk vast, dan wordt de nieuwe rekenmethode direct toegepast 
bij het berekenen van de box 3-heffing. Naar verwachting worden vanaf medio 
september 2022 opgelegd. In principe behoeft u zelf geen actie te ondernemen.
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“Voor vastgoedbeleggingen 
die gefinancierd zijn, zal de 
heffing zwaarder worden. 
Hoeveel zwaarder, is 
afhankelijk van de omvang 
van de financiering.
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Aanslagen 2017-2020 die al onherroepelijk 
vaststonden en geen bezwaar gemaakt

2021 en 2022 keuzejaren

2023 en 2024: spoedwetgeving 

Zijn de aanslagen al opgelegd en is niet tijdig bezwaar gemaakt, dan is er volgens het arrest dat de Hoge 
Raad in mei heeft gedaan, geen recht op rechtsherstel. Alleen als de staatssecretaris zelf besluit alsnog 
rechtsherstel te bieden, zal hier nog compensatie kunnen volgen voor de jaren 2017 en 2018. Hierover 
is nu nog geen duidelijkheid. Wij verwachten dat hier na de zomer meer over bekend zal worden. 

Voor de belastingjaren 2021 en 2021 heeft de belastingplichtige veelal de 
keuze. Als de aangifte nog niet is ingediend of de aanslag nog niet vaststaat, 
mag de belastingplichtige in deze jaren kiezen voor het voor hem/haar meest 
gunstige systeem. Bij de aangifte kan derhalve een berekening worden gemaakt 
op basis van de oude systematiek en vergeleken worden met de berekening op 
basis van het rechtsherstel. Dat zal voor vastgoedbeleggers veelal betekenen 
dat zij voor deze jaren zullen kiezen voor het oude Box 3 systeem. Zeker de 
vastgoedbeleggers met een financiering zullen de oude systematiek prefereren, 
zoals uit het hiervoor opgenomen rekenmodel blijkt.

Om in 2023 en 2024 op een juiste wijze belasting in box 3 te kunnen heffen, is spoedwetgeving 
nodig.  Deze wordt met Prinsjesdag verwacht. Waarschijnlijk zal worden aangesloten bij de nieuwe 
rekenmethode waarin 3 verschillende vermogenscategorieën zijn: spaargeld, beleggingen en 
schulden. De berekening zal dan gaan op dezelfde wijze als waarop het herstel van voorgaande jaren 
plaatsvindt. Voor deze jaren zal geen keuze bestaan tussen box 3 oude stijl en de systematiek onder 
het rechtsherstel.

Dit zal voor vastgoedbeleggers in box 3 zonder financiering betekenen dat de belastingheffing 
nagenoeg gelijk zal blijven aan de huidige heffing. Voor vastgoedbeleggingen die gefinancierd zijn, zal 
de heffing zwaarder worden. Hoeveel zwaarder is afhankelijk van de omvang van de financiering. In 
onderstaande tabel is weergegeven wat de verzwaring betekent, op basis van de tarieven van 2021. 
Bij een financiering van 50% zoals in het hiervoor gebruikte voorbeeld, betekent het een verzwaring 
van de belastingdruk met 58%.

Daarbij maakt het overigens voor de 
heffing in box 3 niet uit of de financiering is 
aangetrokken via een financiële instelling 
of van de eigen BV. Invoering van het 
wetsvoorstel Excessief Lenen zal voor 
leningen van de eigen BV wel van belang zijn. 
De invoering van het wetsvoorstel Excessief 
Lenen is in een vorige bijdrage nader 
toegelicht. Aangezien vastgoedbeleggingen 
niet zomaar kunnen worden overgedragen 
van privé naar de bv vanwege de 
overdrachtsbelasting, is een oplossing niet 
zonder meer eenvoudig. Ook de huidige 
rentestijgingen kunnen een belemmering 
vormen voor een externe herfinanciering.

Wij merken hierbij nog op dat onlangs in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel is gepresenteerd om de 
overdrachtsbelasting te verhogen naar 10,1%. Dit voorgestelde percentage zal voor alle onroerende 
zaken gelden die niet kwalificeren als eigen woning. 

Sinds begin 2022 is ook Box 2 (5% of meer van de aandelen in een vennootschap) in de spotlight 
komen te staan. Ook hier wordt momenteel volop over gediscussieerd. Mede door deze laatste twee 
ontwikkelingen is het geen eenvoudige opgaaf om momenteel een weloverwogen keuze te maken voor 
bestaande bezittingen en toekomstige investeringen.

“De nieuwe voorstellen voor box 3 betekenen 
dat het raadzaam is om opnieuw te bekijken 
of onroerend goed in box 3 of in box 2 
aangehouden moet worden.
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2025 en verder 

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 
een nieuw box 3-stelsel komt op basis van 
werkelijk behaalde rendement. Het kabinet 
stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te 
geven als een vermogensaanwasbelasting, 
waarbij jaarlijks belasting wordt geheven 
over de reguliere inkomsten (zoals 
rente, dividend, huur en pacht minus de 
kosten) en de waardeontwikkeling van 
vermogensbestanddelen zoals koerswinst 
van aandelen en waardestijging van 
onroerend goed). Een waardedaling zou in 
deze systematiek een aftrekpost betekenen.

Zo wordt de waardeontwikkeling van 
bijvoorbeeld een onroerendgoedportefeuille 
van jaar tot jaar belast en niet pas in het 
jaar waarin een deel van de panden wordt 
verkocht (opbrengst gerealiseerd). Het 
idee is dat op deze manier langdurig uitstel 
van belastingheffing wordt voorkomen. 
Bij een directe vastgoedbelegging is het 
echter niet mogelijk om de waardestijging 

tussentijds liquide te maken en daarmee 
de verschuldigde vermogensaanwasheffing 
te voldoen. Bij het toepassen van deze 
systematiek zal de liquiditeitspositie van een 
vastgoedinvestering in privé mogelijk in het 
gedrag komen. Of en op welke wijze hieraan 
tegemoetgekomen gaat worden, is nog niet 
duidelijk. 

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek 
van Cap Gemini, heeft het kabinet 
2025 als doel voor invoering van de 
vermogensaanwasbelasting. Dat is echter 
wel onder voorwaarden, namelijk dat de 
wetgeving op tijd klaar is, de technische 
voorbereidingen tijdig starten en er geen 
extra werk bij komt. Door de Staatssecretaris 
van Financiën is op vrijdag 24 juni jl. 
aangekondigd dat een haalbaarheid in 2025 
hoogst onzeker is vanwege de complexiteit 
en beschikbaarheid van mankracht.

Conclusie

De nieuwe voorstellen voor box 3 betekenen dat het raadzaam is om opnieuw 
te bekijken of onroerend goed in box 3 of in box 2 aangehouden moet worden. 
Daarin zal ook de wijze van financiering meegenomen moeten worden nu dit 
een aparte vermogenscategorie in de box 3 heffing wordt en vanwege het 
wetsvoorstel excessief lenen waar wij de vorige keer over schreven. Uiteraard 
houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, want ook in de box 2 
heffing en de overdrachtsbelasting lijkt het kabinet ingrijpende veranderingen 
aan te willen gaan brengen. Als de status van de wetgeving hieromtrent in een 
verder stadium is, zullen wij de wijzigingen nader aan u toelichten in de volgende 
editie van het VANDERSTELT Magazine.

BDO heeft ruim 1.600 vestigingen in 167 landen, met in totaal ruim 91.000 
specialisten in dienst. Marco Straten is Partner/ Belastingadvies/Private 
Clientservice bij BDO. Zijn focus ligt op advisering van vermogende particulieren 
en vermogende DGA’s. Dat heeft vooral betrekking op privé gerelateerde 
zaken, zoals estate planning, bedrijfsopvolging en begeleiden bij opzetten en 
uitvoeren van strategie voor de toekomst. Vanessa Knappen-Cuijpers is Sr. 
manager/ Private Client Services bij BDO. Vanessa houdt zich bezig met o.a. 
financiële planning en fiscale vraagstukken in de privésfeer, begeleiding bij 
het opstellen van huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en 
(levens)testamenten, vermogensoverheveling naar de volgende generatie en het 
opzetten van privacy structuren.

www.bdo.nl

Over BDO
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Einde van de fiscale 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
voor vastgoedfamiliebedrijven 
op komst?  
Een belangrijk onderwerp voor vastgoedfamiliebedrijven, is de mogelijke 
toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking 
of vererving van aandelen in vastgoed-bv’s. VANDERSTELT ging in gesprek met 
vastgoedfiscalist dr. A. (Aad) Rozendal over het mogelijke einde van deze regeling.

De fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de inkomstenbelasting en de successiewet 
staat onder grote politieke druk. Dit geldt met name voor vastgoedfamiliebedrijven. Dat zit zo: om bij 
een schenking of vererving van aandelen in aanmerking te komen voor de BOR, moet sprake zijn van 
een onderneming. De Belastingdienst vindt echter dat vastgoedexploitatie niet als een onderneming 
kwalificeert. Het gevolg is dat de totale belastingdruk bij een overgang van aandelen in een 
vastgoed-BV kan oplopen tot meer 40%. Als wel sprake is van onderneming, bedraagt de belastingdruk 
slechts 3,4%. Om te kunnen bepalen of en in hoeverre een schenking of vererving van aandelen in een 
vastgoed-BV onder de BOR valt, moet men twee stappen doorlopen. Eerst moet worden bepaald of de 
vastgoed-BV een onderneming drijft (een activiteitentoets). Als dat het geval is, moet worden bepaald 
welke panden tot het ondernemingsvermogen worden gerekend (een vermogenstoets). 
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Pleidooi voor een versobering

Plan oppositiepartijen

Een voorbeeld

Vanuit verschillende hoeken is de afgelopen jaren gepleit voor een versobering 
van de BOR. Voor vastgoedfamiliebedrijven heeft men zelfs een specifieke regeling 
in gedachten. In de praktijk voert de Belastingdienst namelijk veel discussies met 
vastgoedfamiliebedrijven. Deze discussies gaan over de vraag of de exploitatie 
van vastgoed als een onderneming kwalificeert (de activiteitentoets) en zo ja, 
welk deel van de vastgoedportefeuille als ondernemingsvermogen kwalificeert 
(de vermogenstoets). Deze discussies nemen veel tijd en capaciteit van de 
Belastingambtenaren in beslag. Om hier vanaf te zijn, is door verschillende partijen 
het idee geopperd om in de wet vast te leggen dat verhuurd vastgoed bij fictie als 
beleggingsvermogen kwalificeert. Door deze wettelijke vastlegging heeft het geen 
zin meer om te stellen dat sprake van ondernemingsvermogen. Hiermee hoeft de 
Belastingdienst geen tijd te besteden aan allerlei discussies over dit vraagstuk. Ook 
het voeren van procedures hoort dan tot het verleden.

In de plannen van het kabinet is dit idee nog niet opgenomen. Men wil namelijk eerst goed kijken 
naar de evaluatie van de BOR door het CPB. Echter, onlangs hebben drie oppositiepartijen, PvdA, 
Groen Links en SP, zelf een belastingplan gemaakt waarin ook dit idee is opgenomen. Dit plan is als 
wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel staat een aantal maatregelen die voor 
vastgoedfamiliebedrijven van groot belang zijn. Zo stelt men voor de BOR in de inkomstenbelasting 
volledig af te schaffen. Bij een schenking of vererving van aandelen is dan per definitie 
inkomstenbelasting verschuldigd in box 2. Bovendien wil men het box 2 tarief voor winsten boven de 
€ 60.000 flink verhogen, naar maar liefst 40,59%. Deze twee maatregelen zorgen dus al voor een forse 
belastingverhoging voor familiebedrijven. Voor de schenk- en erfbelasting stellen de oppositiepartijen 
voor om de BOR weliswaar te handhaven, maar de vrijstelling terug te brengen van de huidige 83% tot 
slechts 25% van het vermogen met bovendien een maximum van € 1 miljoen. 

Stel: men erft aandelen in een vastgoed-BV met een waarde van € 20 miljoen 
en het vastgoed kwalificeert als ondernemingsvermogen. Onder de huidige 
wetgeving is dan 83% van deze waarde vrijgesteld van erfbelasting (over de 
eerste € 1,1 miljoen is de vrijstelling zelfs 100%). In totaal is dan ca. € 16,6 
miljoen vrijgesteld. Bovendien hoeft men geen inkomstenbelasting te betalen. 
In het voorstel van de drie linkse partijen is maar € 1 miljoen vrijgesteld 
van erfbelasting, en niet € 5 miljoen (25% van € 20 miljoen). Het restant 
(€ 19 miljoen) is belast tegen 20% erfbelasting. Bovendien is er nog eens 
40,59% inkomstenbelasting verschuldigd. Het spreekt voor zich dat dit een 
doemscenario is voor veel vastgoedfamiliebedrijven. 

“Vanuit verschillende hoeken is 
de afgelopen jaren gepleit voor 
een versobering van de BOR. 
Voor vastgoedfamiliebedrijven 
heeft men zelfs een specifieke 
regeling in gedachten.
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Pleidooi voor een versobering

Plan oppositiepartijen

Een voorbeeld

Vanuit verschillende hoeken is de afgelopen jaren gepleit voor een versobering 
van de BOR. Voor vastgoedfamiliebedrijven heeft men zelfs een specifieke regeling 
in gedachten. In de praktijk voert de Belastingdienst namelijk veel discussies met 
vastgoedfamiliebedrijven. Deze discussies gaan over de vraag of de exploitatie 
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Belastingambtenaren in beslag. Om hier vanaf te zijn, is door verschillende partijen 
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vastgoedfamiliebedrijven van groot belang zijn. Zo stelt men voor de BOR in de inkomstenbelasting 
volledig af te schaffen. Bij een schenking of vererving van aandelen is dan per definitie 
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slechts 25% van het vermogen met bovendien een maximum van € 1 miljoen. 

Stel: men erft aandelen in een vastgoed-BV met een waarde van € 20 miljoen 
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”
“Vanuit verschillende hoeken is 
de afgelopen jaren gepleit voor 
een versobering van de BOR. 
Voor vastgoedfamiliebedrijven 
heeft men zelfs een specifieke 
regeling in gedachten.
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”
“Vanuit maatschappelijk oogpunt is het 
opmerkelijk dat men vastgoedfamiliebedrijven 
de duimschroeven wil aandraaien. Juist deze 
bedrijven kunnen een zinvolle bijdrage leveren 
aan het terugdringen van het woningtekort.
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Beleggingsfictie

De duimschroeven aandraaien?

De tijd gaat het leren…

De meest ingrijpende maatregel van het belastingplan van de oppositiepartijen is echter het 
invoeren van een beleggingsfictie voor verhuurd vastgoed. De oppositiepartijen vinden dat met 
deze maatregel beter wordt aangesloten op de doelstelling van de BOR. Bij verhuurd vastgoed 
bestaat volgens de oppositiepartijen namelijk niet het risico dat een belastingclaim leidt tot 
liquidatie met welvaartsverlies als gevolg. De belastingclaim kan hier immers niet leiden tot het 
staken van productieve werkzaamheden maar hoogstens tot verkoop van het verhuurde vastgoed. 
Tegelijkertijd kan vastgoed wel gebruikt worden als belegging. Aangezien het niet de bedoeling 
is dat de BOR, zonder bedrijfseconomische noodzaak, benut wordt om erf- en schenkbelasting te 
ontwijken, is het volgens de indieners van het plan logisch om verhuurd vastgoed aan te merken 
als beleggingsvermogen, en dus niet als ondernemingsvermogen. 

De redenatie van de oppositiepartijen is nogal 
onlogisch. De doelstelling van de BOR is immers 
om de overgang van ondernemingsvermogen 
te faciliteren. Dan is het gewoonweg onjuist 
om te stellen dat een beleggingsfictie beter 
aansluit op de doelstelling van de regeling. 
Vermogensbestanddelen die zonder 
beleggingsfictie als ondernemingsvermogen 
zouden kwalificeren, worden dan immers 
per definitie uitgesloten van de BOR. De 
beleggingsfictie sluit dan niet beter, maar juist 
slechter aan op de doelstelling van de regeling. 
Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het 
opmerkelijk dat men vastgoedfamiliebedrijven de 
duimschroeven wil aandraaien. Juist deze bedrijven 
kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het 
terugdringen van het woningtekort, maar dat wordt 
natuurlijk uitermate lastig als juist voor die partijen 
de belastingdruk fors wordt verhoogd. 

Het is nog afwachten of vastgoedfamiliebedrijven daadwerkelijk geconfronteerd gaan worden met een 
versobering of afschaffing van de BOR. Het lijkt niet realistisch dat het plan van de oppositiepartijen op 
een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Het kabinet heeft vooralsnog géén maatregelen 
in petto om de BOR te versoberen. Toch kan niet worden uitgesloten dat de beleggingsfictie voor 
verhuurd vastgoed als politiek wisselgeld wordt gebruikt om andere kabinetsvoorstellen door de 
Eerste Kamer te kunnen loodsen. Vastgoedfamiliebedrijven die zeker willen weten dat zij niet alsnog 
de BOR mis gaan lopen, moeten dan ook goed bedenken of zij het risico willen lopen dat er alsnog een 
beleggingsfictie wordt ingevoerd per 1 januari 2023. Men zou bijvoorbeeld kunnen inventariseren 
of een deel van het vermogen onder de huidige wetgeving nog wel als ondernemingsvermogen kan 
kwalificeren. Als dat zo is, kan men besluiten om nog in 2022 een aandelenoverdracht te doen zodat 
men toch nog gebruik kan maken van de BOR. 

”

“Om discussies te 
voorkomen, is door 
verschillende partijen 
het idee geopperd 
om in de wet vast te 
leggen dat verhuurd 
vastgoed bij fictie als 
beleggingsvermogen 
kwalificeert.

BOATHOUSE Tax Consultancy is opgericht door Aad Rozendal. Men is gespecialiseerd in de 
fiscale advisering rondom vastgoed. Aad houdt zich vooral bezig met bedrijfsoverdrachten 
van vastgoedfamiliebedrijven, het structureren van vastgoedfondsen en transacties en 
herstructureringen. Daarnaast wordt BOATHOUSE Tax Consultancy regelmatig als externe 
expert ingeschakeld door zakelijke dienstverleners om de belangen van cliënten te behartigen 
bij de Belastingdienst of in een fiscale procedure. Aad is daarnaast auteur van diverse boeken 
op het gebied van fiscaliteit en vastgoed, wetenschappelijk adviseur en docent. 
www.boathousetax.nl  

Over Boathouse
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Wij heten  

Ambassadeurs & 
Gastauteurs 
graag welkom!

Helpt u ons met het delen van kennis?
Bij VANDERSTELT zijn wij verbinders pur sang. Graag stellen 
wij ons magazine/platform selectief open voor Gastauteurs & 
Ambassadeurs die een interessante bijdrage willen leveren door 
het schrijven van een artikel. Uiteraard moet het onderwerp wel 
actueel en gerelateerd aan de dynamische wereld van het vastgoed-
familievermogen zijn.

Bent u ook expert en heeft u de behoefte om onze lezers interessante 
informatie aan te reiken? Dan horen wij graag van u. Aan de hand van 
uw suggestie bekijken we samen de (on)mogelijkheden. Waar nodig 
zullen wij een selectie moeten maken. U kunt uw idee of suggestie 
mailen naar info@vanderstelt.com

We kijken uit naar uw inspiratie.
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Informatie & contact

Uw beleggingsaanbod

Uw eigen (des-)investeringswensen en/of 
uw familievermogen

Uw vraag

Bent u vastgoedeigenaar of vastgoedadviseur? Of heeft u als collega 
makelaar cliënten met vastgoed in bezit of verkoop? Dan komen we heel 
graag met u in contact om de mogelijkheden tot aankoop, verkoop of 
samenwerking te bespreken. We verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig 
omgaan met uw informatie.

Bent u actief als belegger in vastgoed of staat u aan de vooravond om 
te gaan beleggen in vastgoed? Spreekt onze aanpak u aan? We komen 
graag met u in contact om gezamenlijk van gedachten te wisselen over uw 
wensen rondom uw investeringsprofiel.

Heeft u naar aanleiding van dit E-magazine een vraag, of heeft u een 
andere aanleiding of uitdaging waarover u contact met ons op wilt nemen? 
Dan horen wij graag van u!

Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopiëren, of op welke manier 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VANDERSTELT. Ondanks dat dit magazine met grote zorg 
is samengesteld, is VANDERSTELT niet juridisch aansprakelijk voor de inhoud en eventuele omissies.

Neem vrijblijvend contact op 
met info@vanderstelt.com of 
bel naar 026 205 14 60

Contact
+31 26 205 14 60
info@vanderstelt.com
Nieuwe Stationsstraat 20 | verdieping 13-14
6811 KS Arnhem | Nederland

  Jacqueline van der Stelt

      VANDERSTELT
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