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Tijdschrift Familiebedrijven  | Nr. 2022-01 
THEMA: Anonimiseren vermogen 2.0   

 N Artikelsoort/ 
rubriek 

Titel/onderwerp Auteur Abstract 

1 Juridisch UBO-register voor 
rechtspersonen en 
personenvennootschappen 

Birgit Snijder-Kuipers 
 

In het UBO-register voor rechtspersonen 
en personenvennootschappen, dat wordt 
gehouden door de Kamer van Koophandel, 
worden alle uiteindelijke belanghebbenden 
van rechtspersonen en 
personenvennootschappen geregistreerd. 
Elke juridische entiteit heeft verplicht ten 
minste één UBO. 

2 Juridisch UBO-register voor trusts 
en fondsen voor gemene 
rekening 

Birgit Snijder-Kuipers 
 

In het in 2022 te introduceren tweede 
UBO-register, het UBO-register voor trusts 
en fondsen voor gemene rekening (FGR), 
ook wel Trustregister genoemd, worden 
alle uiteindelijke belanghebbenden van 
bepaalde trusts en alle FGR’s 
geregistreerd. 

2 Fiscaal  Anonimiseren van 
vermogen: 
actuele ontwikkelingen 
rondom de CV en FGR 

S.A. Stevens/D.G.M. 
Wetterhahn 
      

De recente ontwikkelingen en 
(on)mogelijkheden met betrekking tot het 
gebruik van de (open) CV en (open) FGR 
komen aan de orde. Hierbij wordt ingegaan 
op het UBO-register, en het wetsvoorstel 
aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid 
rechtsvormen. 

3 Juridisch Aandachtspunten bij de 
inschrijving van een 
maatschap, 
VOF of CV in het 
handelsregister 

Kristel Jansen  
 
 

Elke VOF, CV en openbare maatschap, 
alsmede een stille maatschap die een 
onderneming drijft moet worden 
ingeschreven in het handelsregister. 
Overtreding van die verplichting is een 
economisch delict. 

4 Accountancy Anonimiseren van 
vermogen 2.0: 
verwerking in de 
jaarrekening 

Rohalt Janssens  BV’s kennen een wettelijke verplichting om 
verantwoording af te leggen. De 
jaarrekening van de BV dient een zodanig 
inzicht te geven dat de gebruiker zich een 
verantwoord oordeel kan vormen omtrent 
het vermogen en het resultaat. Het inzicht 
geven geschiedt aan de hand van het 
openbaar maken van een 
publicatiejaarrekening. 

6 Fiscaal  Tracking stocks 
 

Anke van der Heijden en 
 Mascha Hoogeveen 

Het komt in de praktijk voor dat tracking 
stocks worden gebruikt in het kader van 
een bedrijfsopvolging. In deze bijdrage 
onderzoeken de auteurs of de visie van de 
Belastingdienst in overeenstemming is 
met de tekst van de wet en met doel en 
strekking van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 
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THEMA: Aannemen personeel/beloningsinstrumenten 
Nr. Artikelsoort/ 

rubriek 
Titel/onderwerp Auteur Abstract 

1 Fiscaal  Loonbelasting (o.a. WKR) Peter Hoogstraten 
 
 

Nog niet beschikbaar 

2 Fiscaal Socialeverzekeringsplicht 
(werknemersverzekeringen), 
evt. aangevuld met CAO-
problematiek 

Touria el Ouardi 
 
 

Nog niet beschikbaar 

3 Fiscaal Grensgebied werknemer, 
zzp’er/ondernemer (Wet 
DBA, e.d.) 

Bert Alink Nog niet beschikbaar 

4 Juridisch Het zelf in dienst nemen van 
een arbeidskracht (op basis 
van arbeidsovereenkomst) 
versus het inlenen van een 
arbeidskracht van een derde 
(de payrollovereenkomst en 
de uitzendovereenkomst) 

Catharine Kat van CatLaw 
 

Nog niet beschikbaar 

5 Financieel Waarderingskwesties:  
1 Waarderingen voor 
transactie waarbij personeel 
betrokken is; en 
2 Zakelijkheid financiering 

Chris Denneboom Nog niet beschikbaar 

6 Algemeen Marketing en het 
familiebedrijf 

Roberto Flören/Laura Bles Nog niet beschikbaar 
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THEMA: Grensoverschrijdend ondernemen 
 
Nr. Artikelsoort/ 

rubriek 
Titel/onderwerp Auteur Abstract 

1 Juridisch Internationaal 
ondernemen bv e-
commerce of 
ondernemingsrecht 

Auteur? Nog niet beschikbaar 

2 Fiscaal  Vaste inrichting Arthur Hofman 
 

Nog niet beschikbaar 

3 Fiscaal Loonbelasting en SV 
internationaal 

Bastiaan Didden (Belastingdienst 
Buitenland) 
 

Nog niet beschikbaar 

4 Fiscaal  Btw en e-commerce Ruben Dirks, Belastingdienst 
 

Nog niet beschikbaar 

4 Accountancy Verzamelartikel over 
verwerking 
valutaverschillen, 
groepsbegrip 
buitenlandse 
rechtspersonen e.d. 

Auteur via Dirk Albregtse Nog niet beschikbaar 

6 Algemeen  Joost Vat en Machiel Gosschalk Nog niet beschikbaar 
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THEMA: Positie van de dga 
 
Nog niet ingevuld 
 
 
 
 


