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Schuiteman houdt u periodiek op de hoogte van relevante  
ontwikkelingen op fiscaal gebied. In dit kwartaalbericht gaat 
mr. Dennis van de Veer in op de behandeling van crypto- 
munten, en daar is fiscaal weinig ‘cryptisch’ aan. We infor- 
meren u verder over een aantal aandachtspunten voor de btw. 
Daarnaast kijken we naar onzakelijke leningen en volgen de 
jurisprudentie over de ‘houdbaarheid’ van box 3 voor u op de 
voet.



Cryptomunten
Cryptomunten. Ze zijn een echte hype! Vooral door de hoge koerswinsten van de afgelopen maanden zijn steeds meer 
beleggers ingestapt. Iedereen wil een graantje meepikken. U gaat van mij niet horen dat u zich natuurlijk goed moet 
inlezen in het fenomeen ‘computergeld’, dat uw inleg niet onder enig overheidstoezicht valt en dat in het verleden  
behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst, zo laat de laatste berichtgeving zien. Ik beperk mij alleen tot 
de fiscaliteit. En daar is weinig cryptisch aan. 

De eerste munten verschenen circa 770 v. Chr. De eerste bankbiljetten - en daarmee ook de banken - verschenen in 
de 14e eeuw. Beiden in China. What’s new? Het bezit aan munten en bankbiljetten is steeds op enigerlei wijze belast 
geweest. Tot op de dag van vandaag. De cryptomunten zijn daarop geen uitzondering. Net als ieder ander vermogensbe-
standdeel zijn ook deze munten bij u belast in box 3. 

Ook als ondernemer kunt u natuurlijk cryptomunten kopen. De daarmee behaalde koersresultaten vormen dan belast-
bare winst of een aftrekbaar verlies. Althans, in theorie. De Belastingdienst is namelijk van mening dat computergeld 
louter speculatief is. In tegenstelling tot aandelen en obligaties kent het computergeld immers geen variabelen zoals 
een beursgenoteerde onderneming, macro-economische ontwikkelingen en een rente die de dagkoers – tot op zekere 
hoogte – kunnen verklaren. De Belastingdienst zal een verlies daarom niet in aftrek toestaan. Speculeren doet u nu 
eenmaal niet met uw werkkapitaal, maar alleen met overtollige middelen. En die behoren tot de privésfeer. Ongeacht of 
u een onderneming drijft als eenmanszaak, firma of in de bv. 

Risico is dat de Belastingdienst u het verwijt kan maken dat u met de ondernemingsgewijze aanschaf van de cryptomun-
ten feitelijk uw pensioen, oudedagsverplichting of lijfrenteverplichting ongedekt maakt wat leidt tot materiële afkoop. De 
commerciële waarde van de verplichting wordt dan in één keer belast in box 1. En daar komt ook nog eens 20% boete 
bovenop. Al noemt de Belastingdienst dat rente. What’s in a name... 

Ingeval u een gelukkige hand heeft – of u weet iets wat anderen niet weten! – waardoor u jaar in jaar uit grote verkoop-
winsten met de cryptocurrency behaalt, dan zal de Belastingdienst zeer waarschijnlijk ‘van kleur verschieten’ en de 
winst wél in de heffing willen betrekken. Ook als u privé handelt. Dan bent u ineens geen speculant meer maar een 
professionele broker. Gevalletje van voortschrijdend inzicht van de zijde van de Belastingdienst zullen we maar zeggen. 
Maar wel feitelijk onjuist. 

Het bezit van cryptomunten is aldus belast in privé (box 3) tegen de koerswaarde op 1 januari. Maar hoe zit het met de 
btw? Net als munten en bankbiljetten zijn cryptomunten vrij van btw. Het zijn immers wel betaalmiddelen. Weliswaar 
niet wettelijk erkend maar daarmee nog niet illegaal.

Cryptomunten. Ze luiden een nieuw tijdperk in. Net als de munten en bankbiljetten dat ooit ook eens deden. Cryptomun-
ten missen de tastbaarheid, de markt en dus het (fiscale) toezicht. Dat is waar overheden tegenwoordig mee worstelen. 
Net als met het fenomeen Uber, Airbnb en sites als Marktplaats. De fiscale stelsels zullen zich daarom opnieuw moeten 
uitvinden. En rap ook. De ontwikkelingen gaan nu eenmaal snel. 

Wat zal blijven is de heffing op ons bezit. En daarmee verschilt de heffing op bijvoorbeeld mijn Bitcoins niet van de heffing 
die mijn voorouders al betaalden over het eigen lijf of goed. Al dan niet in de meest bizarre verschijningsvorm. Net als 
box 3 dat natuurlijk is als het gaat om het fictieve in plaats van het werkelijk behaalde rendement. Nothing changes really.
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1. Omzetbelasting
 
1.1 Btw van bv trekt dga mee
Als verschuldigde btw niet of niet op tijd wordt betaald dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Dit geldt ook voor 
het bewust uitstellen van een btw-betaling en zelfs als het bespaarde geld aan het einde van het jaar alsnog wordt  
afgedragen door middel van het indienen van een suppletieaangifte. Dit wordt ook wel slepen met btw genoemd. 
Als een bv zich schuldig maakt aan sleepgedrag dan kunnen zowel de bv als de dga worden bestraft voor het opzettelijk 
indienen van onjuiste aangiften. Gesteld wordt dat dan de dga feitelijk leiding heeft gegeven aan het indienen van opzet-
telijk onjuiste btw-aangiften van ‘zijn’ bv. In een recente uitspraak ging een dga aldus ‘voor de bijl’. 
Een gewaarschuwd mens telt hier dus letterlijk voor twee.

1.2 Oninbare debiteuren en btw
Vanaf 1 januari 2017 is de btw op oninbare debiteuren terug te vragen als de factuur één jaar na het opeisbaar worden 
nog niet betaald is. Als er geen betalingstermijn op de factuur is vermeld, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van  
30 dagen. Bij facturen waarvan de betalingstermijn is vervallen op of voor 1 januari 2017, is de één-jaarstermijn op  
1 januari 2017 gaan lopen. Wanneer deze facturen op 1 januari 2018 nog niet zijn voldaan, dan kan de btw worden te-
ruggevraagd in de eerste btw-aangifte van 2018. De ondernemer vraagt de btw terug door een negatief bedrag aan te 
geven bij vraag 1a of 1b van de aangifte. Als de afnemer op een later tijdstip alsnog betaalt is de ondernemer de btw weer 
verschuldigd in het tijdvak waarin de betaling is ontvangen. 

1.3 Ook een adviseur kan een boete krijgen
Wanneer je als adviseur een cliënt helpt die in financiële problemen is geraakt dan kun je een boete krijgen als je  
moedwillig foute aangiften omzetbelasting doet. Een bedrijf had financiële problemen en sprak met zijn adviseur af dat 
deze nihil aangiften zou indienen. Hierdoor ontstond er een btw-schuld die vervolgens ook niet werd aangegeven door 
middel van een suppletieaangifte.
Op het niet indienen van een suppletieaangifte staat een forse boete voor de onderneming. Maar ook de adviseur die 
opzettelijk deze suppletieaangifte niet indient kan een boete krijgen. Dit heeft de rechtbank recent beslist. In het geval 
op een bepaald moment een belastingpost niet kan worden betaald, is het zaak daar tijdig op te acteren, bijvoorbeeld 
door een betalingsregeling met de Belastingdienst af te spreken. 



2. Vennootschapsbelasting

2.1 Geldlening minder snel onzakelijk?
De Belastingdienst is de afgelopen jaren met succes ten strijde getrokken tegen zogenaamde onzakelijke leningen.  
Recente jurisprudentie laat echter zien dat de fiscus niet altijd gelijk heeft.
Een onzakelijke lening is een geldlening waarbij de schuldeiser een debiteurenrisico heeft aanvaard dat een on- 
afhankelijke derde, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden, niet zou hebben geaccepteerd. Vaak 
wordt dit debiteurenrisico aanvaardt vanwege aandeelhoudersmotieven. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een dga een 
lening verstrekt aan zijn vennootschap. Wanneer een geldlening als onzakelijke lening wordt aangemerkt, is een afwaar- 
deringsverlies bij de geldverstrekker niet aftrekbaar. 
Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat er toch geen sprake was van een onzakelijke lening, ondanks dat  
er geen zekerheden waren verstrekt en de rente op de lening niet was verhoogd. Dergelijke feiten duiden vaak op  
onzakelijk handelen, omdat een onafhankelijke derde dat niet zou aanvaarden. De rechtbank oordeelde dat de inspec-
teur niet aannemelijk maakte dat een onafhankelijke derde dezelfde lening niet zou hebben verstrekt. Dit omdat er, 
gegeven het positieve vermogen van de onderliggende werkmaatschappen en de aanwezige stille reserves, voldoende 
dekking was voor de vordering. 

3. Vermogensbelasting

3.1 Box 3 heffing maakt in 2014 in principe inbreuk op het eigendomsrecht
Tegen de vermogensbelasting 2010 en 2011 is massaal bezwaar gemaakt. De Hoge Raad oordeelde dat de vermogens-
belasting in box 3 in deze jaren geen inbreuk maakte op het recht op eigendom. Het Gerechtshof Amsterdam heeft nu 
geoordeeld dat dit voor 2014 in principe het geval is. In principe, want de rechter laat de inbreuk wel in stand.
U kunt uw box 3-heffing in 2014 dus nog niet terugvragen. Het hof verbindt aan de inbreuk niet de conclusie dat belas-
tingplichtigen recht hebben op een correctie van de box 3-heffing. Het hof gunt de wetgever namelijk enige tijd om een 
einde te maken aan de inbreuk op het recht op eigendom. Dat is in lijn met het eerdere oordeel van de Hoge Raad dat 
het forfaitaire stelsel binnen de ‘ruime beoordelingsmarge’ valt die de Nederlandse staat heeft bij het opstellen van haar 
wetgeving. Omdat de wetgever de vermogensbelasting met ingang van 1 januari 2017 heeft gewijzigd, ziet het hof reden 
om de inbreuk toch in stand te laten. 
De grote vraag is of de Hoge Raad ook deze mening heeft. Ook blijft het de vraag of de wetgever voor volgende jaren 
(2015, 2016 en 2017) dezelfde coulance krijgt, en daarnaast hoe rechters in de toekomst over het nieuwe box 3-stelsel 
(vanaf 2017) zullen oordelen. Wordt dus vervolgd!

3.2 Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner
Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen. De staats-
secretaris van Financiën heeft dit onlangs goedgekeurd. Afhankelijk van de situatie kan hierdoor mogelijk een hoger 
bedrag aan eigenwoningschuld in box 1 worden meegenomen met als resultaat meer hypotheekrenteaftrek.

Complex
De eigenwoningregeling zit complex in elkaar. Zo is sinds 2001 de rente voor een eigenwoninglening (hypotheek) nog 
maar maximaal 30 jaar aftrekbaar. Met ingang van 2013 zijn de regels verder aangescherpt. Voor een eigenwoninglening 
afgesloten vanaf die tijd geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste 
annuïtair wordt afgelost. En verkoopt u uw eigen woning met winst, dan krijgt u sinds 2004 te maken met een eigen- 
woningreserve.

Eigenwoningverleden
Wie zijn oude woning verkoopt en met zijn partner een nieuwe woning koopt, loopt dus al snel aan tegen een eigenwo-
ningverleden. Dat verleden kan resulteren in minder hypotheekrenteaftrek voor de nieuwe woning.



Goedkeuring onder voorwaarden
Omdat sprake is van een niet-beoogde beperking van de hypotheekrenteaftrek keurt de staatssecretaris goed dat part-
ners het eigenwoningverleden voor de helft aan elkaar overdragen. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moeten 
partners de eigen woning aankopen in een 50/50-verhouding en ook de eigenwoningschuld moet in die 50/50-verhou-
ding worden aangegaan. Bovendien moeten beiden een beroep doen op deze goedkeuring en de verdeling voor de helft 
van het eigenwoningverleden is definitief. Dit kan dus niet meer in een later belastingjaar worden teruggedraaid.

Tip: Bekijk samen met uw adviseur of het in uw situatie gunstig is een beroep te doen op de goedkeuring. Ook wan-
neer u niet voldoet aan de 50/50-verhouding komt u hier mogelijk voor in aanmerking. U moet uw situatie dan wel 
voorleggen aan de Belastingdienst. De goedkeuring werkt terug tot en met 2013. Voor de sinds die tijd reeds definitief 
vaststaande belastingjaren, kunt u nog een verzoek indienen voor een ambtshalve vermindering.

3.3 Correctie op hoge inbrengwaarde woning
Als u als ondernemer een bedrijf start, hierin een deel van uw eigen woning gebruikt als werkruimte en de woning als 
ondernemingsvermogen aanmerkt, dient u bij de waardering van die woning rekening te houden met de duurzame zelf-
bewoning van dit pand. Maar wat is het gevolg als dit niet is gebeurd?

Te hoge inbrengwaarde
Als bij de inbreng geen rekening is gehouden met de duurzame zelfbewoning, dan wordt het pand op uw balans te hoog 
gewaardeerd. De inspecteur kan de waarde dan corrigeren. Gebeurt dit niet, dan kan hij dit alsnog doen als de woning 
later wordt verkocht.

Boekverlies
Tot dit oordeel kwam de rechter onlangs in een zaak waarbij bij inbreng van de woning geen rekening was gehouden 
met de duurzame zelfbewoning. Dit resulteerde in een stevig boekverlies, omdat bij verkoop van de woning wel met de 
duurzame zelfbewoning rekening was gehouden. De belastingplichtige in kwestie vond echter dat de inspecteur deze 
fout niet meer kon corrigeren. Hij was immers akkoord gegaan met alle nadien ingediende aangiftes. De rechter was 
echter van mening dat de fout wel gecorrigeerd kon worden.

Let op! De fout van de belastinginspecteur zou volgens de rechter niet gecorrigeerd kunnen worden als er sprake was 
geweest van een eerdere bewuste standpuntbepaling over deze zaak door de inspecteur. Hiervan was echter geen 
sprake.

Bewuste standpuntbepaling
Volgens de rechter kan alleen van een bewuste standpuntbepaling sprake zijn als de betreffende kwestie uitdrukkelijk 
aan de orde is gesteld. Dat was in deze zaak niet het geval. Door de correctie van de fout was er geen boekverlies meer 
en werd de Belastingdienst op dit punt in het gelijk gesteld.



Tip: Wilt u zich op een eerdere standpuntbepaling van de Belastingdienst beroepen, dan dient u dit aannemelijk te 
kunnen maken. Bijvoorbeeld via verslagen van besprekingen of correspondentie.

4. Loonbelasting

4.1 Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?
Als u geen bijtelling voor uw auto van de zaak wilt, bent u in principe verplicht een rittenadministratie bij te houden. Dit 
betekent nogal eens administratieve rompslomp. Heeft u een bestelauto? Dan kunt u met een ‘Verklaring uitsluitend 
zakelijk gebruik’ ook onder deze verplichting uit.

Ook bijtelling voor bestelauto
Ook als er een bestelauto ter beschikking is gesteld, geldt in beginsel gewoon de bijtelling. Deze wordt berekend over 
de catalogusprijs, inclusief BPM en btw.

Wanneer geen bijtelling?
Net als voor personenauto’s kan men aan de bijtelling ontkomen door te bewijzen dat met de auto in een jaar niet meer 
dan 500 km privé is gereden. Een rittenadministratie is niet verplicht, maar zonder deze administratie is het bewijs am-
per te leveren.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Voor bestelauto’s geldt een speciale regeling zonder dat u een bijtelling krijgt of dat u een rittenadministratie moet 
bijhouden. Deze regeling houdt in dat u vooraf een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ bestelauto invult én de be-
stelauto helemaal niet privé gebruikt.

Let op! ’Helemaal niet’ betekent zelfs niet één kilometer per jaar. Woon-werkverkeer is zakelijk, maar omrijden om 
even bij de supermarkt boodschappen te doen niet.

Controle
De fiscus controleert fysiek of u de bestelauto ook werkelijk niet privé gebruikt. Wordt uw bestelauto gesignaleerd waar-
bij er twijfel is aan het zakelijke karakter van de rit, dan kan de fiscus u om een verklaring vragen. Blijkt hieruit niet dat 
u de bestelauto zakelijk gebruikte, dan kunt u een navordering plus boete verwachten.

Ook voor werknemers
Ook uw werknemers kunnen gebruik maken van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk’ gebruik bestelauto. Zij dienen de 
verklaring dan via u in te leveren bij de fiscus. U hoeft dan met de bijtelling ook geen rekening te houden in uw loon- 
administratie.



4.2 Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de WKR
De Belastingdienst ziet het als eindheffingsloon aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 
per persoon per jaar als gebruikelijk. Dan moet het aanwijzen wel redelijk zijn. Maar wat beschouwt de Belastingdienst 
als niet redelijk?

Gebruikelijkheidstoets
De werkkostenregeling kent een gebruikelijkheidstoets. Deze toets legt een beperking op aan de vergoedingen,  
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Kort gezegd houdt de gebruike- 
lijkheidstoets in dat u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet in de vrije ruimte kunt onder- 
brengen als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.

Niet alleen de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling zelf moet gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebrui-
kelijk zijn dat uw werknemer deze belastingvrij van u krijgt en dat u de belasting via eindheffing voor uw rekening neemt. 
Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van uw werknemers voor uw rekening te 
nemen.

Doelmatigheidsgrens en redelijkheid
De gebruikelijkheidstoets is bedoeld om excessen tegen te gaan. Daarom is er een doelmatigheidsgrens. Zolang de 
vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen per werknemer per jaar niet meer zijn dan € 2.400, gaat de 
Belastingdienst ervan uit dat dit in ieder geval gebruikelijk is.

Let op: De afwijking van 30% geldt niet voor het bedrag van de doelmatigheidsgrens, deze is maximaal € 2.400 en niet 
30% hoger.

Een aanvullende eis is dat ook binnen deze € 2.400 de toepassing van de werkkostenregeling redelijk blijft. De Be-
lastingdienst heeft nu twee voorbeelden gegeven van onredelijke situaties. Zo is het niet redelijk om een deel van de 
stagevergoeding waar een stagiaire recht op heeft, aan te wijzen als eindheffingsloon. De Belastingdienst vindt het 
evenmin redelijk dat als een werknemer het minimumloon verdient, een werkgever een deel van dat loon aanwijst als 
eindheffingsloon.
 
4.3 Belastingvrij schenken in 2018
Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn  
wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

Schenkingsvrijstellingen
Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij 
leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld 
een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen 
straks minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen 
schenkbelasting te worden betaald. 

In 2018 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

 Kinderen  € 5.363 

 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.731 

 of  

 Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie  € 53.602

 Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning  € 100.800 

 Overige verkrijgers  € 2.147



5 Erf- en schenkbelasting 

5.1 Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking 
U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaan-
den hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende 
bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kunt u echter niet zomaar geven, u moet wel 
aan een aantal voorwaarden voldoen.

Tip: Heeft u vermogen dat u wilt delen met uw naasten? Profiteer dan sowieso maximaal van de vrijstellingen die 
gelden in de schenkbelasting. Zoals de vrijstelling voor kinderen, die in 2018 € 5.363 bedraagt.

 
Fiscale eisen
De fiscus stelt een aantal scherpe eisen aan het schuldig erkennen van bedragen. Zo moet u aan de ontvanger van het 
schuldig erkende bedrag, daadwerkelijk jaarlijks een rente betalen van minstens 6%. Bij schuldig erkende bedragen, 
van vóór 2010, is een zakelijke rente voldoende. Voor de lopende termijn in het jaar van overlijden geldt dat deze na 
overlijden betaald mag worden, op voorwaarde dat de rentetermijn maximaal een jaar is.

Let op! Is in het verleden de rente één of meerdere keren niet betaald, dan kan dit alsnog vóór het overlijden gebeu-
ren. Behalve de rente moet ook rente worden betaald over de niet betaalde rente (samengestelde rentevergoeding). 
Ook nu moet u uitgaan van een rente van minstens 6%.

 

Let op! Kan niet worden aangetoond dat alle rente is betaald, dan is het hele bedrag van de schuldigerkenning be-
last. Dus niet alleen voor zover er over een deel van de verkrijging geen of te weinig rente is betaald!

Notariële akte verplicht
Vereist is ook dat u de schenkingen notarieel laat vastleggen. Schenkt u periodiek, dan moet dit voor iedere schenking 
apart.



Onze fiscale adviseurs
 
Wanneer u over de hiervoor genoemde punten vragen of opmerkingen heeft kunt u met ons contact opnemen of met 
uw contactpersoon binnen Schuiteman.

CONTACT
Schuiteman Accountants & Adviseurs 
Kerkstraat 29
3781 GA Voorthuizen
E: info@schuiteman.com
T: +31 (0)342 47 34 44

WWW.SCHUITEMAN.COM

Aan deze uitgave is de grootste zorg besteed. Voor  
informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen 
alsmede voor de gevolgen daarvan aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid.
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SCHUITEMAN
A C C O U N TA N T S  &  A D V I S E U R S  

Bram Faber 
 

bfaber@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 41 12 00

Arjan de Haas 

adhaas@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 41 12 00

Salarisadviseur:
Bert van Dijk 

 
bvdijk@schuiteman.com 

T: +31 (0)342 47 34 44

Jolanda van Ginkel 
 

jvginkel@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 47 34 44

 
André Moree 

amoree@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 41 12 00

Gerbrand van Elten
 
gvelten@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 47 34 44

 
Joop van de Grootevheen 
 
jvdgrootevheen@schuiteman.com 
T: +31 (0)35 647 34 71

 
Dennis van der Veer 

dvdveer@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 47 34 44

Gerrit Flier 
 
gflier@schuiteman.com 
T: +31 (0)342 41 12 00

 
Arjan Knol 
 
aknol@schuiteman.com 
T: +31 (0)35 647 34 71
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