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In 2050 telt Nederland naar verwachting een half miljoen mensen met dementie. Dat zijn er bijna 

twee keer zoveel als nu. Deze mensen verdienen een warm thuis, vinden projectontwikkelaars 

Andrea van de Beek en Charlotte Jackson.     



H A N D E L E N  I N  N A C H T R U S T

“Onze strategie is een allweather-strategie. Kapitaalbehoud 

staat bij ons voorop en het minimaliseren van risico’s vinden 

we belangrijker dan het maximaliseren van rendement”, 

vertelt Ramon Heusen. Dat is precies waar de klanten van 

Mint Tower Capital - particuliere beleggers, professionele 

investeerders en vermogensbeheerders - naar op zoek zijn. 

“Ik zeg vaak: wij handelen in nachtrust. Als je als ondernemer 

na decennia hard werken je bedrijf verkocht hebt, is het 

vooral belangrijk dat dat vermogen in stand blijft. Dan is 

5 procent rendement genoeg om de vermogensbelasting en 

inflatie te compenseren”, aldus Wilrik Sinia. 

S K I N  I N  T H E  G A M E

Handelen in volatiliteit is vanwege de complexiteit een niche 

binnen de beleggingsmarkt. Mint Tower Capital kan zich 

daarin meten met de wereldwijde top. “Wat ons uniek maakt 

is dat je kunt instappen vanaf 100.000 euro, waar je elders 

minimaal enkele miljoenen op tafel moet leggen”, vertelt 

Marcel Voogel. “Verder heeft iedere medewerker bij ons 

eigen vermogen in het fonds zitten. Als ik zelf ergens geld in 

steek, wil ik namelijk ook zeker weten dat degene die voor 

mij werkt er zelf in geloofd.” ▪

Kies voor een multistrategie 

en dek risico’s af. 

De zijlijn is ook een positie. Bij 

grote kansen (met bijbehorende 

risico’s) is niet meedoen soms de 

beste optie.

Laat (sleutel)medewerkers 

investeren in uw bedrijf. Dit geeft 

extra vertrouwen bij klanten en 

vergroot de betrokkenheid en 

drive van medewerkers.

Die beweging heet in beleggersjargon volatiliteit. Bij een 

lage volatiliteit is de koers van een aandeel relatief stabiel, 

bij een hoge volatiliteit is er juist veel beweging. In die 

verwachte beweging kan je handelen met bijvoorbeeld 

opties. Je krijgt dan het recht om een aandeel te kopen of 

te verkopen voor een vooraf vastgestelde prijs. Daalt de 

markt? Dan worden opties meer waard. Stijgt de markt? 

Dan gebeurt precies hetzelfde.

Natuurlijk zijn beleggers niet gek. De verwachte beweging 

van een aandeel zit al ingeprijsd in die opties. De kunst 

is om de opties eruit te pikken die relatief goedkoop zijn, 

omdat je verwacht dat de onderliggende aandelen harder 

gaan stijgen of dalen dan gemiddeld. Door tegelijkertijd die 

investering af te dekken tegen een beweging de andere kant 

op, minimaliseer je risico’s en kun je een stabiel rendement 

realiseren ongeacht welke kant de financiële markt op 

beweegt.

“Net als anderen kunnen wij de markt niet voorspellen. 

Wat we wél kunnen voorspellen is het gedrag van financiële 

instrumenten”, vertelt Marcel Voogel, één van de founders 

van Mint Tower Capital. Dat is dus precies wat de 35 

beleggingsspecialisten in Amsterdam doen. Met hulp van 

algoritmes worden de financiële markten continu gescand, 

waarbij relatief goedkope opties, bonds en convertibles 

worden gedetecteerd. Op basis van markt- en data-analyse 

worden vervolgens wereldwijde volatiliteitstrategieën ont-

wikkeld.

T I E N  J A A R  L A N G  G R O E N E  C I J F E R S

Mint Tower Capital werd in 2010 opgericht door Wilrik Sinia, 

Marcel Voogel, Ramon Heusen en Joris Hoedemaekers. 

Alle vier verdienden ze hun sporen op de Amsterdamse 

optiebeurs, eerst aan het Rokin en later op Beursplein 5. 

Met tien miljoen euro aan spaargeld en investeringen van 

vrienden en familie werd een eigen track record opgebouwd. 

Eind vorig jaar doorbrak het totaal beheerde vermogen van 

het Mint Tower Arbitrage Fund de magische grens van een 

half miljard euro. 

Die groei heeft alles te maken met het stabiele netto 

rendement van het fonds. Over de afgelopen tien jaar 

was dat gemiddeld 6,55 procent en elk jaar werd positief 

afgesloten. Ook bijvoorbeeld 2011 en 2018. Jaren waarin 

de AEX met dubbele cijfers onderuit ging, maar het Mint 

Tower Arbitrage Fund pluste met respectievelijk 4,11 en 

2,56 procent. 
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Wat u kunt leren van 
Mint Tower Capital

Kies voor een multistrategie 

De zijlijn is ook een positie. Bij 

grote kansen (met bijbehorende 

risico’s) is niet meedoen soms de 

Laat (sleutel)medewerkers 

investeren in uw bedrijf. Dit geeft 

extra vertrouwen bij klanten en 

vergroot de betrokkenheid en 

EYEOPENER 17

1

2

3



EYEOPENER26

INVESTEREN IN 
BANEN 
GESTIMULEERD

Vanaf 1 januari 2021 is de Baangerelateerde 

Investeringskorting (BIK) ingevoerd. Op basis 

van deze regeling kunnen ondernemingen 

onder bepaalde voorwaarden een deel van 

hun investeringen in 2021 en 2022 verrekenen 

met hun loonheffingen. Voor investeringen 

tot en met 5 miljoen euro geldt dat 

3,9 procent van de investering in mindering 

kan worden gebracht op de loonheffingen. 

Voor grotere investeringen is dit 1,8 procent 

voor het deel boven de 5 miljoen euro. De 

regeling geldt voor investeringsverplichtingen 

die vanaf 1 oktober 2020 zijn aangegaan en 

volledig worden betaald in 2021 en 2022. 

De BIK eindigt op 31 december 2022. Door 

de investeringskorting te koppelen aan 

de afdracht van loonheffingen, kunnen 

ook ondernemingen die nu verlies leiden 

al voordeel van deze regeling hebben. De 

regeling kan vanaf 1 september 2021 worden 

aangevraagd.

Startersvrijstelling 
veilig stellen

Starters op de woningmarkt hoeven 

vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting 

meer te betalen. Voorwaarde is wel 

dat u tussen de 18 en 35 jaar bent, 

niet eerder gebruik gemaakt hebt 

van de vrijstelling en de woning als 

hoofdverblijf wordt gebruikt. Koopt u 

samen, maar voldoet één van beiden 

niet aan deze ‘spelregels’? Dan is het 

slim om de woning op naam te zetten van 

de partner die wél aan de voorwaarden 

voldoet. Als u daarna trouwt of een 

samenlevingscontract aangaat, is de 

vrijstelling veilig. 

FISCALE
UPDATES
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De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft een (gedeeltelijke) vrijstelling van de schenk- en erfbelasting bij 

de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie. Daarnaast kan de inkomstenbelastingclaim 

worden doorgeschoven. De BOR ligt al een aantal jaren onder het vergrootglas in Den Haag. Volgens 

sommigen zou de regeling te ruimhartig zijn. Ook zijn er diverse fiscale rechtszaken gevoerd over de 

reikwijdte van de BOR. Voor dit jaar staat daarom een evaluatie van deze regeling op de rol. Houd rekening 

met een versobering. 

Schenken op papier? 

Schenk dan wel volgens het boekje. Bij een schenking op papier schenkt u bijvoorbeeld 10.000 euro aan 

de kinderen, om dat bedrag direct weer terug te lenen. Er ontstaat zo een schuld aan uw kinderen die 

pas opeisbaar is bij het overlijden van u als schenker of de langstlevende. Zo’n schenking op papier zorgt 

voor een lagere erfbelasting. Voorwaarde is wel dat de schenking is vastgelegd bij notariële akte. Denkt 

u er ook aan dat u ten minste 6 procent rente betaalt op de lening?

BOR 
in het 
gedrang?

MEER FISCALE TIPS?      SCHUITEMAN.COM/NIEUWS

FISCALE UPDATES

Updates zijn geschreven met de kennis tot en met 16 februari 2021.



GROEIGEHEIMEN
CLIENTCASE I  Bunt Hoveniers

De meeste hoveniersbedrijven blijven klein. Als je echt wilt groeien? Dan moet je met je 

voeten uit de modder stappen, weet Richard van de Bunt van Bunt Hoveniers uit Nijkerk. 
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Upcoming
starter

SALES ALS 
FABRIEKSPROCES

Wil je meer verkopen als zakelijke dienstverlener of groothandel? 

Industrialiseer dan je salesproces, is de boodschap van Jacob Schermers. 

“Bij veel bedrijven is sales een mysterieus 

proces. Salesmedewerkers zijn ontzettend druk, 

maar het is lang niet altijd duidelijk waarmee. 

Doe je de goede dingen op het juiste moment? 

En doe je dat ook op de meest slimme en 

efficiënte manier? Een andere valkuil is dat 

salesmedewerkers vaak verantwoordelijk zijn 

voor elke stap in het proces, terwijl je veel 

effectiever bent als je vooral de taken uitvoert 

waar je goed in bent.” 

De acht medewerkers van Sales Architects 

helpen B2B-bedrijven om hun salesprocessen 

op te splitsen in voorspelbare en herhaalbare 

stappen. Om het salesproces te standaardiseren 

wordt eerst een analyse van de salesorganisatie 

gemaakt. Daarna volgt een design sprint van vier 

weken waarin een nieuwe salesstructuur wordt 

ontworpen. Tot slot vindt in een salesprogramma 

de implementatie van de nieuwe salesstructuur 

plaats. 

De grootste winst? Die wordt vaak binnen 

geboekt. “Het begint eigenlijk allemaal bij de 

propositie. Je kunt niet voor alles en iedereen 

klaar staan. Durf te kiezen. Daardoor kun je 

beter leads kwalificeren en prioriteren. Niet elke 

vraag van een potentiële klant vertegenwoordigt 

evenveel waarde. Werk daarom met criteria en 

wachtrijen. Als je leads zorgvuldig beoordeelt, 

kun je vertegenwoordigers ook beter inzetten. 

Hun belangrijkste taak is niet om orders te 

scoren, maar om het concept van je organisatie 

te verkopen.”

En zo kan Schermers nog wel even doorgaan. 

In meerdere trajecten werd tot nu toe een groei 

van 30 tot 300 procent geboekt. Klanten tikken 

daarvoor niet uurtje factuurtje af, maar via een 

maandfee. “Ik vind dat een gezondere incentive. 

Er is geen prikkel om extra uren te maken die 

eigenlijk niets bijdragen voor de klant. De output 

telt. Net als in sales.”

S A L E S  A R C H I T E C T S TIPS

SALES ARCHITECTS   .   START-UP

~ Maak van kennis een product ~

Als consultant is het verleidelijk om 

uren te verkopen, maar je tijd is altijd 

beperkt. Door de kennis in je hoofd om 

te zetten in een product of programma 

wordt je business schaalbaar. 

~ Eerst diep, dan breed ~

Je tijd en resources als start-up zijn 

altijd gelimiteerd. Focus daarom op 

een niche of specifieke segmenten in 

de markt. Daarbinnen kun je weer een 

breed palet aan oplossingen bieden. 

~ Identificeer de bottleneck ~

Er zijn tal van zaken in je bedrijf die 

aandacht vragen, maar er is altijd 

maar één bottleneck. Dat is het 

probleem dat je op dit moment het 

meest belemmert. Los dat op. En 

zoek dan de volgende bottleneck. 

Wat kan je leren van 
Sales Architects?
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ONTDEK BINNEN EEN 

MINUUT HOE U FISCAAL 

VRIENDELIJK BOUWT 

AAN EEN OPTIMALE 

BEDRIJFSSTRUCTUUR

EYEOPENER

WAT
Fiscaal vriendelijk bouwen aan een optimale bedrijfsstructuur.

HOE
Door gebruik te maken van fiscaal vriendelijke reorganisatiefaciliteiten 

binnen de vennootschapsbelasting, maar ook in overdrachtsbelasting 

kunt u zonder belastingheffing intern reorganiseren en bouwen aan de 

voor u juiste bedrijfsstructuur. U gebruikt hiervoor bijvoorbeeld de fiscaal 

gefacilieerde aandelenfusie, de bedrijfsfusie, de juridische fusie of de 

juridische afsplitsing. Verder kan binnen een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting fiscaal geruisloos worden overgedragen tussen 

vennootschappen. Welke optie u het best kunt toepassen, hangt af van wat 

u precies overdraagt.

WAAROM
Door bepaalde activa los te koppelen van de bedrijfsactiviteiten of 

door verschillende activiteiten onder te brengen in afzonderlijke 

vennootschappen, beperkt u de risico’s binnen uw bedrijf. Het kan 

daarnaast handig zijn recent aangekochte activiteiten te bundelen in een 

al bestaande groepsmaatschappij. Ook kunt u met het op juiste wijze 

alloceren van activiteiten slagvaardiger opereren bij een voorgenomen 

verkoop van één of meerdere bedrijfsonderdelen. Normaal leidt een 

dergelijke herstructurering tot een realisatie van stille reserves en goodwill 

en daarmee tot vennootschapsbelasting. Bij de overdracht van onroerend 

goed is bovendien overdrachtsbelasting verschuldigd. Door gebruik te 

maken van de reorganisatiefaciliteiten kunt u heffingen voorkomen.

LET OP
Veel van de toe te passen faciliteiten 

kunnen alleen onder voorwaarden 

worden toegepast. Vaak zit er 

een ‘tijdsklem’ op. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat als u binnen een 

bepaalde periode na toepassing van 

een fiscale faciliteit en daarmee 

de vrijstelling alsnog de bv zou 

verkopen waarin de activiteiten zijn 

ondergebracht, u alsnog belasting 

bent verschuldigd. 


