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Voorwoord
Voor u ligt alweer het laatste Wisselnieuws van
dit jaar met het thema: nieuwe technologieën.
Bij Wesselman houden we van traditie of anders,
wij houden vast aan onze normen en waarden
en vertalen deze steeds in lijn met de snel
ontwikkelende, high tech samenleving. Binnen
onze kernwaarden leveren wij u maatwerk, met
als doel u en/of uw bedrijf te laten excelleren.
Belangrijkste element in onze dienstverlening
zijn mensen: u, als klant/relatie van ons kantoor,
en onze medewerkers. Allemaal hebben we
onze normen en waarden en Wesselman, als
organisatie van mensen die u met haar dienstverlening graag wil laten excelleren, heeft haar
kernwaarden enige jaren geleden gedefinieerd
in overleg met alle medewerkers. Onze basis is
dan ook te handelen en na te laten in het kader
van onze kernwaarden gastvrijheid, energiek,
vertrouwen, kwaliteit en samenhang.
In deze Wisselnieuws daarom wederom veel
aandacht voor mensen, de technologische ontwikkelingen in onze samenleving en het ondernemerschap. Over de balans tussen normen en
waarden én die ontwikkelingen. Zoals de entrepreneur, Hubert van Doorne, die inspeelt op de
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Jeroen van Dijk
ICT medewerker

nieuwe technologieën en graag samenwerkt
met Wesselman omdat hij te allen tijde compliant wil zijn (kwaliteit). En de familie Leenders die
jarenlange technische ervaring nu aangevuld
ziet met supply chain managementervaring
van zoon Bas en een zorgvuldig traject in de bedrijfsopvolging heeft uitgestippeld, samen met
haar adviseurs (vertrouwen en samenhang). En
tenslotte het innovatieve maatwerk product van
de energieke Jos van Langh die in de opstartfase
van zijn product al contact had met Wesselman
en vorig jaar de overstap maakte vanwege deze
klik (gastvrijheid) en de wereldwijde expansie die
hij met zijn product voor ogen heeft.
Tenslotte vindt u in dit Wisselnieuws de bijdragen van onze medewerkers. In de dienstverlening gaan de ontwikkelingen steeds sneller,
maar mensen kunnen ook steeds sneller mee.
Onder andere omdat wij collega’s hebben uit
verschillende generaties. Samen bekijken wij de
ontwikkelingen en passen deze in de processen
en richtlijnen intern én in de samenwerking
met onze relaties in. Collega’s informeren u in
dit Wisselnieuws over ‘bitcoin en blockchain’
technologie en aandachtspunten in de wetgeving rondom privacy en websites. De financiële sector kenmerkt zich de afgelopen jaren
door snelle en efficiënte levering van standaardproducten (het jaarwerk) en druk op de prijzen die klanten hiervoor willen betalen. Daar
staat tegenover dat het als onderneming haast
onmogelijk is om alle juridische, fiscale, commer-

ciële, maar ook sociale impact (zoals corporate
responsibility) te overzien.
Een voorbeeld binnen onze organisatie van de
technologische ontwikkelingen is de uitbreiding
en implementering van digitale processen via
de AFAS software. Hiermee zijn wij in staat om
onze cliënten nog sneller en beter bedienen, bijvoorbeeld binnenkort via een persoonlijk portal.
Niet in lijn met onze kernwaarde gastvrijheid
(geen maatwerk in eerste aanleg), maar er wordt
mee bereikt dat processen zodanig worden
ondersteund en geautomatiseerd dat wij meer
tijd hebben voor persoonlijk contact met u. Uit
onze evaluaties volgt dat u onze pro actieve
aandacht en communicatie zeer op prijs stelt en
daar maken wij graag (nog) meer tijd voor vrij.
Trends worden je naar het hoofd geslingerd.
Wesselman Accountants | Adviseurs blijft graag
nuchter, onderzoekend en kritisch als het gaat om
de (technologische) ontwikkelingen. Met passie
voor ons vak en onze dienstverlening zoeken wij
naar inspiratie en spiegelen onze kernwaarden.
Samen met onze mensen, samen met u! En dat
past bij de traditionele december maand.
Fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig
en succesvol 2018!

Anouk van den Dungen-Maltha |
Directeur adviespraktijk Wesselman
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Dennie van de Laar en
Hubert van Doorne
Nexmosphere

met een paar mensen samen eldoLED begonnen
als startup. Dat ging om verlichtingstechnologie.
Vanaf het begin was Wesselman hierbij betrokken
om ons te begeleiden. Het ging heel hard. Ieder
jaar verdubbelde het succes. Door deze stormachtige groei was het allemaal heel spannend. Veel
juristen willen zich dan indekken en adviseurs zijn
terughoudend in hun adviezen. Wesselman hield
me juist een eerlijke spiegel voor, puur als advies,
kijk maar wat je ermee doet. Ik vind het fijn om inzicht te krijgen in hoe anderen kijken: wat zijn mijn
risico’s? Waar moet ik op letten? Ik waardeer zeer
dat dat door Wesselman meegenomen wordt.”

Hubert van Doorne, directeur van Nexmosphere

Entrepreneur die liever aan de
‘witte kant van het grijs’ zit
De rit naar het kantoor van Hubert van Doorne geeft al een indruk over de
hoeveelheid kennis die hier op de High Tech Campus in Eindhoven aanwezig
moet zijn. In al deze kantoren zitten s tartups klaar om de wereld te veroveren.
Ik word hartelijk ontvangen met taart, terwijl ik een korte introductie krijg over
het product dat Hubert met zijn team op de kaart wil zetten. “De ontwikkelingen
gaan harder dan wij denken, maar o vermorgen is niet ineens alles anders.
Het is een hele leuke markt om in actief te zijn.”
De bouwsteentjes om de klant aan je
te binden
Tijdens het gesprek met Hubert wordt meteen
duidelijk dat dit een creatieve man van de wereld
is. Deze zomer was hij nog in Brazilië, waar hij al
snel een distributeur voor Nexmosphere vond. Dat
geeft wel aan dat zelfs in ontwikkelende landen
interesse is voor hun technologie. “We willen
online meer naar de winkel brengen. Met geluid,
licht en video, zodat bedrijven de hele omgeving
waarin een klant zich bevindt kunnen controleren. Wij geven jou als het ware de Lego bouwsteentjes om dat mogelijk te maken. Zo hebben
we tools die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de
verlichting van kleur verandert als iemand een
product oppakt. Je kunt daar zelf je creativiteit op
loslaten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
als je 1% langer in een winkel blijft, je er gemiddeld 1,3% meer besteedt. Hoe langer iemand dus
in de winkel is, hoe groter de kans dat hij er meer
uitgeeft. Maar het moet de klant wel aanspreken.”

Gebruikmaken van nieuwe
technologieën
In alles proef je dat Hubert veel weet over de
nieuwe technologieën die er gaande zijn: “In de
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toekomst zal er veel meer met sensoren gedaan
worden. Sensoren die bijvoorbeeld de leeftijd en
het geslacht van een klant herkennen en daar in
hun verhaal naar de klant toe weer op a fstemmen,
waardoor het verhaal veel relevanter wordt. Zo
kunnen ze een man die in een p
 arfumeriezaak
staat een speciale aanbieding doen voor zijn
vrouw. En als er een 16-jarige klant staat, kun je
eerst een goedkoper product aanbieden. Op
deze manier kun je veel gaan testen om de klant
beter te leren kennen, zolang het aan de wet
geving voldoet natuurlijk. Bedrijven zoeken tools
om dat mogelijk te maken, want die zijn er nog
weinig, en wij hebben die dus. Zo hebben wij
sensoren die meten hoe ver de klant nog van het
product afstaat, waarmee je de klant kan verleiden
dichterbij te komen.”

Steeds meer brandstores
Bang dat fysieke winkels volledig zullen verdwijnen om plaats te maken voor online winkels is
Hubert totaal niet: “Zo’n 70% van de millennials wil nog steeds in fysieke winkels shoppen.
Al zal dat meer oriënterend shoppen worden,
waarbij het vooral om de ervaring gaat. Winkels
gaan steeds vaker een experience bieden, waar-

door andere winkels die dat de klant niet kunnen
bieden af zullen vallen. In Amerika zie je al meer
van dat soort winkels waar geen fysieke producten meer verkocht worden, maar waar je enkel de
producten kunt bekijken, voelen en testen. Deze
zogenaamde brandstores bouwen de eigen shop
puur als showroom en om ambassadeurs te krijgen. Er gebeurt zoveel in de retail, bij media en
banken. Ze weten steeds meer data van je en kunnen daardoor beter op jouw experience acteren.
De kwaliteit wordt hoger.”

Een spiegel voorhouden
Hubert heeft altijd interesse in de techniek gehad.
Zijn achtergrond ligt op het snijvlak van techniek
en marketing. Daardoor kent hij de markt en de
mogelijkheden goed en ziet hij waar soms net
iets meer te halen is, maar respecteert hij het ook
als iets toch niet kan. “Je gaat je product steeds
beter maken. Je merkt bijvoorbeeld door erover te
vertellen en presenteren wat er nog beter kan. We

Nexmosphere staat voor
de hele omgeving van een
klant, de atmosphere.
De X staat voor experience.
maken ongelofelijk goede dingen, daar mogen we
echt heel trots op zijn, maar pas als de klant dat
ook zo ervaart is het zo. We leveren de producten die iets kunnen laten werken, maar pas als het
werkt kun je trots zijn.”
Hubert heeft tijdens zijn loopbaan al veel ervaring
opgedaan met het op de markt brengen van een
totaal nieuw product. “Zo’n 10 jaar geleden ben ik

De X van experience
EldoLED is uiteindelijk verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Hubert ging daarna met een ander
bedrijf verder, wat helaas door een grote brand
failliet ging. Met een klein deel van dit bedrijf is hij
toen verdergegaan, en dat werd Nexmosphere.
“Nexmosphere staat voor de hele omgeving van
een klant, de atmosphere. De X staat voor experience. Branding is zo belangrijk voor bedrijven om
vertrouwen te krijgen in een startup. Nu moet het
zich gaan verkopen. Het is mijn rol om mijn team
te laten zien hoe we het kunnen verkopen.
Ik doe zelf business development. Daarnaast
werken er nog 9 mensen in Eindhoven en een
dame in Barcelona. Zij doet de sales vanuit daar
omdat ze graag in Barcelona wilde wonen. En
ik vind dat dat moet kunnen. We werken heel
vrij. Het leuke aan ons team is dat iedereen heel
zelfsturend is en dat we meedenken met wat
iemand graag wil. Vervolgens moet het aan de
achterkant natuurlijk wel goed geregeld worden.
Dan bel ik Wesselman op: hoe doen we dat? En
dan is het fijn dat je met één partij samenwerkt
die je kent en die niet alleen naar transacties kijkt.”

Geen grijs gebied
Hubert vervolgt: “Op het moment dat je het eindresultaat met elkaar afstemt, je verwachtingen,
weet je waar je aan toe bent. Spreek je gevoelens
uit. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan, maar als
je dan eerlijk uitlegt wat er gebeurd is, komt dat
de vertrouwensrelatie ten goede. Ik hou niet van
dat grijze gebied. Ik zit liever aan de witte kant van
het grijs. Dus dan vraag ik aan Wesselman: past het
bij onze filosofie? We zijn eerlijk naar elkaar toe,
transparant.”
Op de vraag of hij nog weleens ergens wakker van
ligt, antwoord hij heel resoluut: “Ik lag vroeger wel
vaak wakker, maar nu niet meer. Soms kun je er
gewoon niets aan doen. Waarom zou je je er dan
zorgen over maken? En als je er wakker van ligt,
moet je juist wel iets gaan doen. Ik slaap tegenwoordig goed. Ik heb veel vertrouwen.”
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Anouk van den
Bersselaar en
Igor Suselbeek
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Webshops: consumentenbescherming
en privacy; actie geboden!
Een webshop functioneert niet zonder persoonsgegevens. Want hoe kan er zonder persoonsgegevens worden vastgesteld waar
en bij wie moet worden afgeleverd, hoe er wordt betaald, wie moet worden benaderd in geval van onverwachte t egenslagen en
aan wie er moet worden gefactureerd, al dan niet op basis van (fiscale) w
 etgeving?

Webshops hebben onder de huidige privacy
wetgeving al de plicht om voorzichtig om te
gaan met gegevens van personen van vlees en
bloed. Mocht het gebeuren dat deze persoonsgegevens ‘op straat’ komen te liggen, dan worden
de nodige acties van de betreffende webshop
verlangd. Denk hierbij aan het voorkomen van
verdere verspreiding van die gegevens, en in voorkomend geval het melden bij de s lachtoffers en/
of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen op het gebied van
privacywetgeving
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland
van kracht. Deze Europese wetgeving vervangt
de Wet bescherming persoonsgegevens. De
nieuwe r egelgeving heeft tot doel om een nog
betere b
 escherming van privacy te realiseren.
Niets doen is geen optie! Vanwege de nieuwe

regels moet aantoonbaar aandacht worden besteed aan het privacy-proof maken en houden
van webshops. Het begint bij het in kaart brengen van welke persoonsgegevens worden gebruikt, waarom deze worden gevraagd, of deze
gegevens met derden worden gedeeld en hoe
(veilig) deze w
 orden o
 pgeslagen. De inventarisatie helpt bij de bewustwording van de eigen
omgang met persoonsgegevens. Zo wordt bijvoorbeeld gerealiseerd dat er allerlei informatieuitwisseling van persoonsgegevens met derden
plaatsvindt, denk aan de leverancier van de webshopsoftware, de opslag bij een clouddienst en
een eventueel ingeschakeld c allcenter voor serviceverlening. U moet erop toezien dat die derden
eveneens conform de wet omgaan met de persoonsgegevens die u heeft aangeleverd. Afspraken (bewerkersovereenkomsten) maken met die
derden dus. Dankzij de inventarisatie komt u er
wellicht achter dat u meer vraagt dan strikt noodzakelijk. Fijn dat u de geboortedatums verzamelt,
maar is dit niet onnodige ballast als u niets met
deze informatie doet? En hoe gevoelig is het als
juist informatie van uw klanten op straat komt te

geving te houden. Deze wet- en regelgeving is in
de wet opgenomen om het vertrouwen in webshops te vergroten en vormt een extra bescherming voor consumenten tegen bijvoorbeeld het
ongewild aanschaffen van producten.

Hoge boetes opgelegd door ACM
Eind vorig jaar was het groot in het nieuws dat de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoge boetes
uitdeelde aan webwinkels. Onder a ndere bedrijven als Coolcat en Bever hebben een fi kse boete
gehad van € 220.000,- respectievelijk € 198.000,-.
Opvallend was dat het niet alleen ging om grote
bedrijven, ook de kleinere webshops Hipvoordeheb en kiesdejuistesportbh.nl hebben een boete
gehad van € 50.000,-. ‘Dat overkomt mij niet’, hoor
ik u denken. In de praktijk blijkt echter dat weinig
webwinkels zich strikt aan alle regels, uitzonderingen en b
 eperkingen houden. De regelgeving
rondom webshops is erg complex. Wij kunnen ons
voorstellen dat u als ondernemer zich voornamelijk bezig wil houden met ondernemen, daarom
zijn wij gestart met het juridisch beoordelen van
webshops van onze klanten.

Ook de kleinere webshops zoals Hipvoordeheb
en kiesdejuistesportbh.nl hebben een boete gehad
van € 50.000,-.
liggen? Klanten die bijvoorbeeld bestellen bij een
webshop in e xclusieve horloges van 20.000 euro
en meer zullen er ongetwijfeld meer wakker van
liggen dat hun adresgegevens zijn gelekt dan de
klanten van de webshop die in horloges tot 100
euro handelt. De webshop in exclusieve h
 orloges
doet er dan goed aan om boveng emiddeld
veel a andacht te besteden aan beveiligings
maatregelen. Laat uw klanten via een privacyverklaring op de website zien op welke manier u
ervoor zorgt dat de klant weet hoe u met zijn gegevens omgaat. Geef hierin weer hoe uw klanten
hun gegevens kunnen inzien, wijzigen en verwijderen. Zij h
 ebben hier namelijk recht op.
Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan zal die constatering moeten worden
vastgelegd.

Aan welke verplichtingen moet u
zoal denken?

Laksheid kan door de Autoriteit Persoonsgegevens
worden bestraft. Bedenk dat de imagoschade vele
malen erger is als bekend wordt dat de informatie
van uw klanten op straat ligt!

Hoe loskomen uit het web van
regels?

(Consumenten)beschermings
maatregelen
Naast privacywetging dient een ondernemer met
een webshop zich aan verschillende w
 et- en regel6

- Consumenten hebben het recht om z onder opgave van reden na ontvangst van het p
 roduct
de koop binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden.
- Webwinkeliers zijn verplicht om terugbetalingen binnen 14 dagen af te handelen.
- Producten moeten binnen 30 dagen worden
geleverd, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen. Indien een andere termijn is afgesproken dient u zich aan die termijn te houden.
Afspraak is afspraak.
- De bestelknop moet op het moment dat de
consument een bestelling gaat bevestigen duidelijk maken dat hij een betalingsverplichting
aangaat.

Naast bovengenoemde verplichtingen is er
nog meer (Europese) wet- en regelgeving waar
een webshop aan moet voldoen. Twijfelt u over
het feit of uw webshop voldoet aan alle wet- en
regelgeving? Neem dan gerust contact met ons
op via igor.suselbeek@wesselman-info.nl of anouk.
vandebersselaar@wesselman-info.nl.
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Johan Koolen
Belastingadviseur

voor uitwisseling blijft gelijk. Alleen datgene wat
wordt uitgewisseld verandert.

Toepassing in de praktijk

Blockchain en bitcoin:

Niet meer weg te denken
nieuwe technologie
Telkens wanneer nieuwe technologie haar intrede doet, wordt deze technologie
met argwaan bekeken. Mensen omarmen nieuwe technologie zeker niet direct.
Het doet me denken aan het verhaal van John Henry, een bekendheid uit de
Amerikaanse folklore. Hij zou beter in staat zijn een spoortunnel te graven dan
een stoommachine. Het wordt niet zonder slag of stoot aangenomen. Daar valt ook
de adoptie van nieuwe technologie in de financiële sector goed mee te v ergelijken.
De laatste echte vernieuwing dateert van het jaar 1494 toen Luca P
 acioli het
dubbel boekhouden introduceerde. Blockchain, de technologie achter bitcoin
(een vorm van cryptogeld) dateert van eind 2008, toen een paper v erscheen van
Satoshi Nakamoto waarin deze technologie beschreven werd.
Wat is blockchain en bitcoin
Wat houdt blockchain nu eigenlijk in en w
 aarom
is het een technologie die veel veranderingen
met zich mee zal brengen, en waarvan nu nog
nauwelijks de gevolgen zijn te overzien? Dat
proberen we hier in het kort uit te leggen.

partij is met méér macht binnen het netwerk dan
een willekeurige andere partij.
Een blockchain bestaat uit blokken. Een enkel
blok is een verzameling van transacties. Het kan
dan gaan om een pizza, maar ook gaan om de

Combineer de bitcoin met de blockchain-technologie
en je kunt zaken met elkaar gaan uitwisselen.
Dit doe je door transacties.
Allereerst het belangrijkste woord. Een blockchain. Een blockchain is letterlijk een ketting
van blokken, blokken met data, die een soort
openbaar archief vormt van alle transacties. Dat
gebeurt in chronologische volgorde, waardoor
elke transactie is terug te vinden.
Blockchain is een technologie die bewust gebouwd is voor decentrale opslag van gegevens,
elk knooppunt in het netwerk heeft een kopie
van het grootboek van transacties, de database.
Het is zelfwerkend, inherent veilig, open en in
principe wereldwijd toegankelijk. Macht binnen
het netwerk wordt gelijk verdeeld, zodat er geen
8

verkoop van een huis. Ieder blok wordt aan de
blokkenketting bevestigd middels mining.
Wat houdt mining in? Dit begrip is lastig uit te
leggen omdat het nogal een technisch verhaal
is. Kortgezegd moeten de blokken op een juiste
manier aan elkaar geknoopt worden om het blok
aan de ketting te kunnen bevestigen. Dat vergt
veel rekenkracht en daarom wordt hiervoor ook
een groot netwerk van computers gebruikt.
Een term die wordt gebruikt om de veiligheid
van het netwerk aan te tonen is de Hash rate.
Dit is de maat voor de totale rekenkracht van

het netwerk. Om veiligheidsredenen moet het
bitcoin netwerk namelijk steeds intensieve wiskundige berekeningen maken.
Mining levert ook iets op. Diegenen die de transactie ‘goedkeuren’ krijgen een beloning in de
vorm van nieuwe bitcoins. Nu is de term b
 itcoin
al een paar keer gevallen, maar wat is dat dan?
Bitcoin is een zogenaamde cryptovaluta waarvan
vooraf is vastgelegd dat er maximaal 21 miljoen
van komen. Eigenlijk is bitcoin niets meer of
minder dan een munteenheid, zoals de euro of
de dollar, inclusief wisselkoers. In Japan is b
 itcoin
recent zelfs erkend als wettig betaalmiddel naast
de Yen.
Combineer de bitcoin met de blockchaintechnologie en je kunt zaken met elkaar gaan
uitwisselen. Dit doe je door transacties. Daarvoor
heb je een private key (lees: pincode) nodig en
een public key (lees: rekeningnummer, waarmee je wordt herkend en waarmee anderen
je transacties controleren). Een digitale hand
tekening werkt door gebruik te maken van
deze twee verschillende, met elkaar v erbonden
s leutels.

Begin oktober presenteerde de Europese Commissie een plan om grensoverschrijdende fraude
met omzetbelasting aan te pakken. Die fraude
kost zo’n € 50 miljard per jaar. De Amsterdamse start-up Summitto heeft recent een prijs
gewonnen om verder te onderzoeken of zij hun
plannen om met behulp van blockchaintechnologie deze vorm van fraude bestrijden mogelijk
kunnen waarmaken.
Een wat negatieve associatie van bitcoin wordt
niet zozeer door de blockchaintechnologie
veroorzaakt maar door criminelen en terroristen die het gebruiken vanwege de hoge mate
van anonimiteit van het betalingsnetwerk en
de mogelijkheden tot witwassen van verdiende
bitcoins. Bijvoorbeeld in het kader van terrorismefinanciering of andere illegale activiteiten. Een
voorbeeld is silk road een Amerikaanse website
waar drugs en andere illegale zaken verhandeld
wordt op het zogenaamde dark web, de diepste
krochten van het internet.
Ik wil echter niet eindigen met de negatieve
k anten van blockchain en bitcoin. Alles kent
namelijk zijn keerzijde. Dus eindig ik graag met
nog wat positieve punten van de blockchain
technologie. Zo zijn er diverse andere praktijktoepassingen die momenteel getest worden in
pilotprojecten. De Nederlandse overheid neemt
ons b
 ijvoorbeeld mee in haar weg naar het
gebruik van b
 lockchain. Je kunt deze projecten
vinden op www.blockchainpilots.nl.

Als alles via blockchain zal gaan in de toekomst heb je geen ‘trusted third party’ meer
nodig. Transacties vinden gewoon 1:1 plaats,
g evalideerd en vertrouwd binnen de blockchain. Baanbrekend dus, en een disruptor voor
de financiële sector. Banken zijn dan overbodig.

Voor wat betreft belastingheffing in het alge
meen zie ik een rol weggelegd voor blockchain
bij het bepalen van daadwerkelijk behaalde rendementen in box III. Ik denk daarnaast dat een
techniek als blockchain weleens een cruciale rol
kan gaan spelen bij de belastingheffing van de
21e eeuw, voor wat betreft nieuwe aanknopingspunten van belastingheffing, met name waar de
verouderde aanknopingspunten die we al ruim
100 jaar kennen niet meer voldoen. Dat zal zich
met name voordoen bij digitale diensten.

Hoe is deze technologie dan baanbrekend
voor andere ‘trusted third parties’, zoals de notaris, het kadaster, de Belastingdienst? Dat is
heel eenvoudig uit te leggen. Vergelijk het maar
zo dat bitcoin staat tot blockchain zoals e-mail
staat tot internet. Vervang bitcoin door een document of door andere data. De technologie

Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan webshops.
Zeker wanneer er grensoverschrijdende dienstverlening plaatsvindt kun je de vraag stellen hoe
de belastingheffing zou moeten verlopen en aan
welk land heffingsrecht zou moeten toekomen.
Het gebruik van blockchain kan daarbij mogelijk
uitkomst bieden.
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Theo en Bas Leenders
Leenders RVS Industrie
en Leenders Repair
Clamps

Theo en Bas Leenders van Leenders RVS Industrie en Leenders Repair Clamps

“Voor een bedrijfsoverdracht
moet je de tijd nemen”
Wanneer partner/registeraccountant Sandra Sullivan namens Wesselman een
bezoek brengt aan het in Beek en Donk gevestigde Leenders, is bedrijfsoverdracht
al een poosje een van de gesprekspunten. Theo Leenders, directeur/eigenaar van
Leenders RVS Industrie en Leenders Repair Clamps, vindt het na zo'n 35 jaar
namelijk langzaam maar zeker tijd worden om het ondernemersstokje door
te geven aan zijn zoon Bas. Een natuurlijk verlopend proces waarbinnen hij
alle tijd neemt om, naast de bedrijfsmatige zaken, vooral de ruim aanwezige
producttechnische kennis met zijn opvolger te delen, te optimaliseren en te waarborgen voor de toekomst. Bij dat alles geniet het tweetal de deskundige en multidisciplinaire support van Wesselman Accountants | Adviseurs.
Leenders RVS Industrie geldt sinds 1982 als
kundig ontwikkelaar en totaalleverancier van
roestvast stalen constructiedelen en plaatwerken. Producten die zowel nationaal als internationaal hun weg vinden naar opdrachtgevers in
onder meer de voedingsmiddelenindustrie, machinebouw, on- & offshore en de bouwsector. De
goed opgeleide vakmensen en het moderne ma-
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chinepark staan garant voor een eindproduct dat
volledig aan de klantspecificatie beantwoordt.
Beginjaren tachtig gestart in Gerwen opereert
het bedrijf sinds 1991 vanuit Beek en Donk. Na
binnen de gemeente eerst op een andere locatie
te hebben gezeten, is Beekerheide 4 sinds 2000
het adres van de veelzijdige RVS-specialist. Een

status die extra body kreeg toen Theo zeven
jaar geleden besloot om de meer seriematige
productie- en verkoopactiviteiten van een voormalig afnemer over te nemen. “Voor deze klant
maakten we al vanaf het begin de RVS koppelingen en -klemmen, waarmee water-, gas- en
olieleidingen worden gerepareerd”, aldus Theo.
“Met de verwerving van het bedrijf was Leenders Repair Clamps een feit en had Leenders RVS
Industrie er een broertje bij.”

vorige baan flink wat ervaring inbrengt, heeft
hij een frisse en moderne kijk op de zaak. Zeker
qua inrichting van werk- en productieprocessen. Op dat vlak gaat het in ons wereldje namelijk
razendsnel. Je moet constant alert zijn, anders
mis je de boot. Zijn jonge ondernemersgeest
betaalt zich dan ook uit.”

Advies
Elkaar voeden, klankborden, overleggen en
leren: richting de beoogde bedrijfsovername
zijn het voor vader en zoon Leenders inmiddels
vertrouwde zaken. Vanuit Wesselman voorziet
Sandra Sullivan als gewaardeerde vertrouwens-

Prima combi

We vullen elkaar goed
aan, leren elke dag van
elkaar en maken het bedrijf
slagkrachtiger

Waar Theo jarenlang in zijn eentje leiding gaf
aan de twee BV's, kwam Bas in september vorig
jaar de Beek en Donkse gelederen versterken.
Daarmee werd niet alleen de eerste piketpaal
geslagen richting de toekomst van het familiebedrijf, ook als het gaat om de inbreng van
expertise is de toetreding van Leenders junior al
van grote waarde gebleken. “Mijn vader is vooral in technisch opzicht zeer goed onderlegd, ik
heb meer kennis en de nodige praktijkervaring
op het gebied van bedrijfskundige zaken en
supply chain management”, zegt Bas. “Die combinatie werkt prima. We vullen elkaar goed aan,
leren elke dag van elkaar en maken het bedrijf
slagkrachtiger.” Een gegeven dat Theo volledig
onderschrijft. “Primair is Bas natuurlijk toegetreden om mij op termijn op te volgen. In dat kader
zijn we volop bezig om de technische knowhow van mij en onze mensen voor hem in digitale vorm tastbaar, beschikbaar én bruikbaar te
maken. Voor ons is het allemaal gesneden koek,
maar voor hem is het hartstikke nieuw. Om die
kennis en de bedrijfsmatige zaken goed onder de
knie te krijgen, moet je veel met elkaar sparren
en niets overhaast doen. Want alleen dan slaagt
de bedrijfsoverdracht. Maar leerproces of niet,
ondertussen plukt het bedrijf al volop vruchten
van zijn bagage. Naast het feit dat Bas vanuit zijn

persoon Theo en Bas met regelmaat van advies
en stippelt ze samen met hen de koers naar later uit. In dat kader prijst ze het geduld en de
doordachte aanpak van het gedreven ondernemersduo. “Naast de bedrijfsmatige aangelegenheden komt bij een overdracht ook op financieel,
juridisch en fiscaal gebied ontzettend veel kijken.
Het is gewoon heel complex. Dat beseffen Theo
en Bas zich terdege”, aldus Sandra, die de groei en
ontwikkeling van het bedrijf de afgelopen twintig jaar live aan de zijlijn beleefde. “Ze werken
rustig en op een natuurlijke manier toe naar de het moment
suprême. Toen de bedrijfsopvolging voor het eerst ter
sprake kwam, hebben we vanuit ons kantoor in eerste instantie advies uitgebracht over het
te doorlopen traject, de mijlpalen,
valkuilen en aandachtspunten. Maar
eerst en vooral hebben we hen op het hart
gedrukt om voor het hele proces voldoende tijd
uit te trekken. Dat hebben ze prima opgepakt, zo
blijkt. Tijdens elk contact bespreken we de voortgang en blijkt dat ze richting het definitieve plan
van aanpak weer mooie stapjes vooruit hebben
gezet. Dat geeft me ontzettend veel voldoening.”
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Jos van Langh en
Pepijn van Elven
Innogrind

In gesprek met Jos van Langh, directeur/eigenaar Innogrind

Helmondse koelrevolutie
verovert de slijpwereld
Efficiënt én effectief zaken doen: het valt en staat bij een goede onderlinge klik. In gesprek met Jos van Langh en Pepijn van
Elven blijkt dat nog maar eens. Waar de eerste enthousiast en met het volste geloof in eigen kunnen bouwt aan zijn eigen
bedrijf Innogrind, voorziet de tweede als relatiebeheerder namens Wesselman in een gedegen advies, een welkom klankbord
en soms een confronterende spiegel. Het is een rolverdeling die gebaseerd is op een vergaand wederzijds vertrouwen en een
rotsvast geloof in elkaars kwaliteiten.
Het Helmondse Innogrind staat voor ruim 35
jaar persoonlijke kennis en kunde op het gebied van slijpbrand, een begrip dat slechts bij
weinigen een belletje zal doen rinkelen. “Vraag
h onderd mensen of ze weten wat het is, en
misschien geeft één persoon je het juiste antwoord”, lacht Jos aan het begin van het gesprek. Dat vraagt om nadere tekst en uitleg. Die
geeft de goedlachse directeur/eigenaar van
het in 2009 gestarte bedrijf dan ook direct. “Tijdens het mechanisch slijpen van metalen producten komt zeer veel warmte vrij. Wanneer die
warmte niet snel en adequaat met een koelmiddel wordt afgevoerd, kan er slijpbrand ontstaan.
Met als gevolg dat de kwaliteit en levensduur van
het gemaakte product danig verminderen en
machine- of motorcomponenten falen. Gespecialiseerd in het analyseren, opsporen én oplossen
van slijpbrand stellen we alles in het werk om
dergelijke situaties te voorkomen. Daarbij maken
we gebruik van uiteenlopende high-end meettechnieken en analysemethoden, zoals Barkhausen Noise Analysis en röntgendiffractie.”

Switch
Zag Innogrind zo'n acht jaar geleden als eenmanszaak het levenslicht, sinds 2016 kent het
bedrijf een holdingstructuur waarbinnen meerdere BV's actief zijn. De gewijzigde ondernemingsvorm is het directe gevolg van de groei
12

die de slijpspecialist door de jaren heen heeft
doorgemaakt. Diezelfde factor zorgde ervoor dat
Innogrind vorig jaar toetrad tot de gemêleerde
klantenkring van Wesselman. “Voorheen maakte ik gebruik van de diensten van een andere
adviseur”, blikt Jos terug. “De o
 ntwikkeling van
Innogrind en de engineering van een nieuw,
revolutionair product deden bij mij e chter
de behoefte toenemen aan meer specifieke

deskundigheid, vooral op het juridische en fiscale vlak. Dat heeft uitgemond in de overstap
naar Wesselman. Op de eerste plaats vanwege
de gevarieerde expertise, natuurlijk. Het kantoor
staat voor full-service en biedt me het gemak
van one-stop-shopping. Maar de recente switch
heeft ook te maken met Pepijn persoonlijk.
Tijdens de opstartfase in 2009 hadden we al eens
met elkaar gebabbeld en gespard. En dat klikte
geweldig. Met de groei van de onderneming, de
veranderende bedrijfsdoelstellingen en mijn toenemende service- en adviesbehoeften was de
keus voor Wesselman dan ook snel gemaakt.”

Passend
Eerste aanspreekpunt, betrokken vertrouwenspersoon en gedreven sparringpartner: voor Jos
van Langh is Pepijn van Elven het allemaal. Als
vertaler van Jos' vragen, behoeften en wensen
naar de accountants, juristen en fiscaal specialisten van Wesselman bevalt ook hem de samenwerking met Innogrind uitstekend. “Al sinds de
eerste kennismaking botert het gewoon goed
tussen ons”, zo zegt Pepijn. “Misschien dat Jos
negen jaar geleden nog een beetje het idee
had dat ons kantoor wat te groot voor hem
was. Maar dat is al lang niet meer zo. We passen
prima bij elkaar. Zijn doelen zijn veranderd, de
groei van Innogrind verloopt volgens plan en
het innovatief vermogen van het bedrijf ont-

luikt steeds meer. Tegen dat decor bieden onze
accountants, fiscalist Anouk van den Dungen,
jurist Gertjan van Heur en mijn persoontje de
ondersteuning die bij de status van Innogrind
past. Op basis van vol vertrouwen, openheid
en met de zekerheid voor Jos dat het allemaal
perfect wordt geregeld.”

Nauwkeurig koelen
Terug naar de slijpbrandexpertise van Innogrind
en de mooie stappen die Jos inmiddels met zijn
bedrijf heeft gemaakt. Een speciale vermelding
verdient de ontwikkeling van de INNOZL®, een
revolutionaire titanium 3D geprinte koelnozzle.
Het is een noviteit die met name zijn waarde bewijst tijdens zeer complexe, inwendige
metaalbewerkingen. “Met deze in eigen huis ont-

Het product kent zijn
gelijke in de wereld niet
en geldt dan ook als
benchmark binnen ons
vakgebied.”
wikkelde nozzle is het mogelijk om gedurende
het slijpproces het koelmiddel exact en uiterst
nauwkeurig in de contactzone tussen slijpschijf
en het te bewerken product te brengen”, legt
Jos uit. “Daardoor is slijpbrand in praktisch alle
gevallen te voorkomen. Deze breed toepasbare
en volledig op klantspecificatie te maken vinding
fabriceren we samen met een van onze gewaardeerde partners. Het product kent zijn gelijke in
de wereld niet en geldt dan ook als benchmark
binnen ons vakgebied.” Ontwikkeld in 2016 is
 ezig aan een
de slimme koelnozzle inmiddels b
gestage opmars, all over the world. Vooral binnen
de automotive, lagerindustrie, a erospace en
tandwielindustrie wordt de Helmondse vinding
met steeds meer gejuich begroet. “De koers die
ik met mijn onderneming richting de toekomst
wil varen staat vast”, aldus Jos. “Binnen die kaders
biedt Wesselman alle expertise en support om
mijn ambities te verwezenlijken. In een setting
die ons beiden prima past.”
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Eindejaarstips Top 10
dan kan het lonend zijn het aantal uren te
verhogen.

5.

Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar
2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer
de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever. Ga voor de uitgebreide special met
eindejaarstips naar www.wesselman-info.nl.
1.

Besteed uw vrije ruimte volledig

teert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeert u
niet meer dan € 2.300? Dan kan het een
overweging zijn om nog voor het eind van
het jaar een investering te doen. Dreigt u
het maximum van € 312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn een deel
van uw investeringen uit te stellen naar
2018.

Werkgevers mogen 1,2% van de loonsom
besteden aan belastingvrije vergoedingen
en verstrekkingen voor hun personeel. Ga
na of u dit jaar wellicht vrije ruimte overhoudt. Is dit het geval, dan kunt u de nog
resterende vrije ruimte besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals een leuk kerstpakket.

2.

Geef uzelf als dga een
belastingvrije bonus
U kunt de vrije ruimte ook besteden aan
een bonus voor uzelf als dga. Dat geldt ook
voor uw echtgenoot of partner als deze
ook op de loonlijst van de bv staat. De bonus moet gebruikelijk zijn, maar de fiscus
accepteert een bedrag van €2.400 per persoon per jaar aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.

3.

Optimaliseer uw
investeringsaftrek
Als u in 2017 voor meer dan € 2.300 inves-
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4.

Maximaliseer het voordeel van
de LIV
In 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon
tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML) het lageinkomensvoordeel (LIV). Er moet wel sprake
zijn van minimaal 1.248 verloonde uren
per kalenderjaar. Voor wat betreft de verloonde uren, gaat het om alle uitbetaalde
uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt
wordt. Zit een werknemer onder de grens,

Keer nog dit jaar in
Heeft u de afgelopen jaren te weinig inkomen aangegeven, dan kunt u nog dit
jaar boetevrij aangeven (inkeren). Doet u
dit binnen twee jaar na indiening van uw
aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen
boete. Geeft u na de periode van twee jaar
aan dat u te weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een
vermindering van uw boete. Als u wacht
tot ná 1 januari 2018 en dan pas aangeeft
dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald,
dan zal wel een boete worden opgelegd.
Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer
u een en ander niet vrijwillig had gemeld.

6.

de kosten maakt. Kies alleen dan voor het
vaste bedrag van €4.500. Ondernemers
met een bv moeten zelf berekenen vanaf welk bedrag aan gemengde kosten de
vaste aftrek voordeliger is.

Trek btw op privégebruik auto af van
de winst
Voor auto’s van de zaak die ook privé
gebruikt worden, moet u in de laatste
btw-aangifte van het jaar btw over het
privégebruik betalen. Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een
forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.
Voor auto’s die vijf jaar (inclusief het jaar van
ingebruikneming) in de onderneming zijn
gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen horen, geldt een forfait van 1,5%, net als voor
auto’s waarvoor u bij de aankoop geen btw
in aftrek heeft gebracht. De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is
een kostenpost voor uw bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

8.

Kies de ﬁscaal voordeligste
beloning voor uw meewerken
de partner
Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het
bedrijf, dan kunt u hier fiscaal rekening
mee houden. U kunt kiezen voor de meewerkaftrek, dit is een percentage van de
winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. U kunt echter ook kiezen
voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reeel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal
€5.000 te bedragen. De meewerkaftrek
heeft geen gevolgen voor het inkomen
van uw partner. De arbeidsbeloning wel,
want uw partner wordt hier zelf voor belast en betaalt hier ook premies Zvw over.

9.

Wesselman wenst u
fijne feestdagen en een
goed, gezond en
succesvol 2018!

Verminder uw gebruikelijk loon
met kostenvergoedingen
Kostenvergoedingen kunt u in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het
maakt niet uit of de kostenvergoedingen
belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld
aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Door de vermindering
van het gebruikelijk loon, dat in 2017 minstens €45.000 dient te bedragen, betaalt u
als dga minder belasting in box 1.

10. Vier kerst binnenshuis
7.

Bereken optimum niet
aftrekbare gemengde kosten
De aftrek van kosten met een gedeeltelijk
privékarakter, is voor ondernemers in de
inkomstenbelasting beperkt tot 80%. Zij
mogen er echter ook voor kiezen een vast
bedrag van €4.500 niet in aftrek te brengen. Dit is alleen voordeliger als u in een
jaar meer dan €22.500 aan bovengenoem-

Een personeelsfeestje of kerstborrel is met
wat aankleding misschien wel net zo gezellig als u dit viert in uw bedrijfspand. Dit
is fiscaal aantrekkelijk, omdat de kerstborrel
buiten de deur ten laste van de vrije ruimte
komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil
is gewaardeerd. Zo blijft er meer vrije ruimte over voor belaste vergoedingen en verstrekkingen.
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COLOFON
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