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Voorwoord
Afgelopen week was ik op uitnodiging aanwezig bij onze zuiderburen bij de jaarlijkse
conferentie van CPAAI België (onderdeel van
ons internationale samenwerkingsverband), dit
jaar gehouden in Brugge. Een van de sprekers
hiervan was Raf Stevens, een communicatiedeskundige, gespecialiseerd in ‘storytelling’. Zijn
stelling was dat storytelling hét instrument bij
uitstek is voor leiders in de 21e eeuw. Storytelling
helpt elke leidinggevende om sterke relaties te
bouwen met cliënten, medewerkers en andere
stakeholders. Het vertellen van verhalen helpt
om anderen te inspireren, te motiveren, en ze
aan te zetten tot actie.
Het thema van dit Wisselnieuws is ‘Bijzonder’, en
bevat verhalen van en over cliënten die zich op
een bijzondere wijze hebben onderscheiden.
Bijzonder is bijvoorbeeld het verhaal van de
Greenhouse Group, welke in korte tijd is uit2
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Wesselman wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

gegroeid van een paar studenten die ‘uit de
kofferbak’ mobiele telefoons verkochten,
naar een bedrijf met 250 werknemers dat
internationale klanten adviseert op het gebied
van online marketing.
Ook bijzonder is het verhaal van de Nederlandse
Veiligheidsgroep BV (NVG) die onlangs de
prestigieuze National Business Success Award
2016 kreeg uitgereikt en daarmee tot de top van
beveiligingsbedrijven in Nederland behoort.
Het thema van dit nummer had evengoed
‘Succesvol’ of ‘Innovatie’ kunnen zijn. Dat geldt
ook voor Rolande LNG, dat als onderdeel
van Iveco Schouten de Nederlandse wegtransportsector groener maakt door levering van
innovatieve brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas
en vloeibaar biogas. Dit in combinatie met
speciale, door Iveco ontwikkelde, gasmotoren
voor trucks. Rolande NLG wil dit concept nu ook
verder in Europa uitrollen.
Het is zeer interessant om te lezen hoe deze
bedrijven op geheel eigen, bijzondere wijze
excelleren. Wij zijn er als Wesselman dan ook zeer
trots op om deze bijzondere bedrijven te mogen
ondersteunen middels onze dienstverlening.

Voor een succesvolle samenwerking is een
goede match op het gebied van persoonlijke
betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers
van groot belang, zowel aan de zijde van de
cliënt als aan de zijde van Wesselman. Een van
onze medewerksters die deze eigenschappen
zeker bezit en uitstraalt is Monique D’Elfant.
Deze keer komt ze in een heel andere setting
naar voren, namelijk met haar hobby’s dansen en
het ontwerpen en maken van kleding. Monique
blijkt ook aardig creatief te zijn op een geheel
ander vlak. Hoe zij deze hobby’s met elkaar weet
te verbinden, is ook heel bijzonder.
Ook kunt u nog lezen over het bijzondere karakter van Box 3 en over een bijzonder onderzoek,
de Due Diligence.
Tot slot, een verhaal dat u in deze decembermaand zeker niet mag overslaan gaat over ‘Bijna
Thuis Huis Latesteyn’. Het is mooi dat er zulke
projecten bestaan.
Veel goede leesverhalen dus. Ik wens u dan ook
’bijzonder’ veel leesplezier toe!

Hans van den Besselaar | Maatschapsvoorzitter
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Frank Sanders
Greenhouse Group
Frank Sanders, CFO/founder Greenhouse Group

Van kofferbak tot
internationaal speelveld
Als overkoepelende organisatie van een viertal innovatieve en toonaangevende bedrijven op het digitale vlak is Greenhouse
Group een bijzonder bedrijf. Maar ook de ontstaansgeschiedenis van de Eindhovense onderneming is op zijn minst
opmerkelijk te noemen. Daarvoor moeten we terug naar 2006, het jaar waarin Frank Sanders en Marijn Maas besloten om
de online verkoop van mobiele telefoons te gaan combineren met het ontplooien van online marketingactiviteiten voor derden.
Een stap die meer dan geweldig heeft uitgepakt. Want anno 2016 is Greenhouse Group uitgegroeid tot een internationale
specialist die met haar online marketingadvies de online verkopen van grote, gerenommeerde merken telkens weer naar een
hoger peil weet te tillen.
Frank Sanders en Marijn Maas, respectievelijk als
CFO en CVO namens Greenhouse Group actief,
hebben allebei het echte ondernemersbloed
in de aderen. Dat bleek al kort na het moment

waarop ze elkaar zo'n kleine twintig jaar geleden
ontmoetten tijdens hun studie Internationale
Bedrijfskunde in Maastricht. Een tijd waarin de
mobiele telefonie nog in de kinderschoenen

Wanneer het gaat om financiële en fiscale
aangelegenheden kan Greenhouse Group bij dat alles
al vele jaren rekenen op de deskundige expertise van
Wesselman Accountants | Adviseurs.

stond en bijna niemand draadloos bellend
door het leven ging. “We herkenden de grote
mogelijkheden en hebben dan ook al snel na
onze kennismaking het besluit genomen om
onze studie te combineren met de verkoop
van mobiele telefoons”, blikt Frank terug. “In het
prille begin gebeurde dat als het ware vanuit de
kofferbak. Maar al snel lanceerden we een online
portaal, waarmee we onder de naam Typhone.
nl onze toestellen door heel Nederland aan de
man brachten.”

Uitgekiend
In de daaropvolgende jaren gingen de zaken
als een speer, niet in de laatste plaats dankzij de
uitgekiende online marketingbenadering van het
duo. Een aanpak die al rap ook de buitenwereld
in het oog sprong. “We werden door uiteen
lopende bedrijven benaderd om hen te advise
ren en te ondersteunen bij het online verkopen
van hun diensten en producten”, aldus Frank.
“Een geweldig compliment, natuurlijk. Maar we
groeiden jaarlijks zélf met zo'n 200 procent, dus
daar hadden we helemaal geen tijd voor.” Toen
echter telecomgigant Vodafone in 2006 met een
zelfde verzoek aan de bel trok, gingen Frank en
Marijn overstag. Het resultaat was de start van
Greenhouse Group per 17 november 2006. En
met Vodafone als eerste klant, nam de order
portefeuille vanaf het eerste moment spectacu
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Bijzondere
onderzoeken
lair in omvang toe. Reden voor de heren om in
2008 Typhone.nl als grootste telecomaanbieder
van het land aan Phone House te verkopen en
zich volledig te focussen op de vanuit Greenhouse Group geboden diensten.

Mix
Met Innovation, Dedication en Fun als kernwaarden worden die diensten vandaag de dag
aangeboden vanuit de Admirant, gelegen aan
de Emmasingel in het hart van Eindhoven. Op
een vloeroppervlak van circa 4.000 vierkante
meter zijn de ruim 250 specialisten van Greenhouse Group dagelijks bezig gerenommeerde en veelal beursgenoteerde opdrachtgevers
in Nederland en diverse andere West-Europese
landen te adviseren rondom het ontplooien van
hun online reclame- en marketingactiviteiten.
De namen van de vier takken van waaruit dat
allemaal gebeurt, klinken hip én veelbelovend.
“Met Blue Mango Interactive, Fresh Fruit Digital,
PubNXT en We Are Blossom voorzien we onze
klanten van een totaalpakket rondom de online
verkoop van hun specifieke product of dienst”,
zegt Frank, die overigens zijn schaarse vrije uren
graag wijdt aan zijn gezin en het drinken van een
goed glas Barbera-wijn. “Daarvoor hebben we
alle expertise in huis, zowel qua marketing als de
software en technieken erachter. Die zaken zijn
bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
gaat om de mix. Die is bij ons perfect en maakt
het mogelijk om onder het motto 'slimmer, beter en meer' onze opdrachtgevers optimaal en
vooral resultaatgericht te servicen.”
Wanneer het gaat om financiële en fiscale aangelegenheden kan Greenhouse Group bij dat
alles al vele jaren rekenen op de deskundige
expertise van Wesselman Accountants | Adviseurs. “Onze relatie dateert al van 2001, de periode waarin we nog dagelijks bezig waren met
de verkoop van mobiele telefoons”, aldus Frank.
“Tot zo'n drie jaar geleden was Eric Duits ons vaste aanspreekpunt, sindsdien behartigt Joop Kuijpers onze zaken. En dat gebeurt nog steeds naar
volle tevredenheid. Van een VOF met drie medewerkers hebben we ons bedrijf ontwikkeld tot
een BV met ruim 250 mensen op de loonlijst. Die
lijn is ook door Wesselman prima doorgetrokken,
het kantoor is door de jaren heen écht met ons
en onze business meegegroeid. Dat is lang niet
iedereen gegeven.”

Due Diligence
In het Wisselnieuws met als thema ’bijzonder’ ontkomen we er natuurlijk niet aan om
aandacht te besteden aan de zogenaamde ’bijzondere onderzoeken’. Het bijzondere aan bijzondere onderzoeken is dat
de opdracht niet gerelateerd is aan weten regelgeving maar helemaal conform de
wens van de opdrachtgever geformuleerd
wordt. De uitkomsten van een bijzonder
onderzoek worden opgenomen in een
rapport van feitelijke bevindingen. De
opdrachtgever gaat vervolgens met de
bevindingen aan de slag. Er wordt door de
accountant dus geen oordeel verstrekt; dat
is bijzonder .
De teams van Wesselman voeren verschillende bijzondere onderzoeken uit: faillissementsonderzoek, getuigenonderzoek maar
het meest voorkomende onderzoek betreft
het zogenaamde due diligenceonderzoek.
Dit betreft een boekenonderzoek in het
kader van een bedrijfsovername. In de
volgende paragraaf beschrijven we wat een
due diligenceonderzoek inhoudt.

Bij de aankoop van een onderneming is het
belangrijk inzicht te krijgen in de aspecten die
er daadwerkelijk toe doen om tot de juiste
bedrijfswaardering te komen. Financiële en
fiscale besliscriteria liggen voor de hand, maar
vaak worden belangrijke bedrijfswaarden als

de marktpositie, eventuele reputatierisico’s, de
kwaliteit van IT en diverse operationele mogelijkheden vergeten. Aspecten die bijvoorbeeld
verdere groei, maar ook de marktpositie op
termijn ernstig kunnen verstoren.
Wesselman Accountants | Adviseurs beschikt
over een Due Diligence team van gespecialiseerde accountants, fiscalisten en juristen die
u snel een accuraat en volledig inzicht kunnen
bieden in de belangrijkste risico’s en kansen bij
grote zakelijke transacties. In een duediligenceonderzoeken wij de kwaliteit van de gerapporteerde inkomsten, de ontwikkelingen van het
werkkapitaal en de schuldpositie. We zoeken
naar mogelijke (fiscale ) risico’s, maar ook waar
de kansen liggen. Wesselman beschikt over
verschillende expertises onder één dak en kan
hierdoor snel de volledige positie en bedrijfswaarde van de onderneming in kaart brengen.
Als vertrouwenspersoon geven wij u advies
over de bedrijfsovername, zodat u op basis
van heldere feiten een onderbouwde keuze
kunt maken of u de transactie wel of niet wilt
doorzetten. En gaat u de overname doorzetten? Met onze ondersteuning en eventuele
bemiddeling legt u een reële, goed onderbouwde (ver)koopprijs neer. Ook adviseren wij u over
de voorwaarden van de transactie en de best
passende juridische structuur.
Samen met u zorgt het Wesselman Due Diligence team voor een succesvolle overname, gebaseerd op volledig overzicht en heldere feiten.

Johan Koolen
Belastingadviseur

Bijzonder... belastingheffing
over fictieve of reële rendementen
met het eigendomsrecht. Dit geldt specifiek voor
de belastingheffing over spaarsaldi.
Dat is aanleiding geweest voor de Staatssecretaris van Financiën om deze bezwaren aan
te wijzen als massaal bezwaar. Uit de ingediende
bezwaren is een selectie gemaakt van bezwaren
die worden uitgeprocedeerd bij de rechter.

Bijna 16 jaar geleden werd ze geboren, de
vermogensrendementsheffing. De belastingheffing van 30% over een forfaitair inkomen van
4% over het vermogen (per saldo 1,2%)
Het forfaitaire rendement van 4% kennen we
al veel langer. Bij de invoering van de Wet op
de Vermogensbelasting per 1 mei 1893 (bijna
124 jaar geleden) werd reeds uitgegaan van
een fictief rendement van 4%. Het tarief was
echter met zo’n 1 tot 1½‰ (promille) wel zeer
bescheiden naar hedendaagse begrippen.
Het in aanmerking blijven nemen van een fictief
rendement van 4%, terwijl de rente op spaarrekeningen - dat het gros van het te belasten
vermogen uitmaakt – momenteel zo’n 0,5%
bedraagt lijkt wereldvreemd. Zeker nu deze
situatie al jaren voortduurt.
Die boodschap heeft men in Den Haag begrepen. Daar hadden ze overigens wel een
duidelijk signaal van de Hoge Raad voor nodig.
Om meer aansluiting te vinden bij werkelijk te
realiseren rendementen wordt daarom vanaf
1 januari 2017 het forfaitair in aanmerking te
nemen rendement jaarlijks bijgesteld aan de
hand van de ontwikkelingen van gemiddeld
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te behalen rendementen over gemiddelde
beleggingscategorieën over een periode van
vijf jaar direct voorafgaand aan het belastingjaar.
Een alternatief – het belasten van het werkelijke
rendement op het vermogen op basis van een
vermogenswinstbelasting – wordt afgewezen
voor box 3, maar wordt wel toegepast in box 1
en box 2. Op zijn zachtst gezegd bijzonder...
Om toch belast te worden naar het werkelijk
behaalde rendement op het vermogen zou u
kunnen overwegen om (een gedeelte van) uw
vermogen in box 3 om te vormen in bijvoorbeeld box 2-vermogen (middels inbreng van
vermogen in een BV). Dit kan met name interessant voor u zijn indien uw box 3-vermogen
voldoende groot van omvang is en het daadwerkelijk door u behaalde rendement op dit vermogen heel laag is of naar verwachting zal zijn,
bijvoorbeeld omdat u zeer risicomijdend bent ingesteld.

Massaal bezwaar tegen
belastingheffing box 3
De Belastingdienst heeft mede naar aanleiding
van uitspraken van de Hoge Raad in 2015
meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen
tegen de belastingheffing in box 3, omdat deze
belastingheffing naar haar aard strijdig zou zijn

Mocht hieruit blijken dat de vermogensrendementsheffing definitief niet door de beugel kan,
dan zullen aanslagen inkomstenbelasting die
ten tijde van het besluit van 26 juni 2015 nog
niet definitief vaststonden automatisch worden
verminderd, ook als hiertegen geen bezwaar is
gemaakt.

De VBI gekraakt
De VBI is ooit ingevoerd om de concurrentie
aan te gaan met beleggingsinstellingen in met
name Luxemburg, niet om dga’s een interessant
alternatief te bieden om hun vermogen in onder
te brengen en te beleggen.

De aanpak vindt in wezen plaats op 3 niveaus:
1. De aanpassing van het in aanmerking te
nemen fictieve rendement wordt gelijkgesteld aan het hoogste box 3-percentage in
2017 en zal daarmee gelijk blijven lopen;
2. Er vindt een afrekening plaats in box 2 bij
omvorming van een vennootschap naar
een VBI, tenzij er sprake is van een verliessituatie;
3. De bestrijding van de “flits-VBI”, waarbij
box 3-vermogen tijdelijk wordt overgeheveld naar een vennootschap waarop
het VBI-regime van toepassing is geweest
gedurende ten minste een gedeelte van
die periode.

In termen van de wetgever wordt het gebruik
ervan zelfs op dit moment gezien als belastingontwijking of het gebruik van sluiproutes om
fiscaalvriendelijker te beleggen...

Stefan Joosten
Directeur Wesselman | Pensioenadviseurs

Met name het afrekenen bij omvorming van een
vennootschap in een VBI zal een omvorming van
een vennootschap in een VBI onaantrekkelijk
maken. Voor huidige VBI’s en aandeelhouders in
een VBI blijft het huidige recht van toepassing.
Voor trajecten die zijn ingezet – en waarvoor een
verzoek is ingediend - vóór prinsjesdag 2016,
geldt de afrekenplicht voor het aanmerkelijk
belang naar onze mening niet.

Ten slotte
De belastingheffing over vermogen en het
inkomen uit vermogen staat weer volop in de
belangstelling.
Graag denken uw belastingadviseurs van
Wesselman Accountants | Adviseurs hierover
met u mee.

De pensioenopbouw in eigen beheer
gaat na 88 jaar zelf met pensioen!
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is eigenlijk een bijzondere werknemer. Hij is namelijk
tegelijkertijd werkgever én werknemer, en daarnaast ook nog eens aandeelhouder.
Sinds 1928, ruim 88 jaar geleden, heeft de DGA bovendien de bijzondere mogelijkheid om zijn
pensioen op te bouwen in zijn eigen B.V., ook wel “pensioen in eigen beheer (PEB)” genoemd.
Daarmee kwam er voor de DGA een hoedanigheid bij, namelijk die van “pensioengerechtigde”.
De pensioenopbouw in eigen beheer was voorheen met name bedoeld als fiscaal instrument, om
de DGA de mogelijkheid te geven een pensioen op te bouwen met behoud van het geld in de B.V.
In het begin was de uitvoering daarvan eenvoudig en overzichtelijk. Daarnaast bedroeg de
besparing die het de B.V. aan vennootschapsbelasting opleverde toen nog maar liefst 48% van
de jaarlijkse toevoeging aan de pensioenvoorziening. De pensioenopbouw in eigen beheer was
vroeger derhalve een interessant fiscaal planningsinstrument.
Door jarenlange uitholling van de pensioenopbouw van de DGA en de stelselmatige verlaging van
het tarief in de vennootschapsbelasting (van 48% naar inmiddels 20/25%!), is de fiscale aantrekkelijkheid van de pensioenopbouw in eigen beheer in de loop der jaren echter sterk verminderd.
Daarnaast werden de (waarderings)regels voor het PEB steeds complexer en strenger. Hierdoor
is het dividendbeleid van de DGA beklemd en worden bedrijfsfinancieringen en -overdrachten
belemmerd.
Mede als gevolg van de economische crisis is bovendien pijnlijk duidelijk geworden dat veel DGA’s
niet voldoende vermogen in de B.V. hebben om het – door de B.V. aan hen toegezegde - pensioeninkomen na te kunnen komen.
Genoeg is genoeg vindt het huidige kabinet, en de indiening van het wetsvoorstel dat per
01.01.2017 moet leiden tot afschaffing van het PEB is inmiddels een feit.
Of het wetvoorstel het ook gaat halen moet nog blijken. Op 17 november jl. heeft de Tweede kamer
reeds ingestemd, maar nu is de Eerste Kamer nog aan zet. De stemming in de Eerste Kamer is pas
op 20 december a.s. Dan pas weten we of het wetsvoorstel per 1 januari 2017 echt wet wordt.
Na 88 jaar te hebben bestaan lijkt het er derhalve op dat het PEB zelf met pensioen gaat.
DGA’s moeten vanaf 1 januari 2017 hun pensioenopbouw op een andere manier vorm gaan geven.
Het is tijd voor het “DGA Pensioen 2.0”!
De pensioenadviseurs van Wesselman I Pensioenadviseurs zijn inmiddels druk doende met de
nodige voorbereidingen en zullen u graag terzijde staan bij de keuzes die u als DGA in 2017 dient
te maken.
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buiten kantoortijd

Creaties met een eigen signatuur
Al twaalf jaar lang voorziet Senior belastingadviseur Monique D’Elfant vol
overgave de cliënten van Wesselman Acountants | Adviseurs van een gedegen
fiscaal advies. Wat maar weinigen weten is dat zij, wanneer de boog minder
gespannen staat, ook thuis druk in de weer is met het ontwerpen en naaien van
unieke kledingstukken. Voor haarzelf, soms op speciaal verzoek, maar meestal
voor de verschillende theater- en dansgezelschappen waarvan ze deel uitmaakt.
Al van jongs af aan is Monique thuis in de wereld van dans, ballet, musical en theater. As lid
van zowel een Helmondse balletschool als van
een Eindhovense streetdanceschool staat ze nog
wekelijks in de dansstudio. Daarnaast vervult ze
als penningmeester een bestuursfunctie binnen
Stichting 8 Op De Schaal van Richter, een organisatie die jonge mensen een springplank biedt
richting een professionele carrière op de bühne.
En met succes, getuige de vier musical awards
die recent in de wacht werden gesleept voor de
theaterproductie 'Spring Awakening'. Een resultaat waaraan Monique een stevige bijdrage leverde met unieke door haar ontworpen kostuums.

Vlisco”, zo zegt ze. “Een fantastisch en inspirerend
bedrijf dat mijn fascinatie voor kledingontwerp
telkens weer vergroot. Zij fabriceren stoffen voor
de Afrikaanse markt; de kleurrijke dessins hiervan
komen perfect tot uiting in mijn creaties. Daarnaast gaan de stoffen lang mee en dat vind
ik ook belangrijk. Ik ben wars van het
wegwerpprincipe dat tegenwoordig
door behoorlijk wat kledingwinkels en
-fabrikanten wordt gebezigd. Dat past
niet bij mij. Mijn ontwerpen staan
boven alles voor kwaliteit én duurzaamheid.”
Fotografie Jean-Pierre van der Zanden

Want ook op dat vlak is ze meer dan ervaren
en gepassioneerd te noemen. “Buiten werktijd en tijdens mijn vakanties klim ik graag
achter de naaimachine om kleding te maken
voor de culturele gezelschappen waarbij ik
ben aangesloten. Maar ook voor mezelf maak
ik regelmatig een opvallende outfit. Het is een
hobby die mij met de paplepel is ingegoten.
Mijn moeder was namelijk kostuumnaaister.” Als
kleine meid keek Monique al nieuwsgierig over
haar moeders schouder mee om het vak eigen
te kunnen maken.
Monique heeft een voorliefde voor opvallende
jurken. Kleurrijk, kwalitatief en duurzaam. De veelal klassiek getinte en tot op de puntjes afgewerkte kleding die via Monique het levenslicht ziet,
heeft een herkenbare stijl en draagt overduidelijk
haar signatuur. “Ik maak graag gebruik van de
waxstoffen van de Helmondse textielfabrikant
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Bijna Thuis Huis Latesteyn

Een huis met een gouden randje
Middenin het bos, aan de rand van Nuenen, staat in het groen verscholen de
bungalow die in de nabije toekomst een belangrijke functie moet gaan vervullen
voor de Nuenenaren; ‘Bijna Thuis Huis Latesteyn’, zoals de Stichting Bijna Thuis
Huis haar reeds heeft gedoopt.
Een warm huis, volledig gerund door speciaal
opgeleide vrijwilligers, waar kwaliteit van leven
wordt geboden wanneer behandeling in een
ziekenhuis niet meer mogelijk is en het thuis niet

bewoners. Persoonlijke aandacht wordt geboden
in een liefdevolle omgeving waar vertrouwde
hulpverleners (zoals huisarts en thuiszorg) en
lokale vrijwilligers samen de laatste zorg op zich

Uiteindelijk telt niet het aantal jaren in je leven,
maar het leven in je jaren.
meer gaat. Dat is de visie van stichtingsvoorzitter
Fred Heering: in de kostbare tijd die de bewoners
nog rest, dragen Nuenenaren hier de laatste
zorg voor elkaar. Voor iedere inwoner, ongeacht
leeftijd, maar ook voor de naasten van de

nemen. Mantelzorgers worden hierdoor ontlast
en krijgen de handen vrij om kwalitatief en op
eigen wijze invulling te geven aan de laatste
dagen van een dierbaar mensenleven.

Wesselman steunt dit bijzondere
project. U toch ook?
Binnen afzienbare tijd wordt de bestaande
bungalow volledig verbouwd en zal er op deze
prachtige plek een huis verrijzen dat alle rust,
ruimte en comfort biedt voor twee bewoners en
eventuele logées. Erik Jasper Noll, vennoot van
Wesselman Accountants | Adviseurs, is in zijn vrije
tijd actief als ambassadeur voor de stichting. “Om
de verbouwing te kunnen realiseren, maar ook
daarna om het huis draaiend te kunnen houden,
is er veel hulp nodig in de vorm van financiële
giften en vrijwilligers. Iedere bijdrage, groot of
klein, is daarom van harte welkom en van grote
waarde voor de Nuenense gemeenschap.”
Uw zeer gewaardeerde bijdrage ziet de stichting graag tegemoet op onderstaande rekening
met vermelding van: ‘donatie n.a.v. Wisselnieuws’.
De stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn heeft de
ANBI-status, wat inhoudt dat donateurs hun
giften mogen aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn
NL19 RABO 0302716343
E-mail: info@latesteyn.nl.
www.bijnathuishuisnuenen.nl

Voorzitter Fred Heering met ambassadeur en
Wesselman vennoot Erik Jasper Noll voor het
toekomstige Bijna Thuis Huis in Nuenen.
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Het Wesselman familiediner
Wesselman heeft 36 jaar ervaring in de advisering van familiebedrijven en is sinds dit jaar tevens officieel gecertificeerd ‘Trusted Family Business Advisor’.
Speciaal voor onze familiebedrijven stond op woensdag 12 oktober jl. in een sfeervolle Philips Lichttoren ‘het Wesselman Familiediner’ op het programma.
Maar liefst 200 huidige én toekomstige generatie ondernemers, allen afkomstig uit het familiebedrijf, togen naar Eindhoven voor een gezamenlijke avond
vol inspirerende en culinaire verrassingen.

Terugblik
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Golfen met Wesselman
Op vrijdag 9 september jl. vond ons jaarlijkse golftoernooi ‘Golfen met Wesselman’ weer plaats. Vanwege een grootscheepse reconstructie van onze
Helmondse ‘thuisbaan’ Overbrug, vond het golftoernooi ditmaal plaats bij golfbaan het Woold in Asten. Dankzij onze sportieve en enthousiaste medespelers,
de gastvrijheid van het Woold en een stralend blauwe lucht, kijken wij met veel plezier terug naar deze dag. Bent u ook in het bezit van het GVB en heeft
u interesse om ons volgend jaar te vergezellen? Laat het uw relatiemanager weten, zodat wij volgend jaar ook u mogen verwelkomen.

Terugblik
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Harry de Vries &
Hans Vermaas
Nederlandse
Veiligheidsgroep

Harry de Vries en Hans Vermaas, trotse directeuren/eigenaren Nederlandse Veiligheidsgroep

Deze award is een geweldige
erkenning van onze kwaliteiten
Via een doordachte mix van kennis, kunde en technieken tekent de Nederlandse
Veiligheidsgroep BV (NVG) voor een welkom en gevarieerd dienstenpakket op
beveiligingsgebied. Het vanuit Veldhoven en Purmerend opererende bedrijf heeft
alles aan boord om het kapitaal van opdrachtgevers optimaal te beschermen en de
continuïteit van het primaire proces binnen organisaties te waarborgen. Op elke
plaats en in ieder denkbare situatie. Dat dit alles gebeurt middels een innovatieve
en bovenal succesvolle werkwijze werd kort geleden nog maar eens bevestigd
met het in de wacht slepen van de Nationale Business Succes Award 2016 in de
beveiligingsbranche. NVG-directeur Harry de Vries vertelt er meer over.
Het door de Nederlandse Veiligheidsgroep
geboden totaalpakket wordt op de fraai
vormgegeven website in woord en beeld

overzichtelijk gepresenteerd. Het bedrijf kan
met recht als 'breed in beveiliging' worden
aangemerkt. De geboden disciplines en

aanverwante services zijn al even divers als
talrijk. “Met een kundig en alomvattend advies
als basis bieden we uiteenlopende klanten een tiptop beveiligingsoplossing”, aldus
Harry. “Zo zijn we onder meer actief binnen de
havensector, maar ook in de zorg en de wereld
van distributie en logistiek. Daarnaast voorzien we onze opdrachtgevers op het vlak van
objectbeveiliging van een veilige en gastvrije
werkomgeving. Uitgaande van de behoeften
en wensen van de klant tekenen we altijd voor
een oplossing op maat. Daarvoor hebben we alle
mensen en middelen in huis.”

Beloning
De door Harry geschetste kwaliteiten vormen ook
in een op Vimeo geplaatst filmpje de rode draad.
In de reportage, gemaakt in het kader van het op
RTL7 uitgezonden programma 'De Succesfactor',
vertellen de specialisten van NVG niet alleen over
hun veelzijdige vak, vanzelfsprekend komen ook
de sterke punten van de organisatie zélf aan
bod. De impressie mondde uit in een geweldige
beloning. “Het Nationale Business Succes Award
Instituut heeft ons uitgeroepen tot winnaar
2016 in de beveiligingsbranche”, vervolgt Hans.
“Een geweldige erkenning voor de innovatieve aanpak van ons bedrijf én onze uitstekend
opgeleide mensen. Want zij zijn het die elke dag
weer alles uit de kast halen om onze klanten de
veiligheid te bieden die zij verdienen.”
Volgens de nominatiecommissie heeft NVG
zich ontwikkeld tot een toonaangevende
organisatie met een zeer sterke positionering
en een dito reputatie. Of zoals Robert Zwaan,
hoofd van de dagelijkse nominatiecommissie
het tijdens de prijsuitreiking op 24 juni jongstleden stelde: ”Door persoonlijk de klanten te be-
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naderen, scherp te letten op de kwaliteit van
dienstverlening, de diensten uit te breiden,
kwalitatief en gemotiveerd personeel in te zetten en alles dagelijks te monitoren en te begeleiden, heeft NVG zich inmiddels opgewerkt tot
de top van de beveiligingsbedrijven in Nederland. Het kan bogen op een groot aantal vaste
relaties van formaat, die bijzonder tevreden zijn
over de onderneming. Omdat de dienstverlening van NVG door mensen geschiedt, is selectie, opleiding, begeleiding en bijsturing uiterst
belangrijk. Die selectie verzorgt het bedrijf zelf
en naast de verplichte wettelijke opleiding leidt
NVG zelf zijn mensen op'”

Pad vervolgen
De lovende woorden vervullen Harry de Vries
en Hans Vermaas terecht met trots. “De award
bevestigt dat we binnen ons vakgebied het
juiste pad hebben gekozen”, meent Harry. “Een
pad dat we graag bewandelen met partners
die ons onder andere tijdens de bedrijfsvoering
en het bepalen van de strategie met raad en
daad bijstaan. Op financieel en fiscaal gebied
maken we al jaren gebruik van de expertise van
Wesselman Accountants | Adviseurs. Tot volle
tevredenheid, mag ik wel zeggen. Wesselman
is voor ons een sparringpartner in de breedste
zin van het woord. Niet alleen voor de standaard
accountantsdiensten, zoals jaar rekeningen,

Omdat de
dienstverlening van NVG
door mensen geschiedt,
is selectie, opleiding,
begeleiding en bijsturing
uiterst belangrijk.
ook voor advies op juridisch en fiscaal gebied
kloppen we altijd met succes aan bij Wesselman.
De werkwijze van het kantoor sluit uitstekend
aan bij onze visie: korte lijnen en lange relaties
door middel van een persoonlijke benadering
met vakkundige inhoud. We passen gewoon
prima bij elkaar.”
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Jolon van der Schuit
Rolande LNG

In gesprek met Jolon van der Schuit, CEO van Rolande LNG

Pionier én koploper
Het vanuit Tilburg actieve Rolande
LNG rolt binnen de Nederlandse
en Europese wegtransportsector
nadrukkelijk de loper uit naar een
duurzame en kostenefficiënte toekomst.
Met de in- en verkoop van vloeibaar
aardgas (LNG), vloeibaar biogas
(LBG) en diverse aanverwante diensten
en faciliteiten tekent het bedrijf als
onderdeel van Iveco Schouten voor
een uniek totaalpakket dat door een
gestaag groeiende groep afnemers
steeds inniger wordt omarmd. “Op het
gebied van LNG zijn we pionier en
koploper tegelijk”, aldus CEO Jolon
van der Schuit namens Rolande. “Een
status die we de komende jaren alleen
maar verder wensen te verhogen.”
Schoner en stiller. Maar ook veiliger, zuiniger en
aanzienlijk goedkoper. De argumenten om voor
LNG te kiezen zijn legio, zo wijst het animatiefilmpje van Rolande op YouTube uit. “Binnen
de wereld van het zware transport is vloeibaar
aardgas het enige duurzame en economisch
verantwoorde alternatief voor diesel”, aldus
Jolon. “Bovendien bevindt de techniek om op
deze milieuvriendelijke brandstof te kunnen
rijden zich intussen op een uitzonderlijk hoog
niveau.” Wat betreft dat laatste verdient volgens
Jolon vooral Fred Schouten, DGA van Iveco
Schouten, de credits. Want hij was het die tegen
het decor van een eindigend dieseltijdperk
en de toenemende focus op duurzaamheid
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in vloeibaar aardgas
zo'n zes jaar geleden de mogelijkheden
herkende om via een innovatief en groen getint
brandstofconcept het marktaandeel van het
truckmerk te vergroten. “Iveco was al redelijk
ver met de ontwikkeling van een gasmotor”,
aldus Jolon, destijds als financieel directeur
werkzaam bij Iveco Schouten. “Maar je kunt de
techniek, inclusief alle bijkomende voordelen,
wel in huis hebben, het is natuurlijk ook zaak
dat je je afnemers optimaal kunt servicen als het
gaat om de brandstofvoorziening. Fred heeft
die twee aspecten samengevoegd. Enerzijds
door de overname van LNG-pionier Rolande in
2010, anderzijds door stevig bij te dragen aan
de verdere ontwikkeling van een voor vloeibaar
aardgas geschikte truck.”

advies en ondersteuning rondom onder andere
de overstap naar LNG en het verwerven van een
daarvoor geschikte truck. Bij voorkeur een van
Iveco, dat lijkt me duidelijk.”

Plannen
Staat Rolande in Nederland inmiddels stevig
op de kaart, het einde van de dadendrang is
nog lang niet in zicht. “We willen ons concept
ook in de rest van Europa gaan uitrollen”, blikt
Jolon vooruit. “Op het vlak van LNG, maar ook
als het gaat om vloeibaar biogas. Ook op dat
gebied maken we namelijk mooie stappen. Zo
produceren we deze brandstof al uit honderd
procent afval via een unieke installatie in Wijster.
Dat verhaal gaan we parallel aan het LNG-

De krachtenbundeling van lVECO Schouten en
Rolande heeft een uniek totaalpakket opgeleverd.
Uniek totaalpakket
Het resultaat van de inspanningen mag er
zijn. Neemt Rolande anno 2016 met een zestal
over Nederland verspreide LNG-tankstations
onder meer de brandstofvoorziening voor haar
rekening, met de Stralis biedt Iveco intussen ook
een trucktype waarmee het mogelijk is om met
LNG milieuvriendelijke kilometers te maken.
“De krachtenbundeling van Iveco Schouten
en Rolande heeft een uniek totaal pakket
opgeleverd”, vervolgt Jolon. “Iveco verzorgt
met de Stralis als het ware de hardware, terwijl
Rolande uiteenlopende activiteiten ontplooit
als het gaat om deze hoofdzakelijk in Qatar
geproduceerde brandstof. Centraal daarbij staat
de exploitatie van onze tankstations, waarmee
we op dit moment zo'n 75 procent van de
Nederlandse markt bedienen. Verder voorzien
we opdrachtgevers in de transportsector van

concept verder door trekken. Simpelweg omdat het altijd groener kan. Kortom, we hebben
nog plannen genoeg. Bij de uitvoering daarvan komt de gevarieerde expertise van Wesselman goed van pas. Het kantoor past perfect
bij ons bedrijf, zowel qua structuur, karakter als
omvang. Ze begrijpen ons en weten welke kant
we op willen. Hun bijdrage, specifiek geleverd
door onze vaste relatiebeheerder Gulhan Üçgul, gaat dan ook verder dan sec het verzorgen en controleren van de jaarcijfers. Zo bood
Wesselman onlangs ondersteuning tijdens
een juridische herstructurering binnen Iveco
Schouten en Rolande. En ook met het oog op
onze internationale ambities biedt het kantoor
ons een prima meerwaarde. Met de aanstaande
audit van een recent door ons afgerond Europees
subsidietraject levert het daarvan wederom een
volgend bewijs. Daar ben ik zeker van.”

Wat is LNG?
LNG (Liquified Natural Gas) is vloeibaar
gemaakt aardgas. Het volume van LNG
is bij een gelijke energiehoeveelheid
ongeveer zeshonderd maal kleiner dan
dat van gewoon aardgas. Deze volumereductie maakt het mogelijk het gas goed
te transporteren en in tanks op te slaan.
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COLOFON
Wisselnieuws is een periodieke uitgave van Wesselman Accountants | Adviseurs en haar aangeboden diensten. Wesselman
is een toonaangevend, fullservice accountants- en advieskantoor waar dagelijks 120 professionals klaarstaan met het doel
cliënten te laten excelleren. Nationaal of internationaal, van start tot overdracht; Wesselman adviseert, ondersteunt en
begeleidt haar ondernemers bij ieder fiscaal, juridisch en financieel vraagstuk.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Bij Wesselman Accountants | Adviseurs vindt de ondernemer alle hoogwaardige dienstverlening onder één dak:
Accountancy
Fiscaal advies
Internationaal ondernemen
Pensioenadvies
Juridisch advies
Salarisadministratie
Onze ondernemers zitten met verschillende disciplines aan tafel die fungeren als verlengstuk van de onderneming.
Hierdoor hebben wij altijd de totale positie van een onderneming in het vizier en kunnen we snel de best passende
oplossingen bieden.
Daarnaast bestaan binnen Wesselman diverse specialisatiegroepen waarin accountants, fiscalisten en juristen zijn verenigd:
Estate planning - Financiële planning - Familiebedrijfskunde - Transfer pricing - Human Resource Management - Formeel
recht - Omzetbelasting / Overdrachtsbelasting - Zorgprofessionals - Innovatie - Arbeidsrecht - Outsourcing - Rating Services Bijzondere onderzoeken - Corporate recovery.

REDACTIE
Joyce Verhoeven, Sandra Sullivan, Johan Koolen, Chris Elbers en Marco de Hondt.
Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Kantoor: Helmond
Bezoekadres: Aarle-Rixtelseweg 14, 5707 GL
Telefoon: 0031 (0)492 548 555
E-mail: info@wesselman-info.nl
Website: www.wesselman-info.nl

VORMGEVING & PRODUCTIE
Bart van Horik
Klaasen | Vandeursen Communicatie, Helmond
Drukkerij All Color, Eersel
Hoewel bij het samenstellen van het Wisselnieuws de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht, bestaat altijd de mogelijkheid
dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Het is daarom raadzaam te allen tijde de deskundigheid
van Wesselman Accountants | Adviseurs te raadplegen over de wijze van aanwending van informatie. Overname van artikelen uit
deze uitgave is toegestaan mits integraal en met bronvermelding.

