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Voorwoord
Geachte relatie,
Met groot genoegen bieden wij u wederom een
nieuwe editie aan van het Wisselnieuws, een
editie met een sportief tintje. Ondernemen en
sport hebben het nodige met elkaar gemeen.
Ondernemen ís topsport. Om de top te kunnen
bereiken is bij beide disciplines een aantal
elementen onontbeerlijk, denk bijvoorbeeld aan
de voorbereiding maar ook aan de samenwerking.
Met name bij familiebedrijven - groot of klein kun je spreken van een intensieve teamsport. Hoe
ben je als familie georganiseerd, welke posities nemen de leden afzonderlijk in? En ook hier geldt;
een goede samenwerking en synergie is de basis
van succes.
Jan van Hout, onze cliënt en directeur van de
wereldwijd opererende Van Hout Group, heeft
inmiddels bewezen dat goed teamwork dé
opmaat is tot succes. Als teamcaptain heeft hij
samen met zijn broer Chris het stuur stevig in
handen. En ook sportief klopt zijn hart en wel voor
Helmond Sport; dé voetbaltrots van Helmond.
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Stefan Joosten | Directeur Wesselman | Pensioenadviseurs

Joop Kuijpers | Fiscaal vennoot

Bram Driessen | Aangifte-medewerker

Henny Lammers en Sandra Sullivan
Partner | Registeraccountants

In deze editie leest u ook over de grenzeloze passie voor het vak van Leo van Berkel en
zijn vrouw Lilian, die van de door hen gerunde
praktijk Cum Laude een topkliniek voor esthetische tandheelkunde hebben gemaakt. Zijn grote
liefde voor de edele viervoeter tekent het sporthart van Leo. Zijn betrokkenheid bij het Concours
Hippique Eindhoven en het Polotoernooi Waalre enthousiasmeert vele liefhebbers van de paardensport.
Verder vindt u in dit Wisselnieuws een column
van onze collega en belastingadviseur Franka
van Lieshout. Zij laat in haar column zien dat ook
beleggen in vastgoed heuse topsport is. Hoe
behaal je telkens weer het hoogst mogelijke
rendement? Mijn collega vennoot Joop Kuijpers
neemt u mee in een artikel over de familieadviseur
als topcoach van de ondernemer. Collega Bram
Driessen geeft een verhelderende kijk op de
belastingheffing van zowel binnenlandse- als
buitenlandse beroepssporters.
In de media is de laatste maanden veel aandacht
geweest voor grote boetes aan accountantskantoren en de hieruit voortvloeiende kwaliteitsmaatregelen die getroﬀen moeten worden.
Meer over deze ‘maatregelen in het publieke
belang’ leest u in het slot van deze editie.

Vanzelfsprekend is kwaliteit één van de kernwaarden die Wesselman in een hoog vaandel
heeft staan.
Ik wens u veel leesplezier en een
zonrijke zomer toe!
Arno Aarts | Fiscaal Vennoot

Wij verwelkomen
bij Wesselman
Perry Hendrikx |
Senior Pensioenadviseur

Anastasiya Tarasevich |
Junior Aangifte-medewerkster

Emiel Frenken | Stagiair Fiscaal
Nicole van den Heuvel | Secretaresse
Geert Kanders |
Assistent Accountant S amenstelpraktijk

Marcel van den Wijdeven |
Stagiair Fiscaal

Laura Brouwer |
Assistent Accountant S amenstelpraktijk

Jenifer Benton |
Medewerkster Administratie

Jeroen Haze |
Assistent Accountant S amenstelpraktijk

Susan van Rossum |
Gev. Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Marthe Smets |
Assistent Accountant C
 ontrolepraktijk

Cas van Amelsvoort | Senior Jurist
Rutger de Leest |
Stagiair Automatisering

Gizelle Gentle-la Cruz |
L oonadministrateur

Op de agenda
Vrijdag 9 september 2016
Golfen met Wesselman
Golfbaan het Woold, Asten
Beschikt u over het golfvaardigheidsbewijs (GVB) en
heeft u interesse om deel te nemen?
Meld u s.v.p. voor 8 augustus aan via wqd.nl/golf
Woensdag 12 oktober 2016
16.00 - 20.30 uur
Het familiediner
(zie voor meer informatie pagina 10)
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Jan van Hout
Van Hout Group
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Jan van Hout, directeur Van Hout Group:

Van arbeiderszoon
tot wereldspeler
Ondernemen en sporten: beide disciplines hebben het nodige met elkaar gemeen. In het gesprek met Jan van Hout, directeur
van de wereldwijd opererende Van Hout Group, blijkt dat nog maar eens. De in Helmond geboren en getogen ondernemer
realiseert zich terdege dat teamwork de enige opmaat is tot succes. In het dagelijkse leven, maar zeker ook op zakelijk gebied.
“Ik mag dan wel directeur zijn en het stuur in handen hebben, eerst en vooral moet je een goede groep mensen om je heen
verzamelen. Waarmee je de uitdaging kunt aangaan en bij wie je verantwoordelijkheden kunt neerleggen. Pas dán creëer je
de juiste basis om topprestaties te leveren. Alleen kun je het niet.”
Tijdens het gesprek met Jan van Hout ontstaat
al snel de gedachte dat zijn levensverhaal het
meer dan waard zou zijn om in boekvorm te
w orden opgetekend. De feiten flitsen heen
en weer: van zijn jeugdjaren in de Helmondse arbeidersbuurt 'Sassensingel' tot zijn huidi irecteur namens de Van Hout
ge functie van d
Group en SKM R apid M odelling, een van de
ondernemingen waarin hij participeert. Soms
ook maakt de s ympathieke Helmonder een
zijsprongetje. Naast zijn liefde voor voetbal en
basketbal, zijn carrière in de textielbusiness en
zijn onlangs beëindigde voorzitterschap van de
Stichting Belangen H
 elmond Sport. Kortom, het
pad dat Jan al ruim veertig jaar bewandelt, verdient het dubbel en dwars om te worden beschreven. Zijn dochters Ina en Claudia waren zo'n
vijf jaar geleden dezelfde mening toegedaan. Het
resultaat ligt voor ons op tafel. Een jonge Jan siert
in zwart-wit de cover van het in december 2011
gepubliceerde 'In H
 elmond groot gegroeid'. In
het door Bert Kuijpers geschreven boek, verschenen ter gelegenheid van de zevenstigste
verjaardag van Jan, komt het leven van de oerHelmonder voorbij. Het is zowel qua woord als
beeld een prachtdocument. Maar wel met een
open einde. Want zoals op de achterzijde van
het boek staat v ermeld; Jan is nog lang niet klaar.
Daarvoor is hij nog veel te gedreven en zet hij
nog te graag topprestaties neer. Met zijn medewerkers, welteverstaan.

Bonte loopbaan
Textielbaron, grondstoffenrecycler, ondernemer in de hightechindustrie: tijdens zijn loop-

baan passeerde Jan van Hout tot nu toe vele
stations. Na decennialang actief te zijn geweest binnen de t extielbranche, laatstelijk
als mede-eigenaar van het in 2004 verkochte
Koninklijke Raymakers, is hij anno 2016 samen
met zijn broer Christ aanvoerder van de Van
Hout Group, een wereldwijd actieve holding van
recyclingbedrijven die zich richt op het terugwinnen van m
 etalen uit industrieel a fval. Waardevolle
grondstoffen die na v erwerking weer worden
teruggeleverd aan uiteenlopende metaalproducenten. “Met de start van Van Hout Kabelrecycling heeft mijn broer Christ begin jaren tachtig
de basis van onze holding gelegd”, aldus Jan.
“Het was een tijd waarin de textielbranche
flinke klappen kreeg. Vandaar dat ik er toen ook
mee ingesprongen ben. Met onze activiteiten
waren we onze tijd ver vooruit. Al jaren voordat het b
 egrip 'milieu' op de agenda's stond
van overheid en bedrijfsleven, hielden wij ons
al b ezig met recycling. In de b eginperiode
gebeurde dat nog m
 iddels de v erbranding van
de restmaterialen, later is dat overgegaan in
mechanische verwerking. Volgens dat principe
wordt binnen onze bedrijven in N
 ederland,
België, Duitsland, Hong Kong, China en Thailand
nog steeds gewerkt.”

Helmond Sport
Zijn roots en een kloppend hart voor sport dreef
Jan van Hout zo'n twintig jaar geleden richting
Helmond Sport, de lokale voetbaltrots die
destijds in financieel zwaar weer verkeerde. Om
daarin verandering te brengen en de club weer
een ferme boost te geven, startte Jan samen

met een aantal vooraanstaande Helmonders de
Stichting Belangen Helmond Sport. “In e erste
instantie als vangnet, in het geval onze plannen, zouden mislukken”, blikt Jan terug. “Dan
hadden hadden we in ieder geval de mogelijkheid om een doorstart te maken.” Dat scenario
 ankzij de g
 eldelijke steun van onder meer
kon d
enkele welwillende Helmondse zakenmensen
en medewerking van de gemeente Helmond
in de kast blijven. Tevens onderging Stadion De
Braak een flinke verbouwing. “Tegelijk keken we
ook naar het perspectief op de langere termijn”,
zegt Jan. “Het was duidelijk dat het stadion en de
locatie ervan de club op den duur geen groei
mogelijkheden zouden opleveren. Vandaar ook
dat we door de jaren heen diverse plannen hebben gelanceerd met het oog op een nieuwe
thuisbasis. Eerst hadden we de Ruwe Putten op
de korrel. Prachtig g
 elegen, pal aan de uitvalsweg
naar Eindhoven. Maar de gemeente had voor dat
gebied al een andere bestemming in gedachten.
Zes jaar terug hebben we Berkendonk voorgesteld. Die locatie was echt perfect. Niet alleen
voor een nieuw stadion, maar ook andere
sportieve en recreatieve faciliteiten. We hadden
de financiering rond, maar h
 elaas heeft ook dát
voorstel het niet gehaald. Een méér dan gemiste kans, want het had echt iets t oegevoegd aan
Helmond.” Voor Jan en zijn mede-bestuursleden
was de tegenwind en het gebrek aan ambitie bij
de gemeente reden om een klein jaar geleden
op te stappen. “De uitdagingen waren weg. En
als dat het geval is, moet je stoppen en focussen
op iets anders. Zo gaat dat in de sport, maar ook
in het dagelijkse leven.”
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Beleggen in vastgoed?
Topsport!
Beleggen in vastgoed heeft alles te maken met sport. Een vastgoedbelegger wil het
hoogst mogelijke rendement halen. Dat is topsport!
Hoe worden de juiste personen gevonden om
mee samen te werken? Voor welke samenwerkingsvorm wordt gekozen? In welk onroerend
goed wordt geïnvesteerd? Hoe kan de aankoop
zo voordelig mogelijk? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Dienen er verbouwingen
plaats te vinden? Hoe worden de juiste huurders
of kopers gevonden? Allemaal vragen die van
belang zijn om de strategie te bepalen voor het
realiseren van een zo hoog mogelijk rendement.
Bij vastgoedtransacties en exploitatie van vastgoed spelen btw- en overdrachtsbelasting
aspecten een cruciale rol. Bent u voornemens
om te investeren in vastgoed, laat u dan tijdig
adviseren.

Aankoop van vastgoed
Bij de aankoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting en/of btw verschuldigd.
Welke belasting verschuldigd is, is afhankelijk van
de feiten, maar in een vroeg stadium bestaan er
soms nog mogelijkheden om het vastgoed fiscaal
gunstiger aan te kopen. Indien er bijvoorbeeld
nog opstallen aanwezig zijn, kan het interessant
zijn om deze pas te slopen n
 adat de levering heeft
plaatsgevonden. Soms kan het juist gunstiger zijn
om deze vooraf door de v erkoper te laten slopen.
Bij de levering van onroerend goed geldt als
hoofdregel dat er géén btw is verschuldigd. Op
deze hoofdregel bestaan drie uitzonderingen. Er
is btw verschuldigd in de volgende situaties:
• de levering van een gebouw vóór, op of
u
 iterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste
ingebruikneming;
• de levering van een bouwterrein; of
• de levering van een onroerende zaak waarbij
partijen geopteerd hebben voor een belaste
levering.
Soms kan één transactie leiden tot verschuldigdheid van zowel omzetbelasting als
overdrachtsbelasting. In een aantal gevallen
6

geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting
om cumulatie van belastingen te voorkomen,
de zogenaamde ‘samenloopregeling’.

voor belaste verhuur en dat contractueel alles op
de correcte wijze is overeengekomen. Is belaste verhuur niet mogelijk, dan is het aan te raden
om de mogelijkheden te bekijken van door
berekening van de ‘btw-schade’ in de huurprijs.
Dit gebeurt in de praktijk meestal alleen bij nieuwe bedrijfspanden, die worden verhuurd worden
aan vrijgestelde ondernemers.

Verhuur van onroerend goed
De verhuur van onroerend goed is in beginsel
vrijgesteld van btw. Op deze hoofdregel bestaan
o.a. de volgende uitzonderingen:
• verhuur binnen het kader van het hotel-,
pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf
aan personen die daar slechts voor een korte
periode verblijf houden;
in de praktijk wordt meestal gesproken over
‘short-stay’ verhuur. Om short-stay te ver
huren dient aan een aantal voorwaarden te
zijn voldaan; zo moeten de woningen gestoffeerd en gemeubileerd worden verhuurd, mag
de huurperiode slechts tijdelijk zijn (volgens
de staatssecretaris wordt hieronder verstaan
maximaal 6 maanden) en mag de huurder zijn
maatschappelijk leven niet hebben verplaatst
naar deze woning.
• verhuur van parkeerruimte;
indien de verhuur nauw samenhangt met de
verhuur van een woning, gaat de verhuur op
in de hoofddienst en geldt het btw-regime van
de hoofddienst.
• verhuur van onroerende zaken waarbij geopteerd
is voor belaste verhuur;
opteren voor belaste verhuur is mogelijk
indien de huurder het pand voor ten minste
90% voor belaste prestaties gebruikt. Het is
van belang dat het optieverzoek op de juiste
wijze in de huurovereenkomst is opgenomen
danwel tijdig is ingediend bij de belastingdienst.
Alleen bij belaste verhuur bestaat recht op aftrek van btw op kosten die zien op het onroerend goed, zoals de aanschaf-, ontwikkeling-,
verbouwing-, en instandhoudingskosten. Het is
voor een belegger dus zinvol om na te gaan of
belaste verhuur mogelijk is. Vervolgens is het van
belang dat wordt voldaan aan de voorwaarden

Vijf tips voor de
vastgoedsector
1. Denk vooraf na over btw en
overdrachtsbelasting
Door vooraf kennis in te winnen, is het
mogelijk de btw of overdrachtsbelasting
in te passen in de ontwikkelstrategie.
2. Let bij de contractvorming
nadrukkelijk op de btw-aspecten
De inhoud van een contract kan bepalend zijn voor de btw-positie. Wees je
bewust van de btw-gevolgen van de gemaakte afspraken en win zo nodig advies
in vóór ondertekening van het contract.
3. Stem fiscale gevolgen vooraf af met
de belastingdienst
Om discussie achteraf te voorkomen, is
het aan te raden om vooraf zaken af te
stemmen met de belastingdienst, zodat
zekerheid bestaat over de btw-positie
voor aanvang van een vastgoedproject.
4. Zorg voor een goede vastlegging
en administratie
Het is belangrijk om zaken goed vast te
leggen en de administratie op de juiste
wijze in te richten, zodat bij (beoogde)
wijzigingen in het gebruik de gevolgen
voor de btw makkelijk en snel in kaart
kunnen worden gebracht.
5. Maak btw een vast onderdeel van
de bedrijfsvoering
Maak btw een vast onderdeel van de bedrijfsvoering op zowel beleidsmatig als
financieel terrein. Een periodieke btwcheck kan nadelen beperken of voordelen opleveren en zorgt voor zekerheid.

Franka van Lieshout
Belastingadviseur

Herziening
Is bij de aanschaf of bouw van een onroerend
goed btw afgetrokken, dan staat de aftrek nog
niet definitief vast. In het jaar van ingebruik
neming en de 9 daaropvolgende jaren kan het
zijn dat de btw-aftrek moet worden herzien.
Herziening kan zich voordoen als het gebruik
van het onroerend goed wijzigt.
Aan het einde van het eerste jaar van ingebruikneming wordt de aftrekbare voorbelasting
vastgesteld op basis van het belaste gebruik in
de periode waarin het onroerende goed in gebruik genomen is.
Is er sprake van een wijziging in het gebruik in
één van de 9 daaropvolgende jaren, dan bedraagt de btw-correctie in een herzieningsjaar
maximaal 10% van de afgetrokken btw in het
eerste jaar.
Financieel is het aantrekkelijk om in het jaar van
ingebruikneming te zorgen voor belaste verhuur.
Hierdoor bestaat in het jaar van ingebruikneming
volledig recht op aftrek van btw. Mocht in de
daaropvolgende 9 jaren het onroerend goed
btw-vrijgesteld worden verhuurd, dan hoeft de
btw niet ineens te worden terugbetaald, maar
slechts 10% per herzieningsjaar.

Leegstand
Als gevolg van de economische crisis staan veel
voor de verhuur bestemde bedrijfs- en kantoorpanden leeg. Als het pand leegstaat en men
de intentie heeft om het pand belast te gaan
verhuren, vindt er geen btw-correctie plaats.
De btw op de instandhoudingskosten blijft dan
eveneens aftrekbaar. Bij een controle dient de
belegger aan te kunnen tonen dat gedurende de
leegstand intentie bestaat het pand btw-belast
te gaan verhuren, bijvoorbeeld uit correspon

dentie met de makelaar of aan
de hand van een a dvertentie
w aarin staat dat men op
zoek is naar een btw-
belaste huurder.
Een belegger dient
zich bewust te zijn van
de btw-gevolgen indien
hij er voor kiest om het
leegstaande pand binnen
de herzieningsperiode voor
andere doeleinden te gebruiken.
Wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor
anti-kraak bewoning, dan zal dit leiden tot
een btw-correctie op de afgetrokken btw en
is de btw op de instandhoudingskosten niet
aftrekbaar.
Ook bij nieuwe woningen die bestemd zijn voor
de verkoop, dient een belegger zich b
 ewust
te zijn van de btw-gevolgen, wanneer wordt
besloten om de nieuwe woning te gaan verhuren. De verhuur van een woning is vrijgesteld. Dit
betekent dat bij het ingaan van de verhuur alle
afgetrokken omzetbelasting ineens terugbetaald
moet worden. Wordt de woning alsnog b
 innen 2
jaar verkocht, dan is sprake van een btw b
 elaste
levering en krijgt men op grond van h
 erziening
een deel van de terugbetaalde btw terug. Wordt
de woning ná 2 jaar verkocht, dan is sprake van
een btw-vrijgestelde levering en is men 2%
overdrachtsbelasting verschuldigd. Er bestaat
dan geen recht op teruggave van btw. Gelet
op het lage tarief overdrachtsbelasting is het
meestal interessanter om de verkoop van de verhuurde woning plaats te laten vinden ná 2 jaar.
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Leo van Berkel
Cum Laude
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Leo van Berkel, directeur/eigenaar van Cum Laude:

Gerenommeerd als tandarts,
veelzijdig in het leven
Voor Leo van Berkel zou het handig zijn als een dag méér dan 24 uur zou tellen. Want niet alleen is hij een drukbezet man
binnen het door hem opgerichte Cum Laude, de in Eindhoven gevestigde kliniek voor esthetische tandheelkunde, ook buiten
werktijd is de goedlachse Brabander menig uurtje kwijt rondom het initiëren en organiseren van de meest uiteenlopende
initiatieven en evenementen. Veelzijdig, energiek en barstensvol ideeën: het is Leo van Berkel ten voeten uit. Wisselnieuws
ging met hem rond de tafel in zijn fraaie woonhuis, gelegen op Landgoed Eeckenrhoode te Waalre. En maakte kennis met het
werk en de passies van een man wiens agenda altijd strak gespannen staat. Dag in, dag uit.
Een beter moment om de pracht van het achttien hectare grote Landgoed Eeckenrhoode te
bewonderen, is haast ondenkbaar. Het voorjaar
is in volle gang als we de navigatie instellen
voor een bezoek aan de thuisbasis van Leo van
Berkel in Waalre. Eenmaal gearriveerd, is de blik
op het ontluikende en in het zonlicht badende lover een schitterende beloning. Maar hoe
fraai het uitzicht ook is, we zijn hier op de eerste plaats voor een gesprek met de man die zijn
in 1983 gestarte tandheelkundige praktijk méér
dan stevig op de kaart heeft gezet. Het bewijs
daarvan levert onder meer de website van Cum
Laude. Het digitale visitekaartje geeft in woord
en beeld een mooi en gevarieerd overzicht van
de clientèle. Vele bekende gezichten passeren
er de revue. Van vooraanstaande politici en succesvolle zakenmensen. Maar ook van bekende
sporters, zangers en acteurs. Mensen die graag
wat kilometers extra maken om telkens weer de
unieke kennis, kunde en service van het door Leo
en zijn vrouw Lilian gerunde bedrijf te kunnen
ervaren. Cum Laude is dan ook meer dan een
tandartsenpraktijk. De grenzeloze passie voor
het vak, een ongevenaarde expertise en het
continu investeren in nieuwe technieken hebben e rtoe geleid dat de zestien specialisten tellende onderneming is uitgegroeid tot een zeer
gerenommeerde en door velen gewaardeerde
kliniek. Waar e sthetische tandheelkunde als hét
specialisme geldt, maar die ook toegankelijk is
voor reguliere behandelingen van het gebit.

Passie voor paarden
Staat Cum Laude primair voor het uitmunten-

de vakmanschap van Leo en zijn team, de naam
heeft ook een link met een evenement dat het
hart van de tandheelkundig specialist sneller
laat kloppen: het Internationale Concours Hippique Eindhoven. Nadat het vermaarde concours
voor spring- en dressuurpaarden in 2012 en 2013
geen doorgang vond, blies Leo samen met een
aantal andere enthousiastelingen het hippische
spektakel twee jaar terug weer nieuw leven in.

renrestaurants acte de présence. Het evenement
staat dan ook voor ultieme beleving en culinair
genieten op hoog niveau. Terwijl de insteek laagdrempig en allerminst elitair is. We stellen elke
bezoeker in staat om tegen een schappelijke
prijs te genieten van de sportieve ambiance en
 erechtjes die door de aanwezige
de heerlijke g
restaurants worden geserveerd. En het mooie is:
de volledige opbrengst gaat naar een goed doel.”

“Met een gezellig clubje mensen hebben we destijds keihard gewerkt om het concours weer op
te starten. Nu loopt het gelukkig weer als vanouds”, aldus Leo, die de afgelopen twee jaar
als bestuursvoorzitter én sponsor door het leven ging. Die dubbelfunctie is ten einde. “Ik ben
nog wel actief als adviseur en help mee bij het
werven van sponsors. Dat alles gebeurt vanuit mijn enorm grote passie voor paarden. Dat
vind ik geweldig.” Van zijn liefde voor de edele
viervoeters geeft Leo ook blijk bínnen de eigen
gemeentegrenzen. Zo is hij als voorzitter nauw
betrokken bij de organisatie van de S lipjacht
Waalre, die steevast op de eerste zaterdag van
het nieuwe jaar plaatsvindt. Verder geldt hij als
founder van Polo Waalre, het grootste polotoernooi van de Benelux, dat jaarlijks in zijn eigen achtertuin wordt georganiseerd. Het event
kreeg vorig jaar navolging met de Polo Proeverij Waalre, een initiatief dat paardensport en lekker eten verenigt. In september van dit jaar staat
de tweede editie gepland. En ook nu zal Landgoed Eeckenrhoode wederom het decor vormen van dit voor iedereen toegankelijke festijn.
“Naar verwachting geven dit jaar zo'n acht ster-

Allround
Tandarts, paardenliefhebber. Maar ook familieman, kookgek, wijnfanaat en natuurmens: Leo
van Berkel is het allemaal. De ex-stadsprins van
Eindhoven vertelt met veel warmte over zijn
gezin, dat naast hemzelf en Lilian bestaat uit
twee zoons en een dochter. “Mijn familie staat
op één, daar kan niets tegenop. En onze kinderen mogen dan al volwassen zijn, we doen
nog steeds veel dingen samen. Zelfs op vakantie gaan. Dat is vaste prik”, aldus Leo, terwijl we
vanaf de gesprekstafel een blik over zijn indrukwekkende landgoed werpen. Een plek die in
de dagelijkse hectiek een welkome baken van
rust is voor hem. “Het is hier echt genieten. Vooral vroeg in de ochtend vind ik het geweldig om
samen met de honden de tuin in te gaan. Om ijs
vogels te spotten en te zien hoe mooi de natuur
zich ontwikkelt. Soms klim ik zelfs op de tractor
om bijvoorbeeld het poloveld te maaien. Aan
grotere onderhoudsklussen kom ik helaas niet
toe, daarvoor is mijn agende écht te druk. Juist
daarom koester ik dat soort momenten. Voor mij
een perfecte gelegenheid om het drukke hoofd
even helemaal leeg te maken...”
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Stefan Joosten
Directeur Wesselman | Pensioenadviseurs

De laatste horde voor de
pensioenopbouw in uw eigen B.V.?
In de afgelopen jaren zijn de regels omtrent de pensioenopbouw in eigen beheer en de waardering
daarvan flink aangescherpt. Daarbij komt dat er veel B.V.’s zijn die onvoldoende middelen hebben
om de toegezegde pensioenuitkeringen in de toekomst te betalen. Staatssecretaris Wiebes wenst
de pensioenopbouw in eigen beheer dan ook graag per 1 januari 2017 af te schaﬀen. Voor de
bestaande pensioenrechten in eigen beheer biedt hij de volgende ’opties’:
Optie 1. afkoop van het pensioen in eigen beheer
Optie 2. omzetten van het pensioen in eigen beheer in een oudedagssparen
Optie 3. het pensioen in eigen beheer op 31-12-2016 stopzetten en laten staan
Ad 1. afkoop van het pensioen in eigen beheer
Wiebes stelt allereerst voor om het voor de DGA in 2017 eenmalig mogelijk te maken om zijn
pensioen af te kopen. De afkoopwaarde van het pensioen mag op de lage fiscale waarde van de
pensioenvoorziening worden gesteld en daarbij wordt er ook nog eens 30% van deze waarde
vrijgesteld. Al met al zou de DGA zijn pensioen dan tegen betaling van maximaal 36,40% belasting
af mogen kopen. Dit kan beslist interessant zijn.
Ad 2. omzetten van het pensioen in eigen beheer in oudedagssparen
De DGA’s die hun pensioen niet kunnen of willen afkopen mogen van Wiebes hun pensioenvoorziening tegen de lage fiscale waarde omzetten in een zogenaamde oudedagsspaarverplichting.
Het pensioenetiket gaat er dan vanaf. Deze oudedagsspaarverplichting mag jaarlijks alleen nog
maar worden verhoogd met de marktrente. Vanaf de AOW gerechtigde leeftijd kan de DGA de dan
aanwezige verplichting in 20 jaar als een lijfrente uitbetalen. Dit mag overigens ook buiten de B.V.
door een bank of verzekeraar worden geregeld.
Ad 3. het pensioen in eigen beheer op 31-12-2016 stopzetten en laten staan
Voor de DGA die zijn pensioen in eigen beheer niet kan of wil afkopen of omzetten in een
oudedagsspaarverplichting, zal de pensioenopbouw per 1 januari 2017 eindigen. De per die datum
opgebouwde pensioenrechten, en ook de daaraan gekoppelde wetgeving en (waarderings)regels,
blijven dan ongewijzigd in stand.
Positie van de partner van de DGA
Voor de afkoop (optie 1) en de omzetting in een oudedagsspaarverplichting (optie 2) heeft de DGA
de instemming van zijn partner nodig, omdat de partner bij deze opties namelijk ingeval van een
eventuele echtscheiding belangrijke rechten verliest verliest. Indien de partner geen instemming
wenst te verlenen, zal er uitsluitend gebruik gemaakt kunnen worden van optie 3. Alles blijft dan
zoals het per 31-12-2016 is.
Ten slotte
Wiebes heeft binnen de Tweede Kamer voldoende draagvlak gevonden om zijn plannen door te
voeren. In het najaar van 2016 zal hij met een concept wetsvoorstel komen. Zodra het wetsvoorstel bekend is zullen de pensioenspecialisten van Wesselman | Pensioenadviseurs B.V. de gevolgen
in kaart gaan brengen en u als cliënt/DGA informeren.
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Het lijkt wel of de ondernemer zich voor steeds
meer uitdagingen geplaatst ziet. Allereerst met
betrekking tot de kernactiviteiten van de onderneming; veranderende vraag, veranderend aanbod, veranderende arbeidsmarkt, enz. Maar ook
de regelgeving in brede zin waar je als ondernemer en onderneming aan moet voldoen lijkt zich
alleen maar uit te breiden en complexer te worden. Ik vraag me af of dat zo is. In ieder geval denk
ik dat de uitdagingen anders zijn dan jaren geleden. Volgens mij heeft dat vooral te maken met
de toenemende informatiestroom. Iedereen is altijd en overal online en krijgt voortdurend informatie binnen van en over alles en iedereen. Niet
alleen van dichtbij, maar van over de hele wereld. Wij moeten allemaal deze steeds grotere informatiestroom in een steeds sneller tempo zien
te verwerken. En als ondernemer moet je daar
voortdurend acties aan verbinden. Deze nieuwe
uitdagingen maken dat de hedendaagse ondernemer zich mag vergelijken met een topsporter.
En een topsporter kan het beste presteren met
een topcoach.
De meeste relatiemanagers van Wesselman

De‘trusted family
business advisor’
als topcoach van de
ondernemende familie
hebben zich de laatste jaren toegelegd op het zijn
van familieondernemingsadviseur, ofwel ‘trusted
family business advisor’. Ik wil graag toelichten wat
ons daarin onderscheidt. Vele van onze klanten
zijn ondernemingen met een familiale dimensie.
Familieleden werken samen als mede-eigenaar
en/of werknemer binnen de onderneming of
DGA’s willen hun onderneming overdragen aan de
volgende generatie binnen de familie.

Die dimensie zorgt voor een bijzondere dynamiek
binnen de onderneming én binnen de familie. Als
accountant of fiscalist in het MKB en MKB-plus,

Joop Kuijpers
Fiscaal vennoot

de ondernemende familie.
In de meerjarige opleiding die de familieondernemingsadviseurs van Wesselman hebben gevolgd

Wij moeten allemaal deze steeds grotere informatiestroom in
een steeds sneller tempo zien te verwerken. En als ondernemer
moet je daar voortdurend acties aan verbinden.
ben je daardoor vaak niet alleen inhoudelijk met
je vak bezig, maar ook met de financiële, psychologische en emotionele aspecten die spelen binnen

komen alle facetten van de familieonderneming
aan de orde. Dit speelt zich af in het krachtenveld
tussen familie, bedrijf en bezit. Met de verworven
kennis en ervaring is de trusted family business
advisor van Wesselman goed uitgerust om
met maximale betrokkenheid als topcoach te
fungeren voor de ondernemende familie en de
familieonderneming.

Het familiediner
Om deze adviesrelatie extra aandacht te geven
organiseert Wesselman in oktober ‘het familiediner’. Dit is een bijeenkomst met een prachtig
programma op een bijzondere locatie die volledig
in het teken staat van de familieonderneming. Ik
zie u graag daar en spreek als ‘topcoach’ de wens
uit dat alle topsporters binnen het familiebedrijf
veel topprestaties mogen leveren!

Het familiediner
Speciaal voor bestuurders van het
familiebedrijf organiseert Wesselman
Accountants | Adviseurs een inspirerende en
onderhoudende bijeenkomst op woensdag
12 oktober 2016 van 16.00 tot 20.30 uur in
de Brainport regio. Op het programma
staan o.a. lezingen van Jort Kelder, professor Mathieu Weggeman en Frank Swinkels.
Aansluitend volgt een ambachtelijk bereid
walking dinner.
Indien u interesse heeft om het familiediner bij te wonen, verzoeken wij u vanwege de beperkte capaciteit uw interesse
vóór 11 juli 2016 kenbaar te maken bij uw
relatiemanager.
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Bram Driessen
Aangiftemedewerker
Stappenplan
Wordt een buitenlandse beroepssporter ingehuurd
die onder de artiesten- en beroepssportersregeling
valt, dan dienen de volgende stappen aangehouden
te worden:
1. Het melden van de inhoudingsplicht: om de aangifte loonbelasting te kunnen doen moet degene die
op grond van de artiesten- of beroepssportersregeling de loonbelasting moet inhouden en afdragen,
de inhoudingsplicht melden bij de Belastingdienst.
Dit kan met het formulier ‘Melding Loonheffingen inhoudingsplichtige van artiesten of beroepssporters’;
2. Het vaststellen van de identiteit van de beroepssporter: de identiteit van de beroepssporter moet worden
vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Een kopie van het identiteitsbewijs moet
worden bewaard in de loonadministratie;
3. Er dient een gageverklaring te worden uitgereikt
aan de beroepssporter. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een eigen gageverklaring of van
het model zoals beschikbaar gesteld door de Belastingdienst;
4. Er dient een aparte loonstaat voor de beroepssporter
te worden aangelegd in de administratie;
5. Vervolgens dient de loonbelasting berekend te worden. Hiervoor dienen de brutogage en de aftrekbare
kostenvergoedingen berekend te worden. De netto
gage dient te worden ingevuld op de loonstaat.
6. Als laatste dient de aangifte te worden gedaan. Deze
dient binnen één maand na betaling van de gage te
zijn gedaan. Aangifte kan digitaal worden gedaan.
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De belastingheffing van beroepssporters
Beroepssporters moeten over hun inkomsten in Nederland loon- en inkomstenbelasting betalen zoals iedereen. Voor
buitenlandse beroepssporters die slechts tijdelijk in Nederland zijn om deel te nemen aan een sportevenement, bestaat er een
bijzondere regeling, de artiesten- en beroepssportersregeling. Door deze regeling kan van die beroepssporters over de vergoeding
die zij voor hun deelname aan het sportevenement ontvangen, in Nederland loonbelasting worden geheven. Ook al zijn zij niet
bij de organisator van het evenement in loondienst.
De belastingplicht van
beroepssporters
Beroepssporters kunnen voor hun inkomsten
in Nederland op verschillende manieren aan de
loon-en inkomstenbelasting onderworpen zijn,
te weten:
1. De beroepssporter kan ondernemer zijn. Is de
beroepssporter ondernemer dan zijn de verkregen inkomsten, onder aftrek van kosten, belast als winst uit een onderneming in box 1.
2. De beroepssporter kan werknemer zijn. Dat is
het geval indien hij in dienst is bij een werkgever. Er is sprake van een dienstbetrekking indien wordt voldaan aan de kenmerken van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De
beroepssporter dient persoonlijke arbeid te
verrichten, voor deze arbeid ontvangt hij een
vergoeding én er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.
3. Als de beroepssporter geen ondernemer is en
voor de loonbelasting niet in dienst is van de
vereniging waarvoor hij uitkomt, of de organisator van het sportevenement waaraan hij
deelneemt, kan hij kiezen voor vrijwillige inhouding van loonbelasting (opting in). Kiest
de beroepssporter daarvoor dan is er sprake
van een fictieve dienstbetrekking. De inkomsten van de beroepssporter worden dan op
dezelfde wijze behandeld als ware het een
echte dienstbetrekking.
4. Valt de beroepssporter niet onder een van de
hiervoor genoemde situaties, dan is de vergoeding die hij voor zijn sportactiviteiten ontvangt, belast in box 1 als resultaat uit overige
werkzaamheden.
Ook buitenlandse beroepssporters kunnen
voor hun inkomsten in Nederland aan belasting
onderworpen zijn. Voor beroepssporters die
slechts kort in Nederland zijn, geldt een bijzondere regeling. Gaat het om een beroepssporter
die woont in een land waarmee Nederland een
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
heeft gesloten, dan hoeft hij in Nederland geen
belasting over de vergoeding voor zijn deelname
aan het sportevenement te betalen, tenzij hij in

dienst is van een Nederlandse werkgever. Voor
beroepssporters die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming
van dubbele belasting heeft gesloten, kan het
zijn dat op de vergoeding (gage) die de sporter
voor de deelname aan een sportevenement in
Nederland ontvangt, loonbelasting moet worden ingehouden. Dit is een bijzondere regeling in
de loonbelasting, de artiesten- en beroepssportersregeling.

• in Nederland woont; of
• inwoner is van Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
de BES eilanden of een land waarmee de Staat
der Nederlanden een verdrag ter voorkoming
van dubbele belasting heeft gesloten; of
• de sportbeoefening rechtstreeks met een
natuurlijk persoon is overeengekomen ten
behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden; of
• in (een fictieve) dienstbetrekking staat tot een
in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige.

De artiesten- en beroepssporters
regeling

Belastingheffing over de gage

Betreft het een buitenlandse beroepssporter die
in een land woont waarmee Nederland géén
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
heeft gesloten, dan kan het zijn dat de inkomsten worden belast op grond van de artiestenen beroepssportersregeling. De artiesten- en
beroepssportersregeling is van toepassing indien een artiest of beroepssporter in Nederland
optreedt ingevolge een overeenkomst van korte
duur. Daarvan is sprake indien de beroepssporter
gedurende een avond, een dag, of een langere
periode (tot ongeveer 3 maanden) in Nederland verblijft voor deelname aan een sportevenement. Het moet dan gaan om een artiest of
beroepssporter die voldoet aan de daaraan voor
de loonbelasting gegeven omschrijving.
Beroepssporters zijn voor de loonheffingen natuurlijk personen die sporten voor hun b
 eroep.
Het moet daarbij gaan om sportactiviteiten.
Sportactiviteiten kunnen ook plaatsvinden op
basis van een sponsorcontract. Er moet echter
wel echt sprake zijn van een beroepssporter, de
regeling geldt bijvoorbeeld niet voor amateurs.
Ook trainers, begeleiders en coaches zijn geen
beroepssporters en vallen daarom dan ook niet
onder de regeling. Of sprake is van een amateur
of een beroepssporter moet worden vastgesteld
aan de hand van een aantal feiten. Onder andere de tak van sport, het startgeld, het prijzengeld
en de aanwezigheid van sponsors speelt een rol.
De artiesten- en beroepssportersregeling is niet
van toepassing op een beroepssporter die:

Valt een beroepssporter onder de definitie van
een beroepssporter voor de loonbelasting, dan
zal over de gage die hij ontvangt, op grond van
de artiesten- en beroepssportersregeling loonbelasting moeten worden ingehouden en afgedragen. Tot de gage behoort alles wat de
beroepssporter als zodanig ontvangt. Dat betekent dat zowel een gage in geld, een gage in
natura als een gage in de vorm van aanspraken
onder de belastingheffing valt. Sommige vergoedingen en verstrekkingen zijn echter vrijgesteld
en vallen niet onder de bruto gage:
• Vergoedingen en verstrekkingen van consumpties en maaltijden vooraf, tijdens of direct na de sportwedstrijd;
• Reis- en verblijfkosten, mits de originele betalings- en vervoerbewijzen kunnen worden
overgelegd;
• Aanspraken op grond van de Ziektewet, WAO,
WIA, WW of aanspraken op uitkeringen vanwege overlijden of invaliditeit.
De loonbelasting moet in principe worden ingehouden en afgedragen door degene met wie
de sportbeoefening is overeengekomen. Wordt
de gage echter van een derde ontvangen, dan
is deze inhoudingsplichtig. De over deze gage
in te houden loonbelasting bedraagt 20%. Doet
de beroepssporter in Nederland een aangifte inkomstenbelasting, dan kan de over de gage ingehouden loonbelasting, als voorheffing met de
in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting
worden verrekend.
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Wesselman en sport:

een slimme combinatie
Wesselman is sponsor van o.a.

In de media is de laatste maanden
veel aandacht besteed aan kwaliteitsmaatregelen die accountantsorganisaties moeten treffen. U heeft
vast gelezen dat grote boetes zijn
opgelegd aan accountantskantoren
en dat deze kantoren bezig zijn met
verbetertrajecten, de zogenaamde
“Maatregelen in het publiek belang”.
Maar wat houden deze maatregelen
in? En waarom raakt dit ook u?
Een van de vijf kernwaarden die Wesselman
hoog in het vaandel heeft staan is “kwaliteit”.
Hiermee bedoelen wij niet alleen de kwaliteit en het niveau van onze dienstverlening aan u als klant, maar ook juist
de kwaliteit van onze interne pro-

Mierlose Tennisvereniging | MTV3

RKSV Nuenen | F1

Helmondse Golf Club de Overbrug | Golfen met Wesselman
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In balans met het
publiek belang
cessen. Wij willen kwaliteit leveren maar ook in
control zijn, dus werken volgens onze beroepsregelgeving.

Voor accountants is deze regelgeving de laatste
jaren aangescherpt als gevolg van schandalen
die hebben plaatsgevonden. Accountants heb-

Henny Lammers en
Sandra Sullivan
Partner |
Registeraccountants

ben daardoor te maken met strenge eisen, die
niet alleen betrekking hebben op de uitvoering
van de werkzaamheden en op de kwaliteit van
dossiers, maar deze eisen hebben ook betrekking
op cultuur en gedrag, op beloningssystemen en
op inrichting van het toezicht binnen de organisatie. In de “Maatregelen in het publiek belang”
zijn deze thema’s uitgewerkt en is een tijdspad
van invoering ingesteld, dat wordt gemonitord
door onze beroepsorganisatie, de NBA onder
toezicht van de AFM.
Het doel van al deze maatregelen is om te komen tot een verbeterde controlepraktijk die het
publiek belang voorop stelt.
Het publiek belang betreft namelijk de belangen van het maatschappelijk verkeer, dat vertrouwen moet hebben in de verklaring die de
accountant afgeeft. Uiteindelijk is het publiek
de onzichtbare klant waar het om draait, ook al
geeft de individuele klant de opdracht aan de
accountant tot controle van de jaarrekening. Het
publiek maakt immers korte metten als het zijn
vertrouwen verliest, denk bijvoorbeeld aan het
recente eﬀect van de Panama Papers.
Door het vertrouwen dat het publiek in de
controleverklaring stelt, worden transacties
tussen ondernemingen gemakkelijker uitvoerbaar, de accountant controleert namelijk of alles
juist en volledig in de jaarrekening is verantwoord door de onderneming.
Uiteindelijk is daarom iedereen erbij gebaat als
de kwaliteit van de accountant buiten kijf staat,
elk bedrijf heeft namelijk belanghebbenden,
zoals crediteuren, medewerkers en de bank, die
vertrouwen ontlenen aan de controleverklaring.
Het publiek belang ligt dus dichter bij u dan u
misschien in eerste instantie denkt.
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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 100 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 en Marco de Hondt.
Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Kantoor: Helmond
Postadres: Postbus 192, 5700 AD
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.

