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Geachte relatie,

Met trots bieden wij u alweer de laatste edi-

tie van 2015 aan van het Wisselnieuws. Dit maal 

met het thema ‘Donder en Bliksem’, dat we kun-

nen  associëren met beweging en energie. 

 Afgelopen jaar was weer een bewogen jaar met 

veel  energie. Energiek is één van de kernwaarden 

van  Wesselman. Iedere dag proberen onze me-

dewerkers  deze kernwaarde voor  onze  klanten 

waar te maken. Beweging is er  volop. De Neder-

landse economie trekt gestaag aan, maar door 

haar open karakter lijkt iedere  hobbel op het 

 wereldpolitieke toneel direct voelbaar voor het 

Nederlandse  bedrijfsleven. Gelukkig  hebben veel 

bedrijven de afgelopen jaren gebruikt om te her-

vormen en nieuwe kansen te creëren.  Wellicht 

daartoe  gestimuleerd met fiscale of  andere maat-

regelen, maar vooral ook door  ondernemerschap 

en eigen innovatief vermogen. 

Een aantal van deze zeer  gewaardeerde klanten, 

die al een lange  relatie met Wesselman  hebben, 

 komen in dit Wisselnieuws aan het woord. Bij Van 

den Hurk  Bedrijfswagens laten Marc en  Roland 

van den Hurk zien dat hun no nonsens aan-

pak leidt tot jaarlijkse groei van hun bedrijf en 

dat er steeds nieuwe  vormen van dienstverle-

ning  kunnen worden toegevoegd  zoals ATC. Zij 

 geloven in hun  totaalpakket  zoals ook Wessel-

man een  totaalpakket aan dienstverlening wil 

bieden voor haar klanten.  Houthandel Fransen en 

 Houtverwerkingsindustie Fransen is ook een fami-

liebedrijf met een lange historie, dat steeds nieu-

we  kansen heeft gezocht, over de grenzen heen 

en in nieuwe producten. Steeds meer komt op de 

voorgrond dat het familiale aspect van de Neder-

landse MKB-ondernemingen een belangrijk on-

derdeel is van hun veerkracht en ondernemings-

structuur. Reden waarom Wesselman zich verder 

specialiseert in het adviseren van juist de famili-

ale MKB-ondernemingen. Het is van  belang 

om de steeds terugkerende thema’s als 

‘familie’, ‘eigendom’ en ‘onderneming’ te 

onderscheiden en inzichtelijk te maken, 

niet alleen bij bedrijfsopvolging. Dat leidt 

soms tot donder en bliksem, maar is uit-

eindelijk altijd verhelderend en maakt de 

 familie en de  onderneming sterker.

Voorwoord

Het nieuwe jaar dat voor ons ligt brengt ook altijd 

weer nieuwe (fiscale) wetgeving met zich mee. 

In deze Wisselnieuws wordt daar ook over verteld 

door fiscalist Johan Koolen. Namens alle  collega’s 

van Wesselman wens ik u veel leesplezier toe en 

natuurlijk gezellige kerstdagen en een spetteren-

de jaarwisseling! Moge het ook voor u in 2016 

 blijven ‘donderen en bliksemen’. 
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Scheiden met beleid.
10-Stappenplan bij echtscheiding
Marco de Hondt | Senior belastingadviseur

Begeeft u zich op glad ijs 
in het arbeidsrecht?
Anouk de Kok | Jurist

“Verantwoord en stap voor stap vooruit”
Roland en Marc van den Hurk  | 
Van den Hurk Bedrijfswagens

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hebben wij 

na een dienstverband van ruim 12,5 jaar onlangs afscheid genomen van 

José van Pelt - Verhees. Dankzij haar oprechte interesse en grote betrok-

kenheid, is José door de jaren heen een vertrouwd gezicht geworden 

voor veel van onze relaties. 

Wij danken José voor haar goede zorgen en wensen haar en Ger een 

 fi jne toekomst toe. 

Wij wensen u warme, 
                   sfeervolle feestdagen
     en een inspirerend en succesvol 2016.

Wij verwelkomen bij Wesselman
Desiree de Vlam-Fitters
Junior applicatiebeheerster 

Michelle Laveaux
Junior aangiftemedewerkster

Olga van den Berg
Stagiaire accountancy

Lars van Hout
Stagiair accountancy

Frank van Benthum
Gevorderd assistent-accountant

Kevin Timmers
Assistent-accountant

Nicole Moonen-Thiessen
Loonadministrateur

Bram Driessen
Stagiair fi scaal

Bram Kocken
Junior aangiftemedewerker

Wouter Corten
Assistent-accountant

Berkin Eren
Stagiair ICT

Michelle Mulkens
Administratief medewerkster

Joshua Ooms
Stagiair fi scaal 

Anastasiya Tarasevich
Stagiaire fi scaal

Peter Bevers
Registeraccountant

Ted Jansen
Systeembeheerder

Linda Wouterse-Thoonen
Assistent-accountant

Afscheid José van Pelt-Verhees
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Het dondert en het bliksemt... Het wordt dus pompen of verzuipen, da’s de enige manier om de juiste koers te varen  

met de wind in onze rug... (Guus Meeuwis)

Vol verwachting keek ik uit naar de presentatie 

van de belastingplannen voor het jaar 2016 op 

Prinsjesdag 2015. De belastingplannen werden 

om 15:15 uur aangeboden aan de Tweede  Kamer 

en ik downloadde de plannen direct daarna. 

Bij het doorlezen van in totaal 290 pagina’s hield 

ik de ambitieuze plannen van het kabinet en in 

het bijzonder Minister Dijsselbloem en Staatsse-

cretaris Wiebes in gedachte: “De belastingheffing 

moet eenvoudiger en robuuster, de lasten op ar-

beid moeten omlaag en de belastingheffing op 

kapitaal moet anders”. 

Enigszins teleurgesteld concludeerde ik dat van 

een grondige herziening van het belastingstelsel 

in ieder geval in 2016 geen sprake is. 

Stilte voor de storm?

vanaf 2017 enkele interessante loonkostensubsi-

dies verwachten.

Ook kleine spaarders zullen vanaf 2017 minder 

zwaar worden belast. Sparen zal voor hen aan-

trekkelijker worden gemaakt door de vrijstelling 

te verhogen tot € 25.000,-- en een lager forfaitair 

rendement in aanmerking te nemen voor de ver-

mogensrendementsheffing. 

De vrijstelling voor een eenmalige schenking in 

verband met de eigen woning zal met ingang 

van 1 januari 2017 structureel worden verhoogd 

tot € 100.000,--. Dit bedrag zal over drie jaren ver-

spreid kunnen worden geschonken.

Andere belangrijke maatregelen
Naast de genoemde belastingverlagingen wij-

zen wij op de volgende belangrijke wijzigingen:

1. Bestrijding emigratielek aanmerkelijkbelang-

Stilte voor de storm?
tatie kunnen vanaf 1 januari 2017 niet meer 

als schuld worden opgenomen in box III;

4. Vereenvoudigde informatieplicht bij eigenwo-

ningschuld bij niet-administratieplichtigen: Er 

hoeft niet langer een apart formulier te wor-

den ingevuld, maar wordt geïntegreerd in het 

aangifteproces;

5. Versoepeling sanctie bij overtreding aflos-

singsplicht in verband met eigen woning. De 

eigenwoningschuld waarop een aflossings-

achterstand is ontstaan verhuist naar box III. 

Die overgang is niet langer permanent.

6. Aanscherping van het gebruikelijkheidscrite-

rium in de werkkostenregeling. Verduidelijkt 

wordt dat niet alleen de omvang van de ver-

goeding of verstrekking gebruikelijk moet zijn, 

maar ook het aanwijzen daarvan moet gebrui-

kelijk zijn. 

Pensioen in eigen beheer
Opvallend afwezig in de belastingplannen 2016 

zijn de wijzigingen met betrekking tot de toe-

komst van het pensioen in eigen beheer. Dit is 

voor de dga praktisch gezien het meest belang-

rijke onderwerp, maar de gewenste duidelijkheid 

zal pas in de loop van 2016 geboden worden.

 

Tot slot
Ik sluit af met een quote van Guus Meeuwis - 

“Laat de tijd zijn werk doen, ’t leven gaat zoals 

het gaat”. Volgend jaar een nieuwe ronde met 

 nieuwe  kansen op een volledige herziening van 

het belastingstelsel. 

 “Laat de tijd zijn werk doen, 
’t leven gaat zoals het gaat”. 

De belastingplannen 2016 staan in het 
teken van belastingverlaging
Het goede nieuws is dat de belastingplannen 

2016 in het teken staan van belastingverlaging. 

Van deze belastingverlagingen zullen met name 

werknemers en werkgevers profiteren. De tarie-

ven in de tweede en derde belastingschijf gaan 

omlaag en de arbeidskorting stijgt fors (voorna-

melijk voor de lagere lonen). Werkgevers kunnen 

houders. Geen kwijtschelding meer van de 

conserverende aanslag na 10 jaren emigratie 

en bovendien gedeeltelijke intrekking bij el-

ke dividenduitkering;

2. Integratie RDA in S&O afdrachtvermindering 

(innovatieregelingen). Deze twee regelingen 

worden vanaf 1 januari 2016 samengevoegd 

in één regeling.

3. Verplichtingen in verband met kinderalimen-

Johan Koolen
Belastingadviseur
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lijkspartner wil afschermen, namelijk van poten-

tiële schuldeisers van u zelf. Stel u heeft onderne-

mingsschulden dan kunnen uw schuldeisers niet 

aan het afgeschermde vermogen van uw huwe-

lijkspartner komen.

U kunt samen met uw huwelijkspartner huwe-

lijkse voorwaarden maken met een beperkte ge-

meenschap van goederen bijvoorbeeld de ei-

gen woning en de inboedel. Maar u kunt er ook 

Overwegingen voor huwelijkse 
voorwaarden
Geen huwelijkse voorwaarden
Wanneer u zonder huwelijkse voorwaarden 

trouwt, zullen bijna alle bezittingen voor en tij-

dens het huwelijk van u en uw huwelijkspartner 

gemeenschappelijk bezit worden. Dit wordt ook 

wel boedelmenging genoemd. Maar niet alles zal 

gemeenschappelijk bezit worden. Een schenking 

of erfenis vallen buiten die gemeenschap wan-

neer de schenker of erflater een uitsluitingsclau-

sule heeft opgenomen in de schenkingsakte of 

het testament. 

Waarom wel huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden worden gesloten om 

vermogens af te schermen. Dat kan tegenover 

uw huwelijkspartner zijn, voor het geval dat het 

huwelijk onverhoopt strandt. Een andere reden 

kan zijn dat u juist het vermogen van uw huwe-

Er zijn veel mensen die in het huwelijksbootje stappen en daarbij geen huwelijkse voorwaarden maken. Wanneer u dat wel 

hebt gedaan of gaat doen is daarmee niet gezegd dat u daardoor veel verstandiger bent. Alleen wanneer u samen met uw 

(aanstaande) huwelijkspartner de afspraken die u maakt in die huwelijkse voorwaarden ook  daadwerkelijk nakomt, hebben 

ze een toegevoegde waarde. Want niet nagekomen of slechte afspraken kunnen meer donder en bliksem veroorzaken bij een 

scheidingsprocedure dan geen afspraken.

Huwelijkse voorwaarden:
       afspraak is afspraak!
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voor kiezen dat er geen enkele gemeenschap van 

goederen is, de zogenaamde “koude uitsluiting”. 

Daarnaast worden in de praktijk vaak in huwelijk-

se voorwaarden verrekenbedingen opgenomen. 

Dat kan een periodiek verrekenbeding zijn of een 

finaal verrekenbeding of een combinatie van bei-

de. En hierbij wordt het voor u en uw huwelijks-

partner van belang extra goed op te letten!

Verrekenbedingen
Finaal verrekenbeding
Kiest u voor een finaal verrekenbeding, dan wordt 

bij het einde van het huwelijk het vermogen als-

nog verrekend alsof u met uw huwelijkspartner in 

gemeenschap van goederen bent gehuwd. Het 

finaal verrekenbeding wordt vooral ingezet wan-

neer het huwelijk eindigt door het overlijden van 

een van de echtgenoten. De langstlevende echt-

genoot met weinig vermogen krijgt alsnog een 

deel van het vermogen toebedeeld. 

Periodiek verrekenbeding
Neemt u in uw huwelijkse voorwaarden een pe-

riodiek verrekenbeding op, dan verplichten u en 

uw huwelijkspartner zich tegenover elkaar een 

jaarlijkse verrekening te maken van het restinko-

men. Het restinkomen is het totale inkomen van 

u samen waarop de kosten voor de gezamenlij-

ke huishouding in mindering komen. Het saldo is 

dan het restinkomen dat verdeeld wordt.

Stel, u heeft een hoog inkomen en uw huwelijks-

partner niet, dan kan het zijn dat u met zo’n be-

Perikelen rondom periodiek 
verrekenen
Te verrekenen inkomen
Zoals bovenstaand besproken, bij een periodiek 

verrekenbeding moet u jaarlijks het restinkomen 

verrekenen. Van belang is wel wat er wordt ver-

staan onder het begrip inkomen. De wet vult dat 

begrip niet in. Het gaat er dus om wat u met uw 

huwelijkspartner, (vaak op voorstel van de nota-

ris), daarover afspreekt. Om onduidelijkheid te 

voorkomen moet dit zo specifiek als mogelijk 

worden omschreven. 

Het niet goed omschrijven van het begrip inko-

men kan, bij een echtscheiding, ertoe leiden dat 

de rechter er aan te pas moet komen. Een on-

duidelijk inkomensbegrip in een periodiek ver-

rekenbeding kan onnodig “olie op het echtschei-

dingsvuur” zijn.

Heeft u een onderneming, moet u dan uw hele 

winst uit onderneming tot het inkomen rekenen? 

Hoe zit dat als u een onderneming in de vorm van 

een BV drijft? Wat hoort dan tot het inkomen? Is 

dat alleen het (gebruikelijk) loon dat u geniet uit 

de BV of moeten de uitgekeerde dividenden ook 

tot het inkomen worden gerekend? En wat moet 

er gebeuren met winsten die achterblijven bij de 

BV, de winstreserves?

Het is dus zeer goed mogelijk dat, ook al bent u 

onder koude uitsluiting gehuwd, uw huwelijks-

partner via een achterdeur (het periodiek verre-

periodiek verrekenbeding, maar zich niet aan 

 deze afspraak houden. Naarmate het huwelijk 

langer duurt zal het steeds onduidelijker worden 

aan wie welk vermogen toekomt. Ook al wordt 

er niet afgerekend, wettelijk blijft de verplichting 

om af te rekenen bestaan. 

In die situatie wordt aangesloten bij het “ bewijs-

vermoeden” dat in de wet is opgenomen.

Dit komt dan in de kern neer op een soort van 

 finale verrekening bij echtscheiding.

Conclusies / aanbevelingen
Als u gaat trouwen dan moet u samen met uw 

aanstaande huwelijkspartner de volgende  keuzes 

afwegen: 

•	 in	gemeenschap	van	goederen	huwen	of	on-

der huwelijkse voorwaarden;

•	 in	geval	van	huwelijkse	voorwaarden,	wel	of	

geen periodiek verrekenbeding;

•	 in	geval	van	een	periodiek	verrekenbeding	een	

zorgvuldige definitie van het begrip inkomen.

Kiest u voor huwelijkse voorwaarden met een pe-

riodiek verrekenbeding, dan moet men zich re-

aliseren dat dan het motto “afspraak is afspraak” 

van toepassing is. Mocht onverhoopt het huwe-

lijk stranden door een echtscheiding, dan is een 

onduidelijk te verdelen vermogen, door een niet 

nagekomen periodiek verrekenbeding, eerder ex-

tra aanleiding tot hoog oplopende discussie dan 

een vermijding daarvan.

Wanneer u zonder huwelijkse voorwaarden  trouwt, zullen bijna 
alle bezittingen voor en  tijdens het huwelijk van u en uw 

huwelijkspartner gemeenschappelijk bezit worden. 

ding voor elk huwelijksjaar uw partner de helft 

van het restinkomen wil toebedelen. Dat kan zijn 

ingegeven door morele motieven, maar u kunt 

dat ook uit praktisch oogpunt doen. Door jaar-

lijks het restinkomen te verdelen schermt u na-

melijk inkomen af tegenover uw schuldeisers. 

De keerzijde is dat wanneer het huwelijk eindigt 

door een echtscheiding, uw ex-partner feitelijk 

een hoger vermogen heeft dan zonder periodie-

ke verrekening.

kenbeding) toch recht heeft op een substantieel 

deel van de meerwaarde van uw onderneming. 

Als u dat wil voorkomen, maar toch een perio-

diek verrekenbeding wil hanteren, dan kunt u, 

met een zorgvuldige omschrijving van het inko-

mensbegrip, dit voorkomen.

Het niet periodiek-verrekenen
Helaas komt het maar al te vaak voor dat echtge-

noten huwelijkse voorwaarden sluiten met een 

Bent u gehuwd en hebt u zich niet gehouden aan 

de verrekenplicht, dan is het met klem aangera-

den dit alsnog te gaan doen waarbij een recon-

structie van het verleden, vast te leggen in een 

vaststellingsovereenkomst, een nieuwe goede 

start voor de toekomst zal zijn. 

Een ander alternatief is dat u besluit de huwelijk-

se voorwaarden op te gaan heffen; u gaat dan ge-

huwd onder wettelijke gemeenschap van goede-

ren, verder door het leven.
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 salarissen voor uw familieleden;

•	 de	manier	van	overleg,	informatie-uitwisseling	

en besluitvorming;

•	 het	dagelijks	beheer;

•	 regels	omtrent	familieberaad	of	familiebijeen-

komst (wordt bijvoorbeeld een familieraad 

 ingesteld);

•	 het	te	volgen	proces	bij	een	bedrijfsoverdracht	

en bedrijfsopvolging.

•	 wijze	van	omgaan	met	conflicten	(mediation).

Wat is de toegevoegde waarde voor u 
van een familiestatuut?
Wanneer u met uw familieleden een familie-

statuut heeft, hebt u feitelijk samen al de be-

langrijkste horde genomen. U hebt samen met 

uw  familieleden fundamenteel nagedacht over 

wat u als familie bindt, over waar u samen staat 

en  naartoe wil groeien met de familie en met het 

familiebedrijf . Allerlei dilemma’s en fundamen-

tele vraagstukken over wie welke rol wil én kan 

vervullen zullen daarbij aan de orde  komen. Zo 

wordt voorkomen dat dilemma’s niet worden 

 uitgesproken en daardoor potentieel  kunnen 

 leiden tot conflicten. Over de “roze olifant” die 

 iedereen ziet wordt gewoon gesproken. Dit  is 

omdat er over het algemeen nog geen sprake is 

van ontstane conflicten en tegenstrijdige belan-

gen. De vrijheid om in alle openheid met elkaar te 

spreken is er nog.

Binnen een familiebedrijf zijn de familiesfeer en 

bedrijfssfeer onlosmakelijk met  elkaar verbonden. 

En daar is niets mis mee. In plaats van krampach-

tig het  zakelijke van het familiale te willen schei-

den, kan dit gegeven beter worden  onderkend 

door hier juist op een constructieve wijze mee om 

te gaan. Mits goed gestructureerd kunnen de fa-

miliesfeer en bedrijfssfeer elkaar juist op positieve 

wijze aanvullen. De bedrijfscontinuïteit mag niet 

in gevaar worden gebracht door  familiale perike-

len en de harmonie binnen een familie niet wor-

den verstoord door ontwikkelingen binnen het 

bedrijf. Parallelle planning is dan noodzakelijk 

om de balans te bewaken tussen bedrijf en fami-

lie. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke 

planning is het familiestatuut. Dat kan gedonder 

en gebliksem  binnen de familie voorkomen. 

Wat is een familiebedrijf?
Bij een familiebedrijf kunt u denken aan een  bedrijf 

dat voor een belangrijk deel in handen is van of 

onder controle staat van een familie. De  familie 

is in staat aanzienlijke invloed uit te  oefenen op 

de bedrijfsvoering. Niet altijd doch wel vaak zijn 

er een aantal familieleden werkzaam binnen het 

 bedrijf, al dan niet in leidinggevende functies. 

De banden die familieleden met elkaar verbin-

den worden voor een belangrijk deel gevormd 

door de intrinsiek aanwezige emotionele banden 

 tussen de familieleden; de familiedynamiek. Die 

banden kunnen zowel in positieve als negatieve 

zin van invloed zijn op een familiebedrijf. Het is de 

familiedynamiek die uiteindelijk bepaalt hoe het 

reilt en zeilt binnen het familiebedrijf.

Dit familiesysteem staat daarmee in feite lijnrecht 

 tegenover het bedrijfssysteem dat typisch is 

 gebaseerd op de ratio; het realiseren van  rationele 

bedrijfsdoelen. Het bedrijfsleven is meer compe-

titief ingesteld daar waar het bij een  familie meer 

gaat om loyaliteit en harmonie.

Wat is een familiestatuut?
In een familiestatuut worden de visie, structuur 

en afspraken vastgelegd die het belang van uw 

 familie en uw familiebedrijf tegelijk dienen. Een 

familiestatuut is geen juridisch bindend element. 

Het is dan ook zeker geen alternatief voor een 

 aandeelhoudersovereenkomst of statuten van 

een rechtspersoon. Deze zaken kunnen juist een 

uitvloeisel zijn van het familiestatuut.

Het familiestatuut: 

een synergie van
                        familie en bedrijf 

Uw familiewaarden worden verankerd en vormen 

de rode draad door alle toekomstige besluitvor-

mingen. De familiewaarden kunnen betrekking 

hebben op de onderneming, het familievermo-

gen in financieel-economisch opzicht, maar ook 

in sociaal-maatschappelijk opzicht. 

In het familiestatuut regelt u de onderlinge fa-

milieverhoudingen en zakelijke verhoudingen. 

Verder is van belang dat het statuut de diver-

se uiteenlopende bevoegdheden van u en uw 

 familieleden vastlegt alsmede de gehanteer-

de (familie) overlegstructuren. Waar ook aan kan 

 worden gedacht zijn de toetsingscriteria die u van 

belang acht bij toekomstige beslissingen,  zoals 

een bedrijfs opvolging.

U kunt dus aan de volgende aspecten denken om 

deze in uw familiestatuut vast te leggen:

•	 wat	bindt	u	als	familie?

•	 waarden	en	gedragsregels	van	uw	familie;

•	 de	visie,	de	missie	en	de	strategische	doelen	

van uw familiebedrijf;

•	 de	huidige	eigendoms-	en	zeggenschapsver-

houdingen;

•	 eigendomsstrategie;

•	 de	uitgangspunten	voor	toe-	en	uittreding	in	het	 

familiebedrijf (wie wel, wie niet,  kwalifi caties, 

enzovoorts);

•	 financiële	vergoedingen,	zoals	bijvoorbeeld	
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Bent u het samen met uw familieleden eens met 

het tot stand gekomen familiestatuut, dan zal het 

commitment door met z’n allen het familiestatuut 

te ondertekenen, de familieband hechter maken.

Het familiestatuut zal dan als een rode draad de 

familie en het familiebedrijf met elkaar  blijven 

 verbinden en tot synergie en harmonie leiden. 

Mocht er zich in de toekomst een verschil van 

inzicht binnen het familiebedrijf voordoen, dan 

biedt het familiestatuut, als document waaraan 

zich de familie heeft geconfirmeerd, vaak een 

 oplossing.

Een familiestatuut is nooit af
Het verdient aandacht het statuut jaarlijks  onder 

ogenschouw te nemen. Denkt u er als familie 

nog steeds hetzelfde over? Of, zijn er dingen 

gebeurd in het afgelopen jaar die nopen tot 

aanpassing van het statuut?

Een familiestatuut wordt doorgaans opge-

steld door meerdere partijen. De kern van het 

 statuut wordt echter bepaald (en wellicht 

ook ge schreven) door de familie zelf. Diverse 

 adviseurs  kunnen en zullen waarschijnlijk ook 

hun input  leveren, doch voorkomen moet 

 worden dat het een  –te- juridisch docu-

ment wordt.

Alleen voor grote 
ondernemingen?
Het is een misverstand dat een familiesta-

tuut alleen bestemd of geschikt is voor  grote 

onder nemingen. In elk familie bedrijf is de re-

latie familie en het bedrijf aanwezig, dus er 

zal altijd een situatie zijn waarvoor een fami-

liestatuut zich leent.  Natuurlijk kan de om-

vang en de inhoud  verschillen naar  gelang 

de grootte van de familie en/of bedrijf.  

Wesselman; de familieadviseur
Wist u al dat Wesselman ook familiebedrijfskun-

digen in dienst heeft die de  opleiding  Trusted 

Business Advisor van Tias Nimbas  hebben ge-

volgd? Deze familiebedrijfskundigen hebben 

allen een achtergrond als accountant of fisca-

list en besteden nadrukkelijk aandacht aan de 

‘zachte’ kant,  dus aandacht voor de familiedy-

namiek en de parallelle planning. Met name de 

 procesbegeleiding en proces beheersing is iets 

wat de  familiebedrijfskundige zich eigen maakt. 

Vanuit die expertise weet hij of zij daar waar  nodig 

de juiste specialisten in te  schakelen.

Mocht u meer willen weten, neem dan vandaag 

nog contact op met een van onze familiebedrijfs-

kundigen. In een vrijblijvend gesprek luisteren wij 

graag naar úw verhaal.
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Begeeft u zich op glad ijs 
in het arbeidsrecht? 
Sinds 1 januari 2015 is er veel gewijzigd binnen het Nederlandse arbeidsrecht. 

Zorg dat u op de hoogte bent van de huidige wetgeving en dat uw documenten op orde zijn.

 •	Laat arbeidsovereenkomsten  
checken

De regels omtrent de proeftijd en het concurren-

tie- en relatiebeding zijn gewijzigd. Helaas zien 

wij nog steeds veel arbeidsovereen komsten die 

 ongeldige bedingen bevatten. Indien  bedingen 

in de arbeidsovereenkomsten niet overeen-

stemmen met de huidige wetgeving, zijn 

 dergelijke  bedingen nietig. Dit betekent dat het 

gehele  beding komt te vervallen.

	•	Houd rekening met de 
 aanzegplicht

Nieuw is de aanzegplicht voor overeenkom-

sten voor bepaalde tijd van langer dan 6 maan-

den en korter dan 2 jaar. De aanzegplicht brengt 

met zich mee dat een werkgever uiterlijk 1 maand 

voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan 

een werknemer schriftelijk moet aangeven of, 

en zo ja onder welke voorwaarden, de arbeids-

overeenkomst wordt voortgezet. Indien dit niet 

gebeurt, riskeert de werkgever een aanzegboete 

van  maximaal 1 maandsalaris. Op het moment dat 

er discussie ontstaat over het wel of niet  voldoen 

aan de  aanzegplicht geldt voor de werkgever een 

 bewijsplicht dat de werknemer de aanzegging 

daadwerkelijk heeft ontvangen!

 •	Denk aan het administreren
 van ketens van tijdelijke 

 arbeidsovereenkomsten
De ketenregeling is aanzienlijk aangescherpt. 

 Vanaf 1 juli 2015 geldt een maximum van 3 

 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een  periode 

van maximaal 24 maanden. De keten van 

 arbeidsovereenkomsten wordt pas onderbroken 

na een onderbreking van ten minste 6 maanden. 

Indien de keten wordt overschreden, wordt de 

 arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op: de ketenregeling geldt ook bij  opvolgend 

werkgeverschap. Hiervan is sprake indien de 

 werknemer dezelfde of vergelijkbare arbeid 

 verricht bij verschillende werkgevers die ten 

 aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs 

 geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

	•	Het belang van een goed  
personeelsdossier

Onder de nieuwe regelgeving zijn personeels-

dossiers extra belangrijk geworden bij ontslag-

procedures en reorganisaties. Het is van be-

lang dat personeelsdossiers op orde zijn met 

 onder  andere schriftelijke arbeidsovereen-

komsten, functie omschrijvingen, vastleggin-

gen van  functionerings-/beoordelingsgesprek-

ken,  vastleggingen van scholingsinspanningen 

en vastleggingen  van even tuele waarschuwin-

gen. Dit is van belang als u bepaalde mensen wilt 

 ontslaan, maar ook als u bepaalde mensen  buiten 

de  reorganisatie wilt houden.

	•	Stel uw werknemers in staat 
 scholing te volgen

Elke werkgever is verplicht de werknemer(s) 

in staat te stellen alle scholing te volgen die 

 noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

 functie van de betreffende werknemer. Dit is 

een door lopende verplichting voor de werk-

gever. Naast de doorlopende scholingsver-

plichting gelden  strengere regels bij ontslag en 

 arbeidsongeschiktheid. Indien een werk nemer 

wordt  ontslagen  wegens het verval van zijn 

 functie,  arbeidsongeschiktheid of  ontslag  wegens 

 disfunctioneren, is de werkgever  verplicht de 

werknemer scholing aan te bieden om  mogelijk 

in een andere functie te worden herplaatst of om 

het  disfunctioneren op te heffen. 

Van groot  belang is het goed  vastleggen van 

 alles wat  hieromtrent wordt  afgesproken en 

aan geboden in het  personeelsdossier van de 

 betreffende  werknemer.

	•	Voorkom verrassingen 
en houd  rekening met de 
 transitievergoeding 

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat werkgevers verplicht 

zijn een transitievergoeding te betalen indien 

een arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar heeft 

 geduurd en deze arbeidsovereenkomst wordt 

 beëindigd op initiatief van de werkgever (het 

niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereen-

komst valt hier ook onder). De transitievergoe-

ding geldt niet bij opzegging door de werknemer, 

beëin diging wegens het bereiken van de AOW-

gerechtigde leeftijd, beëindiging met  wederzijds 

 goedvinden of indien de werkgever aan de 

 werknemer de garantie geeft dat hij  binnen zes 

maanden weer bij de werkgever aan de slag kan. 

De transitievergoeding wordt als volgt berekend 

tot een maximum van € 75.000,- bruto of - indien 

hoger - één bruto jaarsalaris:
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Anouk de Kok 
Jurist

2-10 jaar  1/3e bruto maandsalaris

dienstverband:  per dienstjaar

10 jaar of langer  1/2e bruto maandsalaris

dienstverband: per dienstjaar

Indien werknemer 50+ 1 bruto maandsalaris

en dienstverband   per dienstjaar vanaf

langer dan 10 jaar:  10e dienstjaar

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het moge-

lijk om de transitievergoeding te verhogen of te 

 verlagen. Daarnaast geldt tot 1 januari 2020 een 

uitzonderingsregel voor kleine werkgevers, deze 

regels zijn echter zeer streng.

Het is mogelijk om de transitievergoeding in 

 termijnen te betalen. Momenteel is nog ondui-

delijk of werkgevers een post op de jaarrekening 

mogen opnemen als voorziening voor even tuele 

transitievergoedingen. 

 •	De termijnen zijn kort:  
laat geen zaken liggen!

Indien u twijfelt over bepaalde zaken, schakel met 

één van de juristen van Wesselman. De termijnen 

zijn vaak kort en het kost tijd om bepaalde zaken 

uit te zoeken, het is dus van belang zaken niet te 

lang te laten liggen alvorens u één van de juristen 

van Wesselman inschakelt.
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v.l.n.r. Roland van den Hurk, Lisette de Bont en Marc van den Hurk 
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Roland en Marc 
van den Hurk  
Van den Hurk 

Bedrijfswagens

Op zaterdag 16 januari 2016 viert Van den Hurk Bedrijfswagens uit Helmond 

het vijftigjarig bestaan. Een mijlpaal die niet alleen het resultaat is van ambitieus 

en klantgericht ondernemen. Dat blijkt uit de woorden van Marc en Roland van 

den Hurk, samen al een kleine twintig jaar de directie vormend van de door hun 

vader Jan en moeder Fien in Mierlo-Hout gestarte onderneming. “We zijn allebei 

 behoorlijk impulsief van aard, maar gaan altijd doordacht en weloverwogen te 

werk. Zeker als het gaat om belangrijke bedrijfsmatige zaken. Daarbij maken 

we graag gebruik van de brede kennis en kunde van Wesselman Accountants | 

 Adviseurs, al dertien jaar een gewaardeerde partner van ons bedrijf.”

Wanneer medio volgende maand het glas zal 

worden geheven, proosten de relaties en het 

 dertig mensen tellende team van de Van den 

Hurk Groep niet alleen op het gouden bedrijfs-

jubileum. Er zijn meerdere aanleidingen voor 

de festiviteiten, zo vertelt Roland. “Op 16  januari 

 houden we ook onze nieuwjaarsreceptie en 

 vieren we de recente opening van een tweede 

nieuwe vestiging, genaamd ATC, aan de Vossen-

beemd in Helmond. En last but not least klinken 

we op het feit dat ons bedrijf vijf jaar is gevestigd 

aan de Kanaaldijk Zuid-West. Redenen genoeg 

voor een feestje, lijkt ons.”

Totaalpakket
De Van den Hurk Groep heeft alles aan boord 

om in iedere mobiliteitsbehoefte te voorzien. 

Naast de verkoop, lease en verhuur van een 

breed  scala nieuw en gebruikt rijdend materi-

eel  tekent het bedrijf ook voor het onderhoud, 

de inrichting en het schadeherstel van alle denk-

bare  merken vrachtwagens, bestelwagens en 

 campers. Zelfs het beletteren en ombouwen van 

bedrijfs wagens behoren tot de kernactiviteiten 

van het bedrijf. “We zijn compleet, hanteren een 

zeer  concurrerende prijsstelling en ontzorgen de 

klant van A tot Z”, aldus Marc. “Dat  begint met het 

 bieden van een merkonafhankelijke  oplossing op 

maat. En met een tiptop service geven we het 

een passend vervolg. Zo zorgen we rondom de 

inrichting en het door  Autoschade  Helmond 

 verzorgde schadeherstel voor  vervangend 

 vervoer via AutoVerhuur Helmond. Verder halen 

we de auto's gratis op bij de klant en  leveren hem 

na de uitgevoerde werkzaamheden weer netjes 

af. Gewassen en wel. Met dat hele pakket dragen 

we bij aan een optimale  mobiliteit van onze  vele 

opdrachtgevers.” 

Groei
De nuchtere, maar tegelijk enthousiaste en 

 ambitieuze inborst van beide heren verklaart 

voor een groot deel het succes van de Van den 

Hurk Groep. Stap voor stap vooruit, spelen op  safe 

en zeker geen onverantwoorde dingen doen: 

het is al vijftig jaar een tweede natuur binnen de 

 Helmondse bedrijfsmuren. “Zowel het vak als het 

zakendoen is ons met de paplepel ingegoten”, 

zegt Roland. “Daar plukken we elke dag nog de 

vruchten van. Zeker als het gaat om investeren. 

Roland en Marc van den Hurk namens jubilerende  
Van den Hurk Bedrijfswagens:

“Verantwoord 
en stap voor stap 
vooruit”

De wijze lessen van onze ouders zijn een belang-

rijke basis geweest voor de groei en ontwikkeling 

die het bedrijf door de jaren heen heeft doorge-

maakt en nog steeds doormaakt. Dat laatste blijkt 

onder meer uit de opening van het nieuwe pand 

van ATC aan de Vossenbeemd. Binnen de huis-

vesting aan de Kanaaldijk Zuid-West  groeiden 

we langzaam maar zeker uit ons jasje. Met het 

nieuwe onderkomen, waar we per 1 januari ook 

 AutoVerhuur Helmond gaan onderbrengen, is 

dat luxeprobleem adequaat opgelost.” 

Perfecte match
Expansie en innovatie vereisen niet alleen 

 voldoende financiële slagkracht, visie en vak-

inhoudelijke kennis. Ook het helder in kaart 

 brengen en afdekken van risico's is een must 

wanneer je groter, beter en completer wilt 

 worden. Daartoe vertrouwt de Van den Hurk 

Groep ten volle op de multidisciplinaire expertise 

van Wesselman Accountants | Adviseurs.  Lisette 

de Bont, die namens Wesselman al twaalf jaar de 

 relatie met Van den Hurk behartigt, vertelt: “Naast 

het verzorgen van de jaarrekeningen,  fiscale 

 aangiften en loonadministratie dienen we het 

bedrijf op allerlei manieren van advies, focussen 

we op mogelijke risico's en bewijzen we ons als 

een ervaren sparringpartner. Zeker wanneer een 

organisatie gestaag groeit en zich steeds  verder 

ontwikkelt, neemt de behoefte aan  externe 

 financiële, arbeidsrechtelijke en  fiscale experti-

se toe. Daar voorzien we in. In goed wederzijds 

vertrouwen en op een manier die  beide partijen 

prima bevalt. Roland en Marc houden van snel 

 schakelen en maken de dingen niet moeilijker 

dan dat ze zijn. Zo werken we bij Wesselman ook. 

De match is dan ook perfect.”
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Het staat u vrij om af te wijken van het bereken-

de alimentatiebedrag, u kunt hierover onderhan-

delen met uw partner. Daarom is het nodig om in 

een vroeg stadium van de scheiding deze bereke-

ning te maken, zodat u de onderhandelingsruim-

te kunt bepalen. 

Stap 4 Bepalen wat de  wenselijke positie is 
na de  echtscheiding  (onderhandelingen)
Als u gaat scheiden moet u over ontzettend veel 

zaken nadenken. Hoe willen jullie dat de  situatie 

er na de scheiding uit ziet? Daarover  zullen u en 

uw partner duidelijke afspraken moeten  maken. 

Niet zelden zijn er tegenstrijdige belangen; dit 

brengt lastige situaties met zich mee. Denk aan 

de  eventuele kinderen, alimentatie,  verdeling 

van het gezamenlijk vermogen, de  woning en 

het  pensioen. U gaat om een  bepaalde  reden 

uit elkaar en moet nu ook nog eens goed 

Scheiden met beleid
10-Stappenplan bij echtscheiding
Stap 1 Vaststelling van het  gezamenlijke 
vermogen 
Voordat u iets kunt verdelen, moet eerst  worden 

vastgesteld wat het gezamenlijke vermogen 

 precies is. Daarom is het essentieel dat u in-

zicht krijgt in het totale gezamenlijke vermogen. 

 Schakel hierbij uw accountant in. 

Stap 2 Vaststelling van de  inkomsten en 
uitgaven
Naast het vermogen bestaat er de dagelijkse 

 geldstroom: boodschappen, huur, hypotheek,  

 kleding, vakanties etc. Om een redelijke verde-

ling te maken, moet eerst duidelijk worden wat 

het gebruikelijke patroon is. 

Met een kostenverdelingsoverzicht kunt u de 

bedragen invoeren die er dagelijks, wekelijks 

of maandelijks uitgegeven worden en binnen-

komen. Zo kan er een schatting worden gemaakt 

van uw toekomstige gescheiden situatie. 

Na vaststelling van het kostenverdelingsoverzicht, 

de inkomsten en uitgaven, weet u waarover u 

kunt gaan onderhandelen en wat de ruimte (of 

het tekort) is om alimentatie te gaan betalen of 

ontvangen. U krijgt beter zicht op de financiële 

 situatie van u beiden ná de echtscheiding. 

Stap 3 Draagkracht- en  behoefteberekening
Er bestaat een alimentatiegerechtigde en een 

 alimentatieplichtige. Hoeveel de alimentatie-

gerechtigde nodig heeft wordt bepaald aan de 

hand van een behoefteberekening.  Hoeveel 

de  alimentatieplichtige kan betalen wordt 

 uitge rekend aan de hand van een draagkracht-

berekening. Deze twee berekeningen samen 

 vormen de alimentatieberekening. 
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 samenwerken om uw levens na de scheiding 

weer enigszins op orde te kunnen krijgen. De af-

spraken die u nu gaat maken hebben een groot 

effect op uw toekomst. Aarzel daarom niet om 

een  adviseur of mediator in de schakelen wan-

neer u er samen niet uitkomt.

Stap 5 Opstellen Echtscheidingsconvenant 
Als u het eens bent over hoe de scheiding eruit 

moet zien, kan er een echtscheidingsconvenant 

worden opgesteld. 

Het echtscheidingsconvenant is het officiële 

 document waarin alle afspraken staan die u en uw 

partner met elkaar hebben gemaakt  betreffende 

de scheiding. Dit document wordt door een 

 advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechter 

gaat vervolgens aan de hand van het convenant 

beslissen of hij de echtscheiding gaat uitspreken. 

Indien er kinderen zijn bent u verplicht om een 

ouderschapsplan op te stellen. In dit plan moet u 

tenminste de volgende afspraken opnemen:

- De verdeling van de zorg- en opvoedings-

afspraken (zorgverdeling);

- Kinderalimentatie; 

- Informatie-uitwisseling over belangrijke zaken 

met betrekking tot het kind en het vermogen 

van het kind.

Het ouderschapsplan is een onderdeel van het 

echtscheidingsconvenant.

Stap 6 Indiening van het echtscheidings-
verzoek door de advocaat bij de 
 rechtbank
Het echtscheidingsconvenant, met daarin alle 

 afspraken die u heeft gemaakt met betrekking tot 

de scheiding, wordt door de advocaat  ingediend 

bij de rechtbank. Alleen advocaten zijn bevoegd 

om een echtscheidingsverzoek in te  dienen bij de 

rechter. Het indienen is een  standaard  formaliteit 

omdat het convenant al is opgesteld. Al deze 

 handelingen zijn schriftelijk, u hoeft alleen voor 

Tips voor beter scheiden 
1.   Informeer tijdig uw accountant/adviseur! 

2.   Wat is het vermogen - bezittingen minus schulden - dat u al dan niet gezamenlijk hebt  opgebouwd? Probeer in onderling overleg, bijgestaan door 

uw accountant/adviseur én een VFAS-mediator, de scheiding te formaliseren.

3.   Schakel voor de waardering van uw onderneming c.q. aandelenbelang in een vennootschap, de woning en eventueel een tweede (vakantie) woning, 

altijd een waarderingsdeskundige in.

4.   Hoe zit het met uw lijfrentepolissen en pensioenrechten? Schakel voor de fiscale en juridische aspecten van een pensioen een onafhankelijke 

 pensioenadviseur in. 

5.   Beschikt u over een testament? Pas deze aan indien nodig. 

6.   Kinderen? Probeer hen zoveel mogelijk buiten de fiscale, financiële en juridische afwikkeling van de scheiding te houden en niet te betrekken in 

 eventuele persoonlijke en emotionele  geschillen. Probeer eenduidig te blijven communiceren met uw kinderen.

de rechter te verschijnen indien er bijzonder-

heden zijn en de rechter het noodzakelijk acht 

 aanvullende informatie te verkrijgen.

Stap 7 Bij uitkoop eigen woning of 
 aandelen gaat het convenant naar de 
 notaris
Wanneer u samen een huis hebt en een van u 

 beiden wil in de woning blijven wonen, dan dient 

er een akte van verdeling te worden  opgemaakt 

door de notaris, aan de hand van de  afspraken 

in het convenant. De woning moet worden 

 overgeschreven naar degene die in de woning 

blijft wonen. Ook moet de andere partij worden 

ontheven van hoofdelijke aansprakelijkheid naar 

de hypotheekverstrekker toe. Dit betekent dat 

 degene die niet meer in de woning woont, ook 

niet meer hoeft mee te betalen aan de hypotheek. 

Hetzelfde verhaal geldt voor aandelen. Wanneer 

er aandelen van de ene naar de andere partij 

 moeten worden overgeschreven gaat dit via een 

notariële akte bij de notaris.

Stap 8 De rechter spreekt de  scheiding uit
Als het convenant, samen met het echtschei-

dingsverzoek, door de advocaat ingediend is bij 

de rechtbank en de rechter treft geen zaken aan 

die in zijn/haar ogen niet kunnen, dan wordt de 

echtscheiding uitgesproken. Als de rechter wil 

kan hij/zij betrokkenen oproepen om gehoord 

te worden. Dit is meestal alleen het geval bij 

 vechtscheidingen waarbij partijen het niet eens 

kunnen worden.

De rechter stuurt de uitspraak naar de  advocaat. Bij 

de advocaat moet u dan beiden het stuk onder-

tekenen en pas als de uitspraak is  inge schreven bij 

de burgerlijke stand, bent u  officieel gescheiden.

Stap 9 Ondertekening van akte van 
 berusting en machtiging tot inschrijving
Nadat de rechter de echtscheiding heeft 

 uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de 

Marco de Hondt 
Senior 

belastingadviseur

 advocaat. De advocaat stelt een akte van  berusting 

op. Dit is het document waaruit blijkt dat u  beiden 

akkoord gaat met de  scheiding.  Daarnaast stelt 

de advocaat een verzoekschrift op tot inschrijving 

bij de gemeentelijke  registers.  Beide  documenten 

moeten door u beiden  worden ondertekend 

bij de advocaat. Dit kan eventueel per post 

 afge handeld worden.

Stap 10 Inschrijving van de  echtscheiding 
bij de gemeentelijke registers
De inschrijving van de echtscheiding bij de 

 gemeente wordt meestal door de advocaat 

 gedaan. Daarna krijgt u van de gemeente bericht 

dat u officieel gescheiden bent. De echtscheiding 

is nu officieel.
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v.l.n.r. Anton Fransen, Michel Prent, Paul Fransen
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Anton en Paul 
Fransen   

Houthandel Fransen

Al 120 jaar is de Deurnese familie Fransen onlosmakelijk verbonden met hout. En eigenlijk nog langer. Want het was in 1892 

dat bakker Hein Fransen in het centrum van Deurne een handeltje in stookhout begon om onder meer de ovens van de eigen 

bakkerij van brandstof te voorzien. Anno 2015 is de eenmanszaak uitgegroeid tot een veelzijdige en wereldwijd opererende 

onderneming die zich naast de handel richt op het verwerken van de meest uiteenlopende houtsoorten. Dat alles onder leiding 

van de broers Anton en Paul Fransen. Als vertegenwoordigers van de inmiddels vierde generatie staan zij aan de vooravond 

van nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen binnen het familiebedrijf. Duurzaamheid vormt daarbij de insteek.

Een druilerige morgen in Deurne. Op het buiten-

terrein worden Anton en Paul Fransen samen met 

Michel Prent, relatiemanager namens Wesselman, 

op de foto vereeuwigd. Verleden en heden wor-

Daarover later meer. Eerst maar eens praten over 

de organisatie zélf. In het kantoor van de twee di-

recteuren wordt de rolverdeling duidelijk. Is An-

ton sinds 1983 verantwoordelijk voor de dagelijk-

Anton en Paul Fransen van Houthandel Fransen 
en Houtverwerkingsindustrie Fransen:

“Duurzaam hout 
       heeft de toekomst”

Het grootste deel van onze producten 
leveren we aan landschapsbeheerders, 

zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

vervoerd naar diverse houtverwerkende fabrie-

ken in binnen- en buitenland.” Zo ook naar Hout-

verwerkingsindustrie Fransen. De in 1978 opge-

richte tak maakt er vervolgens de mooiste dingen 

van. In Deurne, maar ook binnen verschillende 

dochterbedrijven in onder meer Hongarije, Tsje-

chië en Litouwen. “Het grootste deel van onze 

producten leveren we aan landschapsbeheer-

ders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumen-

ten”, vervolgt Paul. “Dan moet je vooral denken 

aan landschappelijke toepassingen en afrasterin-

gen. Daarnaast maken we als een van de groot-

ste verwerkers van robinia- en kastanjehout in 

Nederland onder meer poorten, schuttingen en 

speeltoestellen.”

FirmoWood
Ook de verwerking van naaldhout, van ouds-

den perfect in één plaatje gevangen. Want terwijl 

Anton poseert met een ruwe en voor de stook 

bestemde berkenstam, toont Paul met trots en-

kele strekkende meters FirmoWood. Een innova-

tief, milieuvriendelijk en mede door Fransen zélf 

ontwikkeld duurzaam houtproduct, dat de koers 

van de twee zusterbedrijven behoorlijk heeft ver-

anderd. 

se gang van zaken binnen Houthandel Fransen, 

Paul heeft vanaf dat jaar de leiding over Hout-

verwerkingsindustrie Fransen. “Onze houtgroot-

handel is een gespecialiseerd bosexploitatiebe-

drijf dat over de hele wereld grote volumes hout 

koopt van onder meer overheden en particulie-

ren”, trapt Anton af. “Nadat het hout is gekapt - 

vaak doen we dat zelf - wordt het als rondhout 
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her een van de kernactiviteiten van Fransen, ge-

beurde tot voor kort in het Deurnese. Inmiddels 

is de discipline verplaatst naar Litouwen. De re-

den daarvan heeft alles te maken met de toe-

nemende vraag vanuit de markt naar duurzaam 

hout. Een product waarop Fransen al sinds 2008 

scherp focust en dat in de toekomst een nóg be-

langrijker speerpunt zal worden. “Zeven jaar ge-

leden hebben we samen met ingenieur Wim Wil-

lems in Sevenum het bedrijf FirmoLin opgericht”, 

aldus Paul. “Hier maken we ons duurzame en mi-

lieuvriendelijke FirmoWood, een product dat tot 

stand komt door hout met behulp van stoom 

 onder hoge temperatuur en druk in een  speciale 

ketel te behandelen. 

Daardoor rot het minder snel en wordt de levens-

duur ervan aanzienlijk verlengd.” Momenteel rolt 

er in Sevenum wekelijks zo'n 70 kuub FirmoWood 

van de band. Maar aangezien de marktbehoefte 

alsmaar groeit, moet de capaciteit flink omhoog. 

Daarvoor worden in Deurne alle voorbereidingen 

getroffen. “De loods waar we voorheen naaldhout 

verwerkten, wordt nu geschikt gemaakt voor een 

tweede installatie die we vanaf volgend jaar gaan 

gebruiken”, zegt Anton. “Mogelijk op termijn ge-

volgd door een derde en misschien wel vierde. 

De tijd zal het leren. Feit is dat we vanaf 2016 ook 

hier FirmoWood produceren. Want duurzaam 

hout heeft de toekomst.” 

Pasklaar antwoord
De gestage groei en ontwikkeling van Fran-

sen verloopt al 27 jaar in hechte samenwer-

king met Wesselman Accountants | Adviseurs. 

Als het aan Anton en Paul ligt, zal dat ook zo blij-

ven.  “Wesselman verzorgt onder meer  onze loon-

administratie, jaarstukken en aangiftes”, zegt An-

ton. “Daarnaast dienen zij ons van fiscaal en 

financieel advies wanneer dat nodig is. En die 

momenten doen zich steeds vaker voor. Ook nu 

weer, rondom de opzet van de nieuwe produc-

tiefaciliteit. Het is dan een fijne gedachte dat je 

kunt rekenen op de support van een  vertrouwd 

kantoor. 

Wat de fiscale aangelegenheden betreft, is  Michel 

Prent sinds twee jaar onze vaste adviseur. Daar-

naast neemt Lianne Vriens ons al vele jaren het 

boekhoudkundig deel uit handen. Twee ge-

dreven specialisten die alle ins en outs van ons 

 bedrijf én business kennen en bij vragen altijd 

een pasklaar antwoord paraat hebben.” Wessel-

man is dan ook een prima belangenbehartiger 

van het Deurnese familiebedrijf. Dat zal volgens 

beide heren ook blijken wanneer op termijn de 

bedrijfsopvolging moet worden geregeld. “Naast 

mijn vrouw Yvonne zijn ook onze kinderen 

 Maarten en Marloes werkzaam binnen het be-

drijf”, vertelt Paul. “Maarten heeft al aangegeven 

op termijn graag het stokje over te willen  nemen. 

Wanneer dat zover is, zal Wesselman daarbij alle 

benodigde ondersteuning bieden. Daar zijn we 

van overtuigd.”
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Succesvolle afsluiting van de 
feestdagen van Joop Kuijpers

Amaretto ijs
Benodigdheden 

IJS 

3 dl slagroom 

125 gram suiker 

2 dl melk 

2-3 eetlepels Amaretto 

6 eierdooiers 

SINAASAPPELSAUS EN GARNERING 

3 dl sinaasappelsap, vers geperst en gezeefd 

1-2 eetlepels Cointreau 

sap van ½ citroen, gezeefd 

25 gram boter 

45 gram suiker 

1 sinaasappel 

sap van 1 sinaasappel 

6 Physalis-vruchten 

50 gram pure chocolade, gesmolten 

1 dl slagroom 

1 eetlepel suiker

BEREIDING 6 PERSONEN

Breng de slagroom met 1 dl melk aan de kook. 

Roer de eierdooiers door de rest van de melk en 

de suiker. Giet een deel van de verwarmde room 

al roerende bij het  dooiermengsel en giet alles al 

roerend  terug in de pan. Laat al roerend binden. 

Niet  koken. Giet over in een koude schaal en laat 

 afkoelen. Voeg de Amaretto toe. Laat 24 uur rus-

ten. Draai er ijs van in de ijsmachine.  Bewaar in 

de diepvries en plaats 1 uur voor het serveren in 

de koelkast.

SINAASAPPELSAUS 

Karameliseer de suiker licht en blus af met het 

 gezeefde citroen- en sinaasappelsap. Laat inko-

ken tot de helft. Monteer met de boter. Laat afkoe-

len en voeg de Cointreau toe. Haal de partjes uit 

de sinaasappel. Snijd in stukjes en kook zachtjes 

gaar in het sap. Voeg de stukjes sinaasappel toe 

aan de saus.

UITSERVEREN 

Doop de Physalis-vruchtjes in de gesmolten 

 chocolade en zet ze daarmee vast op het bord. 

Klop de slagroom lichtjes op. Serveer met het 

Amaretto-ijs.

Buon appetito!
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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 

 fi scaal, juridisch en fi nancieel vraagstuk.

Bij Wesselman Accountants | Adviseurs bestaan diverse specialisatiegroepen waarin accountants, 

 fi scalisten en juristen zijn verenigd:

Estate planning - Financiële planning - Familiebedrijfskunde - Transfer pricing - Internationaal 

 ondernemen - Pensioenadvies - 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

Studio Intergraphic, Mierlo

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.
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