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Voorwoord
Geachte relatie,
Onder de klanten van Wesselman Accountants
| Adviseurs bevinden zich een groot aantal
familiebedrijven. Tot ons groot genoegen, want
in ons 35jarig bestaan hebben wij ervaren dat
familiebedrijven en Wesselman vaak een aantal
kenmerkende, krachtige eigenschappen delen.
Zo hechten familiebedrijven veel waarde aan
hun herkomst en fungeren als een belangrijke
motor van de lokale economie. Naast herkomst
staan de factoren betrokkenheid, continuï
teit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Een
familiebedrijf wordt in de literatuur beschreven als
ondernemingen waarin het ‘controlerend’ belang
wordt uitgeoefend door één familie. Dit belang
kan vanuit twee kanten worden bezien; namelijk
vanuit eigendom en zeggenschap. De informele
organisatie is vaak bovenliggend aan de formele
organisatie en vraagt een balans tussen ratio en
emotie. Dat geeft het familiebedrijf die unieke en
prachtige dynamiek.
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Op de agenda
Activiteiten en bijeenkomsten

Volgens onderzoek van TiasNimbas zijn familie
bedrijven over het algemeen meer betrokken bij
hun medewerkers en hebben erg veel moeite
met het moeten afscheid nemen bij soms
noodzakelijke reorganisaties. Doordat werk
nemers hierdoor over het algemeen langer
behouden blijven en kennis van generatie op
generatie wordt overgedragen, blijft kennis beter
behouden.

Evenals Wintermans en Brover, gelooft ook
Wesselman in de kracht van betrokkenheid en
een langdurige vertrouwensrelatie met haar
ondernemers. Dit, gecombineerd met onze
hoogwaardige kennis en expertise, bijvoorbeeld
als het gaat om zaken als bedrijfs opvolging
en bedrijfsovername, maken Wesselman
Accountants | Adviseurs de ideale adviseur en
sparringpartner voor familiebedrijven.

De term ‘behouden(d)’ zien we ook terug als het
gaat om het imago van een familiebedrijf. Geheel
ten onrechte volgens ons; zij zijn weliswaar meer
gericht op de lange termijn en hechten veel
waarde aan een goed rentmeesterschap van het
familiekapitaal, maar in de huidige crisis zijn het
met name veel familiebedrijven die durven te
investeren tegen de stroom in. Zij hebben oog
voor de continuïteit door innovativiteit en wij
begeleiden hen veelal bij de (fiscale) optimalisatie
van deze innovatieve investeringen, maar vooral
ook bij de dilemma’s die bij het ondernemen door
middel van een familiebedrijf aanwezig zijn.

Martin Hoskens | Vennoot/ RA

In dit Wisselnieuws presenteren wij u Saskia
Wintermans van Wintermans Agenturen, één
van onze familiebedrijven waar we trots op zijn.
Ook vindt u in dit Wisselnieuws een interview
met Frank Verkuijlen van Brover Bedrijfswagen
inrichting.
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Saskia Wintermans aan de vooravond van haar afscheid

“Wintermans Agenturen
is en blijft in goede handen”
Voor Saskia Wintermans is 1 december 2015 een bijzondere datum. Op díe dag
neemt zij officieel afscheid van het vanuit Roosendaal opererende Wintermans
Agenturen BV, Nederlands handelsvertegenwoordiger voor diverse fabrikanten van
exclusieve kinderkleding. Met het verdiende pensioen in zicht staan de komende
maanden voor haar vooral in het teken van stapjes terugdoen en afbouwen.
Tegelijkertijd kan ze met een gerust hart een voorschot nemen op het grote genieten.
Dochter Janneke staat namelijk al vier jaar met verve aan het roer van het veelzijdige
familiebedrijf.
Het zal straks even wennen worden voor
Saskia Wintermans. Na zelf tot 2011 de scepter
te hebben gezwaaid in het door haar in 1990
opgerichte agentuur, gaf ze vier jaar geleden
het stokje door aan dochter Janneke. Het b
 edrijf
helemaal vaarwel zeggen, dat kon ze echter niet.
Als vrouw achter de schermen bleef haar inbreng
de afgelopen jaren dan ook onverminderd groot.
Zo fungeerde zij onder meer als contactpersoon
van de fabrikanten en diende zij als een ervaren
klankbord Janneke op gezette tijden van advies.
Aan dat alles komt begin d
 ecember dus een
e inde. Wat resteert, is een voldane terugblik
op een kwart eeuw ondernemerschap. En een
goed gevoel over de toekomst van haar door de
jaren heen gestaag gegroeide 'kindje'. Maar of
ze de business definitief los kan laten...? De tijd
zal het leren. “Vroeger was ik de baas, nu is
Janneke dat. Zo simpel is het. Natuurlijk zal ik
haar nog w
 eleens een tip of raad geven. Maar je
moet geen stoorzender worden. Zoals ik voor
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heen mijn eigen stijl en aanpak had, heeft Jan
neke die nu ook. Daar moet je niet voor gaan lig
gen. Maar dat komt goed, we kunnen perfect met
elkaar overweg.”

Belangen behartigen
Als agentuur richt Wintermans zich op de
v erkoop van exclusieve kinderkleding voor
de doelgroep van nul tot achttien jaar. Dat ge
beurt binnen een intensief samenwerkings
verband met het Franse bedrijf CWF (Children
Worldwide Fashion), dat de verkooplicenties
bezit van v erschillende v ooraanstaande kleding
merken, zoals Armani, Boss, Timberland, Guess
en B
 urberry. “In tegenstelling tot een impor
teur v erkopen we nadrukkelijk uit naam van de
fabrikant”, legt Saskia uit. “Een importeur koopt
en v erkoopt op eigen r isico en uit eigen naam.
Wij behartigen als handelsvertegenwoordiger
juist de belangen van de k ledingproducenten
in N
 ederland en de w
 inkels die de kleding van

hen afnemen. Dat is een wezenlijk verschil. De
detaillist komt hier op bezoek en kan in onze
1.200 v ierkante meter grote showroom een k euze
maken uit de d
 iverse collecties. D
 aarbij kunnen
ze rekenen op een intensieve begeleiding en een
vakkundig advies van onze ervaren medewerkers.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat de bestelde
kleding door de f abrikant wordt geleverd. Voor
onze diensten ontvangen wij van de producent
een commissie.”

Bedrijfsoverdracht
Naast het afscheid van Saskia in december is 2015
ook vanwege een ander feit een gedenkwaardig
jaar voor het familiebedrijf; het jaar waarin Win
termans alweer 25 jarig bestaat. “We hebben
sinds 1990 mooie stappen gemaakt”, blikt Saskia
terug. “Dankzij onze vakrelaties en medewerkers,
maar ook dankzij onze toeleveranciers. Wessel
man Accountants | Adviseurs is er daar één van.
Zij staan ons zelfs al vanaf de start van de onder
neming met raad en daad terzijde. In de v olle
breedte, ze verzorgen eigenlijk alles voor ons op
administratief en fiscaal gebied. Daar h
 ebben
we totaal geen omkijken naar. En ook rondom
de b
 edrijfsoverdracht in 2011 h
 ebben ze ons op
een g
 eweldige manier geholpen. Z
 onder iemand
tekort te willen doen, noem ik dan vooral de
naam van Sandra Sullivan, onze vaste contact
persoon. Zij heeft ervoor gezorgd dat het hele
proces op een prima manier is verlopen en dat
de wensen van zowel Janneke als van mijzelf
zijn vervuld. Mede daardoor heeft Wesselman
substantieel bijgedragen aan de continuïteit van
dit prachtbedrijf.”

Drs. Rob en
Saskia Wintermans
Wintermans
Agenturen
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Mr. Anouk
van den DungenMaltha
senior
belastingadviseur

Familiebedrijven en bedrijfsopvolging

Een kwestie van
vertrouwen en loslaten?
‘Vanuit maatschappelijk oogpunt is het cruciaal dat familiebedrijven gezond blijven’,

familieverhoudingen een breed proces waar veel meer factoren spelen dan enkel

eventueel bij te schieten in het bedrijf, mocht
de opvolger liquiditeitskrapte ervaren? Ouders
hebben in mijn ervaring soms de neiging zich
weg te cijferen voor het bedrijf en de overnemers,
en hun persoonlijke financiële behoeften als
minder belangrijk te ervaren, ook na overdracht.
Dit terwijl juist in deze levensfase de financiële
onafhankelijkheid voor de overdrager volgens mij
belangrijk is. Ook een vorm van loslaten: financieel
moet de overnemer op eigen benen kunnen en
mogen staan.

financiële en fiscale.

Privésituatie / familiestatuut

las ik onlangs in het Financieel Dagblad naar aanleiding van een publicatie van een
studie naar familiebedrijven in Nederland. Mijn ervaring is dat familiebedrijven dit
doorgaans ook zijn: met overtuiging voor product of dienst en oog voor de werknemers
en de financiële gezondheid van het bedrijf. Juist die sterke verbintenis tussen privé,
onderneming en de omgeving, maakt een bedrijfsopvolging of -overdracht binnen

Loslaten
Wil vader en/of moeder het bedrijf al echt
loslaten? Doorgaans is er geen probleem met het
overdragen van het economische eigendom van
het bedrijf, zeker als sprake is van een  gedeeltelijk
 schenken van de onderneming met toepassing
van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling
(zie de toelichting elders in dit Wisselnieuws, ik
kom hier dadelijk nog op terug). Maar waar het
lastiger kan worden is om het bestuur / de directie
van de onderneming al volledig los te laten. Vaak
komt het neer op de wens van een ‘gefaseerde’
overgang, waarbij vader via bijvoorbeeld een
stichting administratiekantoor vooralsnog samen
met de overnemer de aandeelhoudersrechten
bestuurt en in de directie van het bedrijf een
functie behoudt (dan wel als ‘extern adviseur’).
Om de wensen van zowel overdrager als over
nemer boven water te krijgen, praten we door
over vragen als ‘welke acute beslissingen’ maar
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ook over het vormgeven aan een langere termijn
beleid. De overnemer wil doorgaans de kans
krijgen om het bedrijf in meerdere of mindere
mate ‘eigen’ te maken.

Financieel
Hiervoor gaf ik al even aan dat het onder voor
waarden mogelijk is om fiscaal gunstig een
actieve onderneming aan de opvolger te
schenken. Soms blijft het bedrijfspand dan nog
achter bij de overdrager. Hoe dan ook reken ik
altijd een langere termijn financiële planning
met de bedrijfsoverdragers door, want niet alleen
de continuïteit van het bedrijf is van belang
om door te rekenen, ook de inkomenseffecten
bij schenking of verkoop van het bedrijf. Is er
voldoende oudedagsvoorziening opgebouwd en
zo ja, is dit ook voor de langere termijn, als vader
én moeder 120 jaar zouden worden, voldoende
gedekt? Is er nog ruimte binnen deze situatie om

Naast de privésituatie van de overnemer (risico /
bestuurdersaansprakelijkheid, gevolgen voor de
partner en eventuele kinderen) kan ook sprake zijn
van nietovernemende kinderen. Soms hebben
zij op enige wijze belang bij het familiebedrijf. Zij
hebben daar bijvoorbeeld een dienstbetrekking,
dan wel wil de overdrager zijn kinderen ‘gelijk
bedelen’ en komt ook bij verkoop het aspect
bevoordeling ter sprake. Soms hebben de over
nemers al geruime tijd gewerkt in het bedrijf (bij
schenking met de bedrijfsopvolgingsregeling op
grond van de huidige wetgeving minimaal 3 jaar)
en voelen zij bij aankoop van het bedrijf, dat zij
door hun werkzaamheden nu moeten betalen
voor in het verleden zelf geleverde inspannin
gen. Naast het effectief inregelen van de situatie
na overdracht, is het inventariseren van de feiten
en wensen voor overdracht een aandachtspunt.
Soms wil een familie voor de langere termijn
vastleggen wat hun insteek en ideeën zijn voor de
familie én het bedrijf. Dit kan eventueel vastgelegd
worden in een zogenaamd ‘familiestatuut’.

Tijd
In voorgaande overwegingen is op meerdere
wijzen de factor ‘tijd’ aan de orde gekomen, zoals
minimaal 3 jaar dienstbetrekking indien fiscaal
vriendelijk schenken van het bedrijf gewenst is
én voldoende tijd om wensen vanuit overdrager
en overnemer door te spreken en aanpalende
aspecten (familie, bedrijf ) te beoordelen. Het
leren ‘loslaten’ heeft ook tijd nodig, maar hoeveel
tijd is voor iedereen persoonlijk. Een bedrijf klaar
maken voor overdracht heeft vaak tijd nodig
vanuit juridische en fiscale wet en regelgeving.
Een termijn van 1,5 jaar of langer is dan ook niet
zelden aan de orde in dit soort trajecten.

Tot slot
Een bedrijfsopvolging binnen familiesfeer zal
ook op de langere termijn succesvol zijn als in
de voorfase voldoende aandacht wordt besteed
aan communicatie. Als adviseur kunnen wij de
harmonie bij bedrijfsoverdracht in familiesfeer
bewaken en bewaren door een objectieve kijk te
bieden en wellicht ook de vragen te stellen die
binnen de familie anders niet snel zouden worden
gesteld. Ik zie mijzelf dan ook niet uitsluitend
als een belastingadviseur, maar als een brede
gespreks en sparringpartner voor zowel de
overdrager, overnemer als de samenwerkende
professionals waaronder de notaris.
Ons doel is u te begeleiden in het volledige traject
van bedrijfsopvolging, zodat u in alle aspecten
wordt ontzorgd en u zich volledig op uw familie
én bedrijf kunt blijven concentreren.
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Frank Verkuijlen
Brover
Bedrijfswageninrichting

Frank Verkuijlen timmert verder aan de weg met Brover

“Ondernemen doe je samen”
Ondernemen. Je kunt het niet alléén. Zoveel blijkt maar weer eens tijdens een gesprek met Frank Verkuijlen, eigenaar/directeur
van Brover Bedrijfswageninrichting. De in Geldrop gevestigde onderneming is sinds 1994 gespecialiseerd in het compleet inrichten
van bedrijfswagens. Of het nu gaat om één auto of een uitgebreide fleet, Brover tekent altijd voor een doordachte, modulaire en
kwalitatief hoogwaardige maatoplossing. Uitgevoerd in hout, aluminium of staal. En desgewenst aangevuld met handige extra's,
zoals elektra en diverse accessoires. Dat alles gebeurt binnen een hypermoderne productieomgeving waarbinnen een gelouterd
team van zo'n vijftig specialisten actief is. “Onze mensen vormen de kracht van Brover. Samen maken we een heel mooi product.”
Het balletje kan soms raar rollen. En soms dienen
zich uit onverwachte hoek de mooiste kansen
aan. Neem nu het ontstaan van Brover Bedrijfs
wageninrichting, ruim twintig jaar geleden. Met
het diploma MTS Werktuigbouwkunde op zak
neemt Frank Verkuijlen samen met oud-studiege
noot Frank Brouwers een deel van de activiteiten
over van het bedrijf van zijn vader. Deze richt
zich in Nuenen op de fabricage van houten luid
sprekerbehuizingen.
“Een vak op zich, maar naar mijn smaak wat
eenzijdig”, blikt Frank t erug. “Alsof het zo moest
zijn, wees onze toenmalige houtleverancier ons
kort na de start op een bedrijf dat ging stoppen
met de bedrijfsactiviteit, n
 amelijk het inrichten
van bedrijfswagens. We zijn daar toen op inge
sprongen en hebben het werk onder de naam
Brover Bedrijfswageninrichting BV in de voor
malige h
 uisvesting van t extielgigant Tweka aan
de Mierloseweg in Geldrop voortgezet. In het
begin betrof dat vooral het timmeren van houten
kastjes. Maar g
 aandeweg kregen we steeds meer
verzoeken, ook van andere opdrachtgevers.” Met
het aannemen van een buitendienstmedewerker
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in 2005 kwam de échte groei erin. Nadat Frank
Brouwers twee jaar later Brover verliet om elders
een nieuwe uitdaging aan te gaan, ontstond in
2008 de noodzaak om te verkassen naar een
ander onderkomen. Aan de Mierloseweg werd
het allemaal toch wat te klein... “Uiteindelijk zijn
we terechtgekomen op bedrijventerrein De
Spaarpot. Hier bouwen we binnen ons circa 4.200
vierkante meter tellend pand bedrijfswagens om
tot een perfect ingerichte mobiele werkplek. Naar
eigen ontwerp en van de hoogste kwaliteit.”

Nieuwe stappen
Ondernemen doe je samen. Met je eigen perso
neel natuurlijk. Maar ook met externe p
 artners die
je tijdens je 'avontuur' bijstaan op de m
 omenten
dat het nodig is. Voor Brover is Wesselman
Accountants | Adviseurs al verschillende jaren
zo'n partner. “We h
 ebben een g
 oede klik met
Wesselman en over de dienstverlening ben ik
uiterst tevreden”, aldus Frank. “Zeker als het gaat
om zaken die voor de doorsnee ondernemer
geen gesneden koek zijn. Op die m
 omenten
is het fijn om een beroep te k unnen doen op

een specialist die meerdere t akken van sport
b eheerst. En waarmee je op het financiële,
juridische en strategische vlak bepaalde zaken
tegen het licht kunt houden.” Z
 oals pas geleden.
Op zoek naar meer ruimte voor zijn bedrijf over
woog Frank de aankoop van een tegenover
gelegen pand. Een 1.200 vierkante meter grote
ruimte waarbinnen op termijn onder andere het
beoogde experience center van Brover een plek
zou moeten krijgen.
“We willen nieuwe stappen zetten en ons nóg
meer gaan onderscheiden. Qua kennis en kunde,
oplossingen, maar ook qua faciliteiten. Daarin
past deze ontwikkeling. Maar je gaat natuurlijk
niet over één nacht ijs. Vandaar dat we eerst met
Marco de Hondt, onze vaste c ontactpersoon,
rond de tafel zijn g
 egaan om d
 eze uitdaging en
alle c onsequenties d
 aarvan te bespreken. D
 aarbij
is de meerwaarde van Wesselman andermaal
gebleken. Met als resultaat dat we binnenkort
beschikken over een geheel verbouwde ruimte
waar we onze klanten op gepaste wijze kunnen
ontvangen en hen k unnen tonen wat we
allemaal in huis hebben.”
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Mr. drs. Joop Kuijpers
vennoot |
Estate Planner

Schenk- en Erfbelasting
door de eeuwen heen
Het Successierecht is een van de oudste belastingen die we kennen in Nederland.
Heffingen over nalatenschappen waren zelfs al bekend in het oude Egypte en bij de
Romeinen. Destijds betrof het voornamelijk onroerend goed. In Nederland (Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden) werd de ‘40ste penning’ (2,5%) in 1598 ingevoerd
als overgangsbelasting ondermeer bij overlijden. Men vond het belasten van ‘om niet’
verkregen goederen uit maatschappelijk oogpunt aanvaardbaarder dan goederen
waarvoor men had betaald. Door de eeuwen verandert de naam in Successiebelasting
en stijgt het percentage tot 40% nu.
Rechtvaardiging
Tegenwoordig wordt vooral de Erfbelasting door
velen als onrechtvaardige heffing b
 eschouwd
en door sommigen zelfs omschreven als de
meest g
 ehate belasting. Over het vermogen is
al vele malen belasting betaald en wordt nu bij
overlijden nogmaals in de heffing betrokken, zo
stelt men. De Nederlandse Erfbelasting is echter
vormgegeven als een ‘verkrijgingsbelasting’. De
draagkrachtvermeerdering bij de verkrijger wordt
in de heffing betrokken. De rechtvaardiging wordt
dan gevonden in het feit dat iemand die arbeids
inkomen verwerft om in zijn levensonderhoud
te voorzien wel wordt belast (via de loonheffing
en inkomstenbelasting) en iemand die z onder
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e nige inspanning of tegenprestatie een erfdeel
of schenkingen verkrijgt en daar van leeft, buiten
iedere heffing zou blijven. Dit noemt men het
draagkrachtbeginsel.

Woonplaats en Nationaliteit
Alhoewel het dus een verkrijgingsbelasting is
wordt in de Schenk- en Erfbelasting aansluiting
gezocht bij de woonplaats van de erflater of
schenker en in de tweede plaats bij zijn of haar
nationaliteit. De woonplaats en nationaliteit
van de verkrijger zijn dus in principe niet van
belang. Dat lijkt tegenstrijdig maar komt voort
uit de c ontrolemogelijkheden van de Neder
landse overheid. Vooral het inschrijven van een

overlijden in de Basisregistratie Personen (voor
heen Bevolkingsregister) bij de gemeente is een
makkelijk te constateren feit.

Ficties
In de basis is de Successiewet, op grond waarvan
Schenk- en Erfbelasting wordt geheven, een
vrij robuuste wet. Door allerlei creatieve experi
menten met belastingplichten in het verleden
zijn er inmiddels veel ‘alsof-bepalingen’ of ficties
in de wet opgenomen om misbruik in de ogen
van de wetgever tegen te gaan. Vooral door
middel van testamentaire bepalingen en overeen
komsten werd geprobeerd vermogensbestand
delen buiten de heffing te houden. Te noemen
zijn o.a:. verblijvings-, verreken-, toedelings- en
overnemingsbedingen, schuldigerkenning en
kwijtschelding onder voorwaarde van o
 verleving,
 itgestelde
rentebedingen, koopoptie met u
levering, omzetting in genotsrechten, s chenken
kort voor overlijden, t urbotestamenten en super
turbotestamenten.

Vrijstellingen
Zowel voor schenken als erven gelden bepaalde
vrijstellingen. Bij erfrechtelijke verkrijgingen zijn
de vrijstellingen over het algemeen hoger dan bij
schenkingen. De grootste vrijstelling geldt voor
het schenken of vererven van ondernemings
vermogen (Bedrijfsopvolgingsregeling). Dat kan

ook een onderneming via een BV zijn, maar dan
moet er aan bepaalde eisen worden voldaan.
Beleggingsvermogen wordt niet vrijgesteld. De
vrijstelling beloopt voor ondernemingsvermogen
tot € 1.055.022, 100% en voor het meerdere 83%.
Dat is natuurlijk een enorm verschil met het
vererven of schenken van niet-ondernemings
vermogen. In de rechtspraak werd dit echter wel
rechtvaardig gevonden en mocht de w
 etgever
deze keuze maken om ondernemingen en
daarmee samenhangende werkgelegeneheid te
beschermen.

Tot slot
Schenk- en Erfbelasting is
een heffing die al eeuwen
bestaat in Nederland.
Door een goed testament
en zorgvuldige planning is
het echter mogelijk deze
belastingdruk zoveel
mogelijk te beperken.
De Estate Planners van
Wesselman zijn u daarvoor
graag van dienst.
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Kunstwerken uit ‘The Vincent Affair’

Wim van de Donk, commissaris van de Koning, en Arno Aarts, bestuurslid Van Gogh Village Nuenen en fiscaal
vennoot Wesselman Accountants | Adviseurs.

Zelfportret Vincent van Gogh uit Vincentre

“Normaal is een geplaveide weg: comfortabel om op te lopen,
12

2015
Van Gogh-jaar
Vincent stond bekend als creatief en kleurrijk, accountants daarentegen als stoffig en saai. Wat Wesselman en Vincent van Gogh
dan gemeen hebben? Beiden zijn van huis uit ‘wezenlijk anders’. En bovendien heeft ook Wesselman een voorkeur voor kleur,
boven zwart en wit. Trachtte Vincent zijn creativiteit te etaleren via zijn kwasten op doeken, de adviseurs van Wesselman doen dit
op hun beurt door te sparren met cliënten.

Wesselman vriend van
Van Gogh Village Nuenen
Van Gogh-jaar 2015
Dit jaar is het 125 jaar geleden dat Van Gogh in
1890 zijn laatste adem uitblies. Het Van Goghjaar 2015 wordt in verschillende Europese landen
gevierd, waaronder Nederland, België, Frankrijk en
Engeland, met bijzondere tentoonstellingen rond
het thema ‘125 jaar inspiratie’. Een jaar waarin zijn
leven op veel bijzondere plekken centraal staat.
Zo ook in Nuenen; het Brabantse dorp dat haar
bekendheid vooral te danken heeft aan de jaren
1883 tot 1885 dat Van Gogh hier inwoner was. In
Nuenen kan men letterlijk in de voetsporen lopen
van Vincent van Gogh.
In museum Vincentre horen en lezen we over
hem en zijn verhalen over Nuenen. Buiten het
museum herinneren maar liefst 22 locaties aan Van
Gogh; 14 daarvan zijn locaties die door hem zijn
geschilderd of geschetst. De overige objecten zijn
standbeelden of gebouwen met een bijzondere
betekenis, waaronder het lichtgevende Van GoghRoosegaarde fietspad.

The Vincent Affair:
in de geest van Van Gogh
The Vincent Affair is een eigentijdse beleving,

waar je wordt uitgedaagd om in de geest van
Vincent van Gogh te kruipen. Via de achterdeur
van ‘Nune Ville’, de vroegere woning van Margot
Begemann, in de zomer van 1884 zijn grote
liefde, volgt een wandeling waarin zijn persoon
lijkheid wordt b
 elicht. Alle ruimtes zijn als een
soort h
 ersenkamers ingericht door e igentijdse
kunstenaars, die net als Vincent hun tijd v ooruit
zijn door anders en dwars te denken. Dat de
kunstenaars allemaal iets hebben met de schilder,
is zichtbaar in de door hen ingerichte k amers. De
kamers van Nune Ville zijn getransformeerd, terwijl
de muren hun historie blijven uitstralen.
De opening van deze tentoonstelling, met de
toepasselijke naam: ‘The Vincent Affair’, vond
op 31 maart jl. plaats. De officiële openings
handeling werd verricht door de Commissa
ris van de K oning Noord-Brabant, Wim van de
Donk. Hierna deed actrice Bruni Heinke, in de rol
van Margot B
 egemann, vanuit het b
 ovenraam
aan de voorzijde van het pand een oproep aan
het toegestroomde publiek om geheel volgens
traditie ‘toch vooral achterom te komen’. De unieke
tentoonstelling is nog tot 1 oktober 2015 te zien in
Nune Ville aan de Berg 24 in Nuenen.

Wesselman stelt 100
combitickets beschikbaar!
Wilt u ook de geest van Van Gogh voelen en u
laten inspireren om ‘anders’ naar de w
 ereld te
kijken tijdens dit Van Gogh-jaar? Dat kan! Als
Vriend van The Vincent Affair stelt Wesselman
haar relaties 100 combitickets beschikbaar
die toegang bieden tot zowel Vincentre als
The Vincent Affair.
Meld u bij interesse s.v.p. tijdig en uiterlijk
voor 15 juli a.s. aan via onze website
www.wesselman-info.nl/anders-kijken

De echte Aardappeleters (1885) mogen dan wel
ontbreken in Nuenen, dichter bij Van Gogh kunt
u niet komen!
Meer informatie over Van Gogh Village Nuenen en
alle geplande activiteiten vindt u op
www.vangoghvillagenuenen.nl of
www.thevincentaffair.nl

maar er groeien geen bloemen.” Vincent van Gogh
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Drs. Marco de Hondt
Belastingadviseur

Financiele tips van
onze belastingadviseur
Tip 1 Heeft u nog een levensloop
tegoed waarover u wilt
beschikken?

op 31 december 2012 - kunnen bij de BV worden
overgesloten. Ook dan is de rente aftrekbaar.
Voorwaarde is wel dat het bedrag niet wijzigt.

In 2015 is de afkoop van een levenslooptegoed
voor slechts 80% belast.
In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft.
Vervolgens werd in 2013 de mogelijkheid
geboden het volledige tegoed op te nemen tot
de hoogte van de aanspraken op 31 december
2011. Slechts 80 % werd hierbij belast.
In 2015 wordt deze mogelijkheid opnieuw
geboden voor het op 31 december 2013 aan
wezige tegoed. Heeft u nog een levensloop
tegoed? Laat onze adviseurs bepalen of afkoop
voor u aantrekkelijk is!

Tip 2 Bent u een lening bij de BV
aangegaan na 1 januari 2013?
Let op de renseigneringsplicht voor vanaf 2013
bij de eigen BV aangegane eigenwoningschuld.
Wanneer u overweegt om geld te lenen van uw bv
of van een familielid voor de aanschaf, verbetering
en/ of onderhoud van uw eigen w
 oning, dient u
er rekening mee te houden dat de rente op deze
eigenwoningschuld vanaf 2013 alleen aftrekbaar
is wanneer u - naast de normale voorwaarden (o.a.
tenminste annuïtair aflossen in 360 maanden) - de
basisgegevens van deze lening tijdig en correct
doorgeeft aan de Belastingdienst.
De g
 egevens die u aan de Belastingdienst moet
doorgeven zijn: datum van aangaan van de le
ning, het opgenomen bedrag, de per maand
verschuldigde rente, de looptijd van de lening in
maanden, de wijze van aflossing, en de naam, het
adres van de uitlener en het BSN als de uitlener
een natuurlijke persoon is, en het KvK-nummer als
de uitlener een rechtspersoon is. Deze gegevens
moet u uiterlijk op 31 december van het jaar dat
volgt op het jaar waarin de lening is aangegaan,
verstrekken c.q. melden bij de Belastingdienst.
NB: Ook bestaande leningen - welke bestonden
14

Tip 3 Expiratie van uw lijfrente
verzekering?
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt
dat een lijfrente-uitkering via banksparen in b
 ijna
alle gevallen hoger uitkomt dan een lijfrente-
uitkering via een verzekeraar. Een bankspaar
lijfrente levert u dus meer netto inkomen op!
Naast het feit dat banksparen meer oplevert dan
een uitkering via een verzekeraar, kent bank
sparen nog meer voordelen: 100% uitkering aan
erfgenamen bij overlijden én bescherming bij
een eventueel faillissement vanuit het deposito
garantiestelsel. Een bankspaarlijfrente is eigenlijk
een spaarrekening waarvan het geld alleen
onder voorwaarden kan worden opgenomen.
De lijfrente-uitkeringen stoppen daarom op het
moment dat er geen geld meer op de rekening
staat.
Op basis van uw lijfrenteverzekering, wensen
en doelen, geven onze adviseurs u onafhanke
lijk advies over de oplossing die het beste bij u
aansluit.

Tip 4 Bespaar belastingrente!
Verwacht u dat u over het jaar 2014 fors inkom
sten- en/of vennootschapsbelasting moet bij
betalen? Aarzel dan geen moment; vraag direct
uw voorlopige aanslag 2014 aan! Zo houdt u het
bedrag van de belastingrente binnen de perken.
Over schenkbelasting wordt geen belasting
rente gerekend, over erfbelasting wel. Voor de erf
belasting voorkomt u belastingrente als u binnen
17 weken na overlijdensdatum aangifte erfbelas
ting doet, of binnen 22 weken na overlijden een
voorlopige aanslag erfbelasting aanvraagt.
We nemen als voorbeeld het belastingjaar 2014,

hierover begint de belastingrente vanaf 1 juli 2015
te lopen. Als de aangifte over 2014 vóór 1 april
2015 is ingediend, of vóór 1 mei 2015 een voor
lopige aanslag is aangevraagd ter grootte van het
belastingbedrag 2014, dan zal de Belastingdienst
geen belastingrente in rekening brengen. Doet u
deze acties later, dan zal op de belastingaanslag
veelal wel belastingrente worden vermeld. De
belastingrente wordt in rekening gebracht o
 mdat
u ‘verzuimd’ hebt om sneller aan de verplichtingen
te voldoen, waarbij het niet uitmaakt of u uitstel
voor het indienen van de aangifte geniet.
Stel dat u vandaag een voorlopige aanslag
2014 aanvraagt, en de belastingaanslag wordt
opgelegd met als dagtekening 30 juni 2015. Dan
zou u in eerste instantie wellicht verwachten dat
er geen belastingrente wordt berekend, omdat u

nog net vóór 1 juli 2015 zit. Echter, op de aanslag
van 30 juni 2015 zit een standaardbetaaltermijn
van 6 weken. En deze betaaltermijn wordt
meegeteld. Daardoor wordt er toch over een
periode van 6 weken rente berekend!
Hoe hoog is de belastingrente? Voor de vennoot
schapsbelasting is de belastingrente gelijk aan
de wettelijke rente voor handelstransacties, met
een minimum van 8%. Op dit moment bedraagt
deze 8,05%.

Wij verwelkomen
bij Wesselman
Lizan Kuunders
Administratief medewerkster

Anouk de Kok
Jurist

Voor de overige belastingen is de belasting
rente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-
handelstransacties, met een minimum van 4%.
Deze wettelijke rente is nu slechts 2%, maar
desondanks betaalt u de Belastingdienst dus 4%!

Op de agenda
Verhuizing kantoor Eindhoven
Maandag 22 juni 2015
Vanaf deze zomer bevindt ons kantoor Eindhoven zich niet langer in
de Elzentlaan, maar bent u van harte welkom in ons nieuwe pand in de
Meerkollaan.
Het nieuwe bezoekadres is:
Meerkollaan 15, 5613 BS Eindhoven
Onze overige contactgegevens blijven ongewijzigd.
De smaken van Wesselman
Donderdag 25 juni
Aanvang 14.00 uur
Tijdens deze sfeervolle middag in en om kantoor Helmond, presenteren
de specialisten van Wesselman Accountants | Adviseurs vijf verschillende
masterclasses, volledig afgestemd op de directeur- grootaandeelhouder.
Tussen de masterclasses door kunt u genieten van een wijnproeverij.
Tijdens deze middag presenteren wij de volgende masterclasses:
• De belastingcontrole
• De nieuwe ontslagregels
• Bedrijfsopvolging
• Ondernemen over de grenzen
• Pensioen: van fiscale aftrekpost naar echt pensioen?
De masterclasses worden u aangeboden door Wesselman Accountants
| Adviseurs; deelname aan een of meerdere masterclass(es) is d
 erhalve
kosteloos. In verband met een beperkt aantal plaatsen, raden wij aan om

u tijdig en uiterlijk vóór 17 juni aan te melden via
www.wesselman-info.nl/de-smaken-van-wesselman
Golfen met Wesselman
Vrijdag 18 september
Aanvang 15.00 uur
Op vrijdag 18 september a.s. organiseert Wesselman Accountants |
Adviseurs bij de Helmondse golfclub Overbrug een 9-holes toernooi
voor alle cliënten met affiniteit voor golf, met aansluitend een barbecue.
Aanmelden kan via
http://www.wesselman-info.nl/golfen-met-wesselman
Vastgoedborrel
Donderdag 15 oktober
Aanvang 15.00 uur
In deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over diverse aandachts
punten en ontwikkelingen rondom het investeren in vastgoed. Zo zal o.a.
aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de rechtspraak over
de toepasbaarheid van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij schenken
en erven van bedrijfsmatige exploitatie van onroerend goed. Ook zullen
aandachtspunten en ontwikkelingen op het gebied van overdrachts
belasting, BTW en financiering de revue passeren.
De borrel wordt u aangeboden door Wesselman Accountants | A
 dviseurs;
deelname is derhalve kosteloos. In verband met een beperkt aantal
plaatsen, adviseren wij om u tijdig en uiterlijk vóór 1 september aan te
melden via http://www.wesselman-info.nl/vastgoedborrel
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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.
Bij Wesselman Accountants | Adviseurs bestaan diverse specialisatiegroepen waarin accountants,
fiscalisten 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
Ingrid van de Poll, Joyce Verhoeven, Sandra Sullivan en Marco de Hondt.
Wesselman Accountants | Adviseurs

REDACTIEADRES
Kantoor: Helmond
Postadres: Postbus 192, 5700 AD
Bezoekadres: AarleRixtelseweg 14, 5707 GL
Telefoon: 0031 (0)492 548 555
Email: info@wesselmaninfo.nl
Website: www.wesselmaninfo.nl

VORMGEVING & PRODUCTIE
Pico Media bv, 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.

