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Voorwoord
Voor u ligt onze Wisselnieuws met de titel:
‘Excelleren vanuit het fundament’ wat met een
knipoog verwijst naar de vastgoedsector, een
sector vol dynamiek. Daar waar de branche in
2011 getroffen was door de crisis, is de situatie
in 2018 totaal anders geworden. Brancherapporten presenteren een record aan beleggingen in vastgoed, huren en waardes stijgen en
in bepaalde onderdelen van de sector zou zelfs
sprake zijn van te weinig aanbod. De ontwikkelingen brengen weer eigen risico’s met zich mee,
onder andere op het gebied van continuïteit,
waardering en risicobeheersing. De werkgroep
Vastgoed van de Nederlandse Brancheorganisatie van Accountants heeft onlangs hun inmiddels
2e publieke management letter over de sector
commercieel vastgoed uitgebracht waarin zij
aandacht vragen voor de huidige marktsignalen
en het tijdig nemen van waarborgen hiervoor.
Essentieel is het hebben van een goed doortimmerde lange termijnvisie en strategie, waarbij
ook rekening gehouden wordt met verschillende scenario’s.
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Wij verwelkomen bij Wesselman
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Goed idee; een vastgoeddossier?
Anouk van den Dungen-Maltha | Directeur Advies
Arno Aarts | Vennoot fiscaal

Voor ons als Wesselman Accountants | Adviseurs,
en in het bijzonder de sectorgroep vastgoedspecialisten, genoeg redenen om uitgebreid
aandacht te geven aan thema’s rondom de vastgoedsector.
Directeur-eigenaar van Eijkemans Bedrijfsmakelaardij, Marco Eijkemans, komt aan het woord
en vertelt over het belang van een goede strategie op het gebied van een van de belangrijkste
pijlers van het bedrijf: het vastgoed. Hij benadrukt de kennis die noodzakelijk is voor een
goed specialistisch advies. Een aspect waarin hij
zowel intern door zijn eigen vastgoedteam, als
ook door zijn adviseurs vanuit Wesselman wordt
ondersteunt.
Vervolgens geven onze collega’s Franka en
Kübra in hun artikel aan hoe je zorgt voor een
goede fundering als u besluit om te investeren
in vastgoed. Vanuit de verschillende fasen van
een vastgoedtransactie geven zij aan wat voor
u als ondernemer de aandachtspunten zijn op
het gebied van omzetbelasting en overdrachtsbelasting en welke zaken onderdeel moeten zijn
van een goed vastgoeddossier.

en de ontwikkelingen in de vastgoedbranche in
de regio. Ook zij benadrukken de kennis, opgebouwd uit jarenlange ervaring, die noodzakelijk
is voor kwaliteit, duurzaamheid en een klantgerichte insteek van hun dienstverlening in de vastgoedsector.
Het zal u verder niet zijn ontgaan dat de AVG op
25 mei 2018 in werking is getreden. Wat dit nu
betekent in het algemeen en voor de vastgoedbranche in het bijzonder leest u in het artikel van
onze collega’s Mariëlle en Igor.
We sluiten dit Wisselnieuws af met het benadrukken van het belang van een vastgoeddossier
voor u als ondernemer met een vastgoedportefeuille, door Arno en Anouk.
Ik wens u veel leesplezier toe!

Gülhan Üçgül | Directeur Accountancy

Daarna staat Van der Meeren Vastgoed & Projectontwikkeling centraal waarbij eigenaren
Evelyn en Jan-Hein van der Meeren ons meenemen in de geschiedenis van hun familiebedrijf
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Marco Eijkemans
Eijkemans
Bedrijfsmakelaardij
Marco Eijkemans, directeur-eigenaar van Eijkemans Bedrijfsmakelaardij

Van makelaar naar
vastgoedspecialist
Gedrevenheid en passie zijn kenmerken van Marco Eijkemans, als
bedrijfsmakelaar gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. Hij weet als
geen ander dat aandacht moet worden besteed aan één van de belangrijkste
en kostbaarste pijlers van het bedrijf: het vastgoed! Eijkemans adviseert in
brede zin zodat u als ondernemer de tijd heeft om te doen waar u het beste in
bent: ondernemen. Met ruim 25 jaar ervaring in het vak is Eijkemans dan ook
allesbehalve wat je noemt een ‘traditionele makelaar’.
Al vroeg in zijn loopbaan als makelaar blijkt
Marco’s bouwkundige achtergrond van grote
waarde voor zijn klanten. Zijn toegevoegde
waarde beperkt zich niet tot alleen snelle
transacties, maar Marco plaatst de klantvraag
direct in een breder perspectief. Door de klant
eerst te leren kennen en vragen te stellen over
de bedrijfsstrategie en visie, komt hij al snel
tot de kern van bedrijfsprocessen en weet met
verrassende adviezen en initiatieven te komen.
“Als je niet weet wat een organisatie beweegt,
kun je niet adviseren", aldus Marco Eijkemans.

Totaalplaatje
“Wij bekijken alle facetten van hetgeen met
de bedrijfsonroerende zaak te maken heeft.
Immers alle facetten tezamen - onder andere
ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving,
vergunning, bouwkundig, fiscaal, financieel etc.
- vormen samen dé sleutel tot vastgoed succes.“
Een vorm van totaaladvisering die door onder
nemers al snel zeer gewaardeerd blijkt. Een
specialisatie in bedrijfsmatig vastgoed is dan
ook een logische keuze voor de Helmondse
ondernemer.

Eijkemans Bedrijfsmakelaardij biedt in overleg ook nieuwe, soms tijdelijke, gebruiks
mogelijkheden met als streven (een mix van)
functies die v oldoende opbrengsten genereren.
Ook het in opdracht revitaliseren en verduur
zamen van oude bedrijfspanden en het v inden
van een herbestemming behoort tot de dienstverlening van E ijkemans. Als voorbeeld van een
o nlangs a fgerond project noemt Marco een
s ituatie w
 aarbij het vastgoed te zwaar drukte op de onderneming. In plaats van herin
richting, luidde zijn advies: verkoop het pand
met een overeenkomst van terughuur aan een
investeerder, zodat er weer financiële middelen beschikbaar komen voor de bedrijfsactiviteiten. Een ander project waarbij Eijkemans
Bedrijfsmakelaardij betrokken is, is de in 2014
o pgeleverde ‘Poort van L aarbeek’ in Aarle-
Rixtel. Een volledig e nergieneutraal pand dat
plaats biedt aan een supermarkt, een dames
speciaalzaak en een modern bedrijvencentrum op de eerste v erdieping. Het team van
Eijkemans richtte zich bij de ontwikkeling met
name op de duurzaamheid van het pand, z owel
wat betreft g
 ebruikte materialen als economisch
bestaansrecht; het pand moest beschikken over
alle hedendaagse faciliteiten en geschikt zijn voor
een diversiteit van functies, nu én in de toekomst.
Anno 2018 is Eijkemans Bedrijfsmakelaardij een
bekende naam in Helmond en een straal van 20
kilometer daaromheen. Wanneer je met Marco
Eijkemans een kop koffie drinkt en praat over
vastgoed, valt één eigenschap direct op: Marco
streeft perfectie na; niets laat hij aan het toeval
over. Zijn vastgoedteam zet volgens hem pas
echt de puntjes op de i. “Zonder mijn team hink
ik op één been, zij hebben de backoffice perfect
onder controle waardoor ik al bij het eerste
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contact beslagen ten ijs kom en me volledig kan
richten op mijn projecten.”
Niet alleen over zijn team, maar ook over de
samenwerking met Wesselman spreekt Marco
Eijkemans vol lof. Hij verwijst naar zijn eerdere
uitspraak: ”Als je de organisatie niet kent, kun je
niet adviseren”. Zo is het ook met Wesselman. Met
onze relatiemanager en fiscalist Marco de Hondt
heb ik een erg goede klik. Hij komt bij ons over de
vloer, kent mijn bedrijf, kent mijn visie. Ik vertrouw
hem blindelings en laat hem dan ook regelmatig
aanschuiven aan tafel bij mijn klanten voor fiscale
advisering en onderbouwing. Ik kan hem altijd
bellen, en zo werk ik zelf ook. Hetzelfde geldt
voor zijn collega Lisette, onze contactpersoon
bij Wesselman voor accountancy-gerelateerde
zaken.

Ondernemers en adviseurs verbinden
“Eén van mijn kerntaken is het samenbrengen
en verbinden van de juiste partijen. Samen met
de klant, architect, aannemer en indien nodig
fiscalist, jurist en/of accountant tegelijkertijd
aan één tafel. Een architect kijkt vanuit een
hele andere invalshoek dan een aannemer. Ik
fungeer dan als een drone; hang er als het ware
boven en kijk naar wat de mogelijkheden zijn
en het beste past binnen de lange termijn visie.
Daarin zijn Wesselman en ik gelijk; wij zijn niet
de goedkoopste én ook niet de duurste, maar
investeren liever in duurzaamheid en lange
relaties dan in snelle successen.“

“Als je de organisatie
niet kent, kun je
niet adviseren”
Iets wat door zijn relatiemanager Marco de
Hondt wordt bevestigd: “Marco (Eijkemans red.)
fungeert net als wij als de spin in het web. Hij is
een betrouwbare makelaar die op alle aspecten
mee en vooruit denkt. Hij zegt het ook gerust
tegen zijn klant als hij van mening is dat het beter
anders kan. En hij wijst projecten af als deze niet
passen bij zijn visie”. Marco Eijkemans vult aan:
“ik kies bewust niet voor massa en volume, maar
voor kwaliteit en diepgang. Ik wil tijd maken voor
mijn klant. Ik wil de mensen zien.“
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Franka Pijpersvan Lieshout
en Kübra Özdemir
Belastingadviseurs

Investeren in vastgoed?
Zorg voor een goede ‘fundering’
De fiscale regelgeving ten aanzien van omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de vastgoedbranche is de laatste jaren
volop in beweging. Het zijn vaak technisch ingewikkelde onderwerpen. Bij het voornemen van de aan- of verkoop van
vastgoed, is het belangrijk om vooraf de omzetbelasting- en overdrachtsbelasting gevolgen in beeld te brengen. Laat u dus
tijdig adviseren, om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan.

Besluit u om te investeren in vastgoed, zorg
dan voor een goede ‘fundering’. Een fundering is niet alleen essentieel voor een bouwconstructie, maar ook voor de fiscale strategie.
Indien sprake is van nieuw vervaardigd onroerend goed wordt het vastgoed voor de omzet
belasting voor een periode van 10 jaar gevolgd,
de zogeheten ‘herzieningsperiode’. Zorg dus voor
een goed o
 pgebouwd vastgoeddossier, waarin alle relevante informatie vanaf de aanvang
van het project tot en met het laatste jaar van
de herzieningsperiode is vastgelegd. Met een
vastgoeddossier is inzichtelijk wat de omzet
belastinggevolgen zijn in iedere fase van het
vastgoedproject. Aan de hand daarvan kan de
fiscale strategie mogelijk worden aangepast.

r elevante informatie van het vastgoedproject vast
te leggen, zoals de koopovereenkomst, aankoopakte, foto’s, bouwtekeningen, specificatie van de
te verwachten kosten van de bouw of verbouwing, een vastlegging van de omzetbelastingen overdrachtsbelastingaspecten e.d.

Fase 2: oplevering/ingebruikname
van het project
Bij de eerste ingebruikname dient te worden
g etoetst of de in aftrek gebrachte omzet
belasting (cq. niet afgetrokken omzetbelasting) wel terecht in aftrek is gebracht. Dit dient
ten a anzien van het project te worden her
rekend. Leg in deze fase de onderbouwing van
de herrekening goed vast.

Een goed opgebouwd vastgoeddossier is een belangrijk
hulpmiddel bij het beantwoorden van de vragen van de
belastingdienst en/of het maken van afspraken met de
belastingdienst.
De praktijk leert dat de belastingdienst alert is
bij vastgoedtransacties, waardoor in de meeste
gevallen om meer informatie over het vastgoedproject wordt verzocht. Een goed opgebouwd
vastgoeddossier is een belangrijk hulpmiddel
bij het beantwoorden van de vragen van de
belastingdienst en/of het maken van a fspraken
met de belastingdienst. Vanuit omzetbelasting perspectief bestaat een vastgoedproject
in beginsel uit vier fases, deze worden hierna
toegelicht.

Fase 1: aanvang project
Bij de aanvang van het vastgoedproject dient
de hoogte van de aftrek van omzetbelasting
van de aanschaf en/of (ver)bouw(ings)kosten op
basis van het voorgenomen gebruik te worden
vastgesteld. Leg het voorgenomen gebruik en
de berekening van de afgetrokken omzetbelasting daarom vast in het vastgoeddossier. De kans
bestaat dat de fiscus een onderbouwing wenst
voor de afgetrokken omzetbelasting. Het voorhanden hebben van deze onderbouwing in het
vastgoeddossier komt dan goed van pas.
Tevens is het belangrijk om in deze fase alle
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Het is hierbij van belang om de totale kosten
 odig
van het project vast te leggen en waar n
te s plitsen per zelfstandige ruimte. Ook de
datum van oplevering en ingebruikname danwel verkoop is van belang. Bewaar alle relevante
documentatie zoals huurcontracten, verkoopakte e.d.

Fase 3: einde van het eerste jaar van
ingebruikname

 orden afgedragen. Ook de vastlegging van de
w
herzieningsberekening(en) zijn essentieel in het
vastgoeddossier.

Fase 4: de herzieningsperiode
In situaties waarin sprake is van nieuwbouw of
waarin een ingrijpende verbouwing heeft geleid tot een nieuw vervaardigd goed, leidt dit tot
het ‘volgen’ van het vastgoed voor de herziening
speriode. De herzieningsperiode geldt in de
negen jaren volgende op het jaar van eerste
ingebruikneming. Dat betekent dat jaarlijks aan
het einde van het 1e tot en met het 9e jaar na
eerste ingebruikneming op basis van het werkelijke gebruik moet worden getoetst of de in aftrek
gebrachte omzetbelasting cq. niet afgetrokken
omzetbelasting moet worden herzien.
Leg in deze fase het werkelijk gebruik per
zelfstandige ruimte in dat jaar vast. Onderbouw
dit zoveel mogelijk met documentatie. Indien het
werkelijke gebruik is gewijzigd, kan dit leiden tot
een herziening van de omzetbelasting. Ook de
herzieningsberekening(en) zijn essentieel in het
vastgoeddossier.
Ook in situaties waarin geen herzieningsperiode van toepassing is of de herzieningsperiode is verstreken, blijft het belangrijk om de
onderbouwing van de afgetrokken btw in het
betreffende jaar goed vast te leggen.

Aan het einde van het eerste jaar van ingebruikname moet worden getoetst of de in aftrek gebrachte omzetbelasting cq. de niet afgetrokken
omzetbelasting moet worden herzien. Deze fase
is zeer belangrijk, omdat aan het einde van het
jaar van ingebruikname de definitieve hoogte
van omzetbelasting op de aanschaf en/of (ver)
bouw(ings)kosten aftrek vaststaat.

Het vormen van een vastgoeddossier
leidt tot een draagkrachtige f iscale
fundering. Voorkom het bouwen op
zand en laat u tijdig adviseren door één
van onze o
 mzetbelastingspecialisten.
Wij kunnen u helpen met uw vastgoeddossier, zodat de omzetbelasting- en
overdrachtsbelastingaspecten van uw
vastgoedproject inzichtelijk zijn.

Leg in deze fase het werkelijke gebruik per
zelfstandige ruimte in dat jaar vast. Bewaar alle
relevante documentatie voor de onderbouwing van het werkelijke gebruik. Indien het
werkelijke gebruik is gewijzigd, kan dit leiden
tot een herziening van de omzetbelasting,
waardoor meer of minder omzetbelasting moet

Neem voor meer informatie contact
op met Franka Pijpers-van Lieshout
(franka.vanlieshout@wesselman-info.
nl) of met Kübra Özdemir
(kübra.özdemir@wesselman-info.nl).
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Evelyn en Jan-Hein
van der Meeren
Van der Meeren
Vastgoed &
Projectontwikkeling

Evelyn en Jan-Hein van der Meeren namens Van der Meeren Vastgoed & Projectontwikkeling:

"We komen optimaal tegemoet
aan de wensen van onze klanten"
Gestart als makelaarskantoor in 1929 is Van der Meeren Vastgoed & Projectontwikkeling de afgelopen decennia uitgegroeid tot een gerenommeerde en
veelzijdige speler binnen de Eindhovense regio. Lag in de beginperiode nog de
nadruk op het matchen van vraag en aanbod, vanaf medio jaren zestig ging de
focus vol op het ontwikkelen van uiteenlopende projecten binnen de woning- en
utiliteitsbouw. Een activiteit die anno 2018 nog steeds geldt als de specialiteit van
het huis. Evelyn en Jan-Hein van der Meeren, de vertegenwoordigers van de derde
generatie binnen het familiebedrijf, vertellen er meer over.
De vastgoedportefeuille waaruit Van der Meeren
Vastgoed & Projectontwikkeling ontwikkelt,
verkoopt en verhuurt, is ruim gevuld. En op
korte termijn wordt een ontwikkeling opgeleverd
waarmee zij het woningprobleem in Eindhoven
verkleinen. Maar daarover later meer. Eerst
blikken we terug naar de start van het bedrijf, aan
het einde van de roaring twenties. Het waren de
overgrootmoeder en opa van Evelyn en Jan-Hein
die brood zagen in het makelen van huisjes. Een
discipline die in de jaren daarna met evenveel

succes werd gebezigd door Hein van der Meeren,
de vader van het huidige directieduo. Tot halverwege de jaren 60, waarin de bedrijfsactiviteiten
een ander accent kregen. "Onze vader was een
echte ondernemer en had een heldere visie op
onroerend goed. Hij herkende dan ook de kansen en de mogelijkheden van vastgoedontwikkeling", vertelt Jan-Hein in het bedrijfspand van
Van der Meeren aan de Vonderweg in Eindhoven. "Specifieke kwaliteiten die hij in die tijd wist
te vertalen naar tastbaar resultaat. Eerst met de

realisatie van zo'n 4.000 woningen in Veldhoven
en iets later met de bouw van appartementen
aan de Belgische kust. Prachtige initiatieven die
de basis hebben gevormd van onze hedendaagse business: het financieel onafhankelijk en
in eigen beheer realiseren van uiteenlopende
vastgoedprojecten."

Herontwikkeling
Wist Hein van der Meeren het bedrijf vanaf
midden jaren zestig met groot enthousiasme
stevig op de kaart te zetten, sinds zijn overlijden in 2007 vervolgen Evelyn en Jan-Hein het
vastgoedpad met eenzelfde dosis geestdrift. En
behoort de ontwikkeling van onroerend goed
nog steeds tot de kernactiviteiten, met de leegstand van (kantoor)gebouwen ligt sinds enkele
jaren eveneens een sterke nadruk op het herontwikkelen van bestaande objecten. Vooral binnen
het Eindhovense. "Bij de bouw van een gloednieuw, geheel energieneutraal appartementencomplex van 224 woningen op de kruising van
de Boutenslaan en de Hoogstraat, bogen we
op onze ervaring uit een succesvolle transformatie van een voormalig kantoorgebouw aan
de Keizer Karel V Singel tot een complex van 96
woningen", licht Evelyn toe. "Daarnaast loopt er
een project aan de Oude Bosschebaan, waar we
naast de tot kantoorgebouw getransformeerde
monumentale kerk een voormalige pastorie gaan
omtoveren tot elf woningen. Zomaar twee voorbeelden van projecten waarmee we gebouwen
een nieuwe bestemming geven en voorzien in
de toenemende vraag naar moderne en betaalbare woonruimten."

Het resultaat is heilig
Of het nu gaat om het ontwikkelen of herontwikkelen van onroerend goed, binnen het
zes medewerkers tellende team van Van der
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Meeren gaat het verdienen van de boterham
gepaard met veel plezier, de hoogste aandacht
voor duurzaamheid en een vergaande klantgerichte insteek. "De door ons gerealiseerde projecten onderscheiden zich stuk voor stuk door
kwaliteit, maatwerk en een hoog afwerkingsniveau", aldus Jan-Hein. "Samen met onze vaste
partners maken we mooie, toekomstbestendige dingen. Met oog voor detail en inclusief een
perfecte service richting onze klanten. We komen
graag aan hun wensen tegemoet en geven ze
alle ruimte om een woning of bedrijfsonderkomen te voorzien van een persoonlijke touch.
Die aspecten zijn kenmerkend voor onze aanpak." Een aanpak waarbij het bedrijf al vele tientallen jaren tot grote tevredenheid gebruik maakt
van de veel zijdige expertise van Wesselman
Accountants | Adviseurs. In het bijzonder van de
kennis en kunde van registeraccountant Martin

Samen met onze vaste
partners maken we mooie,
toekomstbestendige
dingen.
Hoskens, die als relatiemanager samen met zijn
klantteam het bedrijf dient van een gedegen
financieel en fiscaal advies. Ook als daar buíten
de kantooruren behoefte aan is, zo blijkt. "Naast
het feit dat Martin als vertrouwd gezicht de voorgeschiedenis van ons bedrijf goed kent, reageert
hij ook snel op onze vragen", zegt Evelyn. "Zelfs
's avonds of tijdens vakantieperioden. Dat is erg
prettig. Binnen onze tak van sport doemen vaak
vraagstukken op waarop we direct een antwoord
moeten hebben. Dat geeft Martin dan ook. Je
moet snel kunnen schakelen, zeker in onze business. Wesselman stelt ons daartoe in staat." Hoskens: "Waar we Van der Meeren in het begin
vooral op het fiscale vlak met raad en daad terzijde stonden, behartigen we sinds jaar en dag
ook de financiële belangen van de organisatie.
Dat alles gebeurt in een zeer prettige sfeer, mag
ik wel zeggen. We hebben een oprechte relatie
met elkaar en er is alle ruimte voor een kritische
noot. En dat moet ook kunnen. Wanneer iets niet
lekker loopt, kijken we samen of we de zaken niet
anders kunnen aanpakken. Het resultaat is heilig."
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Mariëlle Scheepensvan den Boom
Senior Jurist
Igor Suselbeek
Belastingadviseur

De AVG in de
vastgoedbranche
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Met deze nieuwe Europese verordening die de bescherming van
persoonsgegevens regelt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen.
Ook binnen de vastgoedbranche worden persoonsgegevens verzameld en
opgeslagen, maar gebeurt dit wel volgens de vereisten van de AVG? Hierna zal
aandacht worden besteed aan de vereisten van de AVG en de werking hiervan
binnen de vastgoedbranche.
Rollen binnen de AVG
Binnen de vastgoedbranche worden veel persoonsgegevens verwerkt. Zo verzamelt een makelaar bijvoorbeeld de persoonsgegevens van de
koper en de verkoper. Hiertoe is hij verplicht aangezien hij de identiteit van de betrokkenen moet
vaststellen onder de Wet ter voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).
Om deze gegevens te kunnen verwerken maakt
een makelaar doorgaans gebruik van een softwarepakket.
Binnen de AVG heeft iedere persoon of organisatie zijn of haar eigen rol. Zo is de Betrokkene de
persoon waarvan de persoonsgegevens worden
verwerkt. De Verantwoordelijke is degene die bepaalt wat met er de persoonsgegevens van de
betrokkene gebeurt. De Verwerker handelt naar
instructie van de Verantwoordelijke bij het ver10

werken van de verstrekte gegevens. Ook kan er
sprake zijn van een sub-Verwerker, deze handelt
weer naar instructie van de Verwerker.
In het voorbeeld zoals hierboven beschreven zijn
de koper en verkoper allebei Betrokkenen, is de
makelaar de Verantwoordelijke en is de leverancier het softwarepakket de Verwerker.

Benadering van klanten
Met name verhuurders en makelaars sturen
regelmatig reclame naar (potentiële) klanten.
Met de komst van de AVG kan dit niet zomaar,
maar zullen (potentiële) klanten hier eerst toestemming voor moeten geven. Wanneer een
b etrokkene zich aanmeldt voor een bezichtiging van een huis of een brochure van de
website downloadt, mag nog niet automatisch
reclame naar deze betrokkene worden gestuurd.

Zij z ullen hier eerst actief toestemming voor
moeten geven. Dit kan bijvoorbeeld door een
hokje ‘ik wil reclame ontvangen’ aan te kruisen,
met expliciete vermelding van het doel waarvoor
de p
 ersoonsgegevens worden verstrekt.

Een verwerkingsregister
Doordat binnen de vastgoedbranche verschillende persoonsgegevens (denk aan scheiding,
financiële situatie, faillissement, identiteit etc.)
worden verzameld en opgeslagen, is het van
belang om te inventariseren welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, hoe
wordt verwerkt en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Dit doet u aan de hand van een
verwerkingsregister. In dit register wordt minimaal opgenomen of u verantwoordelijke bent
of verwerkt namens een ander en van wie welke g
 egevens verwerkt worden met welk doel.
Waar komen deze g egevens vandaan en op
basis van welke (wettelijke) grondslag worden
deze gegevens verwerkt? Wat zijn de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en welke bewaartermijn geldt voor deze
gegevens? De juristen van Wesselman Accountants I Adviseurs kunnen u hierbij verder helpen.

Lees verder op pagina 12
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Op de agenda

Wie laat onze ondernemers excelleren?
Wesselman is voortdurend op zoek naar energieke, betrouwbare collega’s met een groot inlevingsvermogen.
Werken bij Wesselman betekent werken met collega’s die hoogwaardige kennis en kunde objectief combineren
met diepgaande persoonlijke interesse en betrokkenheid.

Golfen met Wesselman
Vrijdag 7 september 2018

Op dit moment zijn wij voor de volgende functies op zoek naar leuke collega's:
•
•
•
•

Assistent Accountant Controle- en Samenstelpraktijk
Senior Assistent Controle- en Samenstelpraktijk
Controleleider Controlepraktijk
Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

•
•
•
•

Verantwoordelijk Accountant Samenstelpraktijk
Salarisadministrateur
Belastingadviseur Internationaal
Senior Aangiftemedewerker

Persoonlijkheid en vertrouwen staan bij ons in een hoog vaandel. Ken of ben jij een leuke persoonlijkheid die goed in het
Wesselmanteam past? Dan maken wij graag kennis met jou!

Werken bij Wesselman? Kijk voor het actuele vacatureaanbod op www.werkenbijwesselman.nl
of stuur direct een mail naar vacatures@wesselman-info.nl

Bewaartermijn
Hoe lang mag een makelaar nu eigenlijk de gegevens van zijn klanten bewaren? Op basis van
de AVG mogen bedrijven privacygevoelige gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Tevens biedt de AVG klanten het recht om te
vragen welke gegevens zijn verwerkt én hebben klanten het recht om te eisen dat hun gegevens worden verwijderd. Dit betekent echter
niet dat alle gegevens per direct verwijderd kunnen/mogen worden. Er zijn namelijk wettelijke
bepalingen die voorschrijven dat bepaalde gegevens een minimale periode bewaard moeten
blijven. Zo moet een makelaar op basis van de
wetgeving een opdrachtbevestiging en facturen minimaal zeven jaar bewaren.

ke verplichtingen. U zou deze persoon bijvoorbeeld ‘Privacy Officer’ kunnen noemen.

Data Protection Impact Assessment
(DPIA)
Wanneer gegevensverwerking een hoog privacy
risico oplevert is een DPIA verplicht. DPIA is een
instrument om vooraf de privacy risico’s van de
gegevensverwerking in kaart te brengen.
Hier valt te denken aan de verplichting van een
DPIA bij een woningcorporatie die huurders selecteert op basis van ras, gezondheid, seksuele geaardheid en godsdienst. Dit komt doordat
de woningcorporatie in dit voorbeeld op grote
schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Het verplicht opstellen van een datalekkenregister
is nieuw binnen de AVG.
Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG)
Een FG is onder andere verplicht bij overheden
en publieke organisaties. Binnen de vastgoedbranche vallen woningcorporaties vooralsnog
buiten deze verplichting. Voor organisaties die
hiertoe niet verplicht zijn, kan het toch verstandig zijn om een functionaris vergelijkbaar met de
rol van een FG aan te stellen. Let hierbij op dat
u deze persoon geen FG noemt en ook niet volledig hetzelfde functieprofiel geeft als een FG.
Voor een FG gelden namelijk veel extra wettelij12

Overigens zou deze woningcorporatie zichzelf de vraag moeten stellen of deze wijze van
selecteren überhaupt is toegestaan. Ook voor
een DPIA geldt dat het verstandig is om dit altijd
te doen, ondanks dat u hiertoe niet wettelijk verplicht bent. Dit geeft u namelijk direct een overzicht van de persoonsgegevens met de daaraan
verbonden risico’s, die u toch al in kaart moet
brengen voor het verwerkingsregister.

Datalekkenregister
Ook in de vastgoedbranche kunnen datalekken

voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan een
ransomware-aanval op een verhuurder. Bij een
dergelijke aanval kunnen persoonsgegevens in
handen komen van derden.
Het verplicht opstellen van een datalekkenregister is nieuw binnen de AVG. In dit register moeten
alle (mogelijke) datalekken worden opgenomen
met daarbij de afweging of dit datalek wel of niet
gemeld zou moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is verstandig om hierbij ook
een protocol op te stellen voor het melden van
datalekken zodat de medewerkers precies weten
hoe ze moeten handelen in geval van een datalek.

Verwerkersovereenkomst
Een nieuwe verplichting onder de AVG is het sluiten van een verwerkersovereenkomst tussen
de verantwoordelijke en de Verwerker. In deze
overeenkomst moeten de afspraken omtrent
het Verwerken van de persoonsgegevens worden opgenomen. In het eerder besproken voorbeeld moet dus een verwerkersovereenkomst
gesloten worden tussen de makelaar en de aanbieder van het softwarepakket.

25 mei 2018
Zoals bovenstaand beschreven heeft de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei jl. ook gevolgen voor de vastgoedbranche. Naast de
bovengenoemde aandachtspunten is het tevens
van belang om de relevante personen binnen uw
organisatie op de hoogte te stellen van de nieu-

we privacyregels, zodat binnen uw bedrijf bewust
wordt omgegaan met persoonsgegevens. Een intern handboek kan hiervoor een goed handvat
bieden. Hierin beschrijft u de processen binnen
uw organisatie die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

Omdat er veel zaken vastgelegd moeten worden, kost het AVG-proof maken
van uw organisatie veel tijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft.
U kunt daarvoor contact opnemen met
onze c ollega’s Mariëlle Scheepens of
Igor Suselbeek.
Daarnaast kunnen onze juristen u verder helpen bij het opstellen van de benodigde documenten.
Zo beschikken wij over een draaiboek
met een uitgebreid stappenplan. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een
voorbeeld verwerkersovereenkomst,
datalekken protocol, privacyverklaring
en een sjabloon van een verwerkingsregister waarin voorbeelden zijn opgenomen, zodat u houvast heeft bij het
invullen van het register. Ook hiervoor
kunt u contact opnemen met Mariëlle
Scheepens (mariëlle.scheepens@wesselman-info.nl).

Voor alle cliënten met affiniteit met golf organiseert Wesselman ook dit jaar weer een
9-holes golftoernooi met een gezellige barbecue bij de Helmondse Golfclub Overbrug.
Een sportieve namiddag met collega-ondernemers in de buitenlucht, even weg van alle
verplichtingen.
Beschikt u over een golfvaardigheidsbewijs en heeft u interesse om deel te nemen? U bent
van harte welkom!
Ontbijtsessie ‘Actualiteiten en eindejaarstips’
Dinsdag 20 november 2018
8.00 – 10.00 uur
Donderdag 22 november 2018
8.00 – 10.00 uur

Eindhoven
Helmond

Tijdens een goed verzorgd ontbijt met collega-ondernemers wordt u bijgepraat over
interessante actuele én toekomstige ontwikkelingen die u als ondernemer niet wilt missen.

Houd www.wesselman-info.nl in de gaten voor actuele informatie over onze
bijeenkomsten en/of meld u via de website aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Wilt u zich aanmelden voor (één van) bovenstaande activiteiten?
Dat kan! Meld u direct aan via onze website
https://www.wesselman-info.nl/over-wesselman/bijeenkomsten
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Arno Aarts /
Anouk van den Dungen
Belastingadviseurs

Goed idee; een ‘vastgoeddossier’?
Bij Wesselman Accountants | Adviseurs zijn we continu bezig met het verbeteren van processen, zoals onze interne
samenwerking en de digitalisering van onze dossiers. Wij vinden het belangrijk om onze cliënten en relaties vanuit één
fundament te kunnen laten excelleren.

De basis is informatie (of: data): documenten/
bescheiden die van belang zijn voor het jaarwerk, maar ook voor effectieve gesprekken
met u en/of (ter onderbouwing van) onze advisering. En met effectieve gesprekken bedoelen wij ook weten wat voor u, zowel persoonlijk
als bedrijfsmatig, belangrijk kan zijn. Vanuit vra-

gen als ‘wat zijn uw drijfveren en ambities (op
ondernemersgebied en persoonlijk)’ en ‘wat zijn
uw verwachtingen van ons’? Zaken die doorgaans niet in een map in een kast, dan wel op
een harde schijf in de computer te vinden zijn,
maar wel voor een klantteam van belang zijn om
u te laten excelleren.
Niet alleen voor u en voor ons om met u mee te
kunnen blijven denken, maar ook de (fiscale) wetgeving vraagt steeds meer om onderbouwing
vanuit subjectieve feiten als intentie en doelstellingen, bijvoorbeeld bij aanschaf van onroerend
goed. Wij concluderen steeds vaker dat wij wel
zouden willen dat wij bij u als ondernemer/DGA
‘in het hoofd’ zouden kunnen kijken. Gewoon,
om u conform wet- en regelgeving proactief
te kunnen adviseren. Dit geldt specifiek voor
cliënten met een vastgoedportefeuille. Elders in
dit Wisselnieuws leggen Franka en Kübra uit wat
de dossiervorming voor de btw- en overdrachts
belasting met zich mee brengt. Hieronder in het
kort meer over wat wij op de werkvloer ‘het vastgoeddossier’ noemen en waar wij met steeds
meer cliënten met een vastgoedportefeuille
mee werken.

inmiddels de ervaring dat banken en adviseurs,
maar ook leveranciers u en uw bedrijf hierdoor
beter (leren) kennen.

Voorbeeld onderdeel vastgoeddossier:
de omstandighedencatalogus
Als u verschillende onroerende zaken bezit
en uw activiteiten bedrijfsmatig uitoefent wil
dit niet a ltijd zeggen dat de fiscale kwalificatie
ook die van bedrijf (oftewel materiële onderneming) is. De belastingdienst vereist voor deze
beoordeling in ieder geval een zogenaamde
omstandighedencatalogus. Wesselman Accountants | A
 dviseurs heeft deze omstandigheden
catalogus doorontwikkeld en opgenomen in het
‘vastgoeddossier’. Er staan gegevens in die nodig
zijn in de onderbouwing van uw standpunt naar
de belastingdienst (kort gezegd: de activiteitentoets en het rendement op uw investeringen),
maar kunnen ook ter onderbouwing van de
materiële vaste activa voor de jaarrekening, de
aangifte vennootschapsbelasting én bij overleg
omtrent investeringen voor uw bank op tafel
komen.

Waarom?
Inmiddels hebben wij in de praktijk ervaren
dat specifiek rondom vastgoed documentatie
van gegevens en processen, maar ook de strategische visie en intenties van de vastgoedondernemer, veel voordelen biedt op cruciale
momenten bij belangrijke beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan een overname, bedrijfsopvolging
of keuzes bij plotseling overlijden. De opbouw
van een vastgoeddossier is voor u een arbeids
intensief proces en daarom adviseren wij dan
ook dit gaandeweg te doen vanuit de verschillende onderdelen. Het is vaak van wezenlijk belang voor opvolgers (familieleden) om optimaal
te kunnen voortzetten (waarde vermeerderend
dan wel fijn om ‘in de geest van’ uw ideeën en
bedoelingen te kunnen voortzetten bij onverwachte situaties) én zijn er diverse relaties in de
omgeving van u als vastgoedondernemer die
middels het vastgoeddossier ook gerichter en
sneller kunnen handelen of beslissen. Wij hebben
14

Naast de omstandighedencatalogus
en de (elders in deze Wisselnieuws)
besproken documentatie rondom de
levensduur van objecten, zijn er nog
diverse documenten en bescheiden
waarmee u uw vastgoeddossier kunt
op- of uitbouwen. Wesselman beschikt
inmiddels over ruime kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en
kan u hierin adviseren en ondersteunen.
Wilt u meer informatie over het vast
goeddossier? U kunt hierover contact
opnemen met onze specialisten Arno
Aarts (arno.aarts@wesselman-info.nl)
of Anouk van den Dungen (anouk.vandendungen@wesselman-info.nl).
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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 130 adviseurs 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
Consultancy

REDACTIE
Egbert Veen, Joyce Verhoeven, Johan Koolen en Anouk van den Dungen.
Wesselman Accountants | Adviseurs

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

VORMGEVING & PRODUCTIE
Bart van Horik
KlaasenVandeursen Communicatie, Helmond
Drukkerij All Color, Eersel
Hoewel bij het samenstellen van het Wisselnieuws de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, 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.

