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bouw in Helmond naar een tweede vestiging in
Eindhoven.

Voorwoord
Het is alweer meer dan 31 jaar geleden, op 1 mei
1987 om precies te zijn, dat ik de overstap maakte van de belastingdienst naar de andere kant
van de tafel. Wesselman bestond nog niet. In
die tijd was zo’n carrièreswitch niet ongebruikelijk. Er was schaarste aan fiscalisten, en ik trad
in dienst bij Harberink & Co Belastingadviseurs.
Harberink & Co was gevestigd in het gebouw
aan de Aarle-Rixtelseweg in Helmond, ’de villa
van Van Thiel’, en deelde het pand met Dirksen
& De Baaij Registeraccountants. Behalve voor de
cliënten van Dirksen & De Baaij was Harberink
& Co voor een groot deel werkzaam als fiscaal
advieskantoor voor andere accountantskantoren
in Nederland.
Er zijn sinds 1987 uiteraard nogal wat ontwikkelingen geweest. Om er maar een paar te noemen,
we gingen van telex en fax naar internet en
d igitale flows, van uitbreiding met nieuw2

Begin negentiger jaren gingen onze accountants en fiscalisten samenwerken onder de
gemeenschappelijke naam ‘Wesselman Adviesgroep’, later werd dit Wesselman Accountants/
Belastingadviseurs en daarna kwam de huidige
naam, Wesselman Accountants | Adviseurs. In
de afgelopen 31 jaar groeiden we van 25 naar
125 medewerkers, en we zijn ook gegroeid
naar een breder spectrum van diverse soorten dienstverlening; een one stop shop-model
voor f amiliebedrijven. Er zijn meer adviseurs dan
alleen maar belastingadviseurs.
Zelf heb ik die verbreding ook meegemaakt. Na
een start als puur fiscalist, nam ik na een aantal jaren deel aan het dagelijks bestuur van
onze maatschap, en tegelijkertijd breidde mijn
cliëntenportefeuille zich steeds verder uit in
internationale richting, met onder meer een
verdere uitbouw van ons internationale trustkantoor.

seur/fiscaal vennoot bij Wesselman, maar blijf
werkzaam als directeur van ons trustkantoor De
Kempen B.V., dat per 1 januari a.s. zal samengaan
met HBA Trust Services B.V. in Heerlen.
Ik zal ongetwijfeld nog vaak bij mijn oud-collega’s op bezoek komen, want Wesselman
zal de accountancy/fiscaliteit voor onze De
Kempen-cliënten blijven verzorgen. Zo kan ik
ook op de hoogte blijven van het wel en wee
binnen Wesselman, maar het wordt nu ook voor
mij tijd om me maar eens aan te melden voor
een abonnement op het Wisselnieuws :)
Ik heb veel van onze cliënten en relaties onlangs
persoonlijk op de hoogte gebracht van mijn
aanstaande vertrek en heb daarbij veel warme
reacties teruggekregen. Graag wil ik iedereen die
ik niet persoonlijk heb gesproken bedanken voor
de fijne samenwerking in al die afgelopen jaren.
Het waren 31 fijne jaren!
Hans van den Besselaar | Fiscaal vennoot

Door de gewijzigde wetgeving moet ons trustkantoor vanaf 1 januari 2019 juridisch w
 orden
afgescheiden van Wesselman Accountants |
Adviseurs. Ik neem afscheid als belastingadvi3

Fransje en
Ellen de Kimpe
Ariza B.V. en Dixap

Fransje en Ellen de Kimpe, opvolgers van familiebedrijven Ariza B.V. en Dixap

Vertel eens over Ariza!

“Het beste wat de natuur te bieden
heeft, zonder nare bijsmaak”

Fransje: “Ariza is in 1991 opgericht. Vanuit werkeloosheid is Ari, onze vader, begonnen.
D estijds was het crisis. Hij had al bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, waaronder ook
bij Dixap. Ari komt namelijk van origine uit de
concentratenwereld. Uiteindelijk besloot hij voor
zichzelf te beginnen. Hij heeft van het begin af
aan wel gezegd in een niche te willen werken: de
biologische markt. Dat was 27 jaar geleden totaal
niet sexy, er was geen vraag naar, dus.. succes!
Maar het eerste jaar heeft hij meteen al een hele
goede deal kunnen sluiten, en daardoor kon hij
verder investeren.
Vrij snel na de oprichting werd er een fabriek
in Turkije gebouwd, samen met een Duitse en
Turkse partner. Het kantoor was eerst een klein
kamertje in huis, toen de zolder en vervolgens
een kantoor op de Kromme Steenweg. Daarna is het heel snel gegaan. De appels worden
in Turkije geperst tot concentraat. Op receptuur maken we producten voor onder andere de N
 ederlandse supermarkten. Ari wilde de
hele k eten beheersen. Zo’n 14 jaar geleden zijn
we hier gaan b ouwen; een kantoor met een
blending station en opslag.”
Ellen: “De grote stap die toen gemaakt is, is dat
Dixap aan Ari vroeg of hij het over wilde nemen.
Dixap lag toen voornamelijk in natuurwinkels,
maar Ari heeft eigen afzet naar afzetkanalen kunnen maken.” Fransje: “Dit pand is echt neergezet
om een diksap fabriek te worden. Uiteindelijk is
het veel groter geworden.” Ellen: “Als je nu kijkt
bestaat 15% van de omzet uit eindproducten
die wij verpakt leveren aan onder andere
Rusland, niet alleen eigen merk maar ook private label. De overige 85% gaat om concentraten
voor de industrie, waaronder Danone en Coca
Cola, die het bijvoorbeeld gebruikt als ingre
diënt voor een van hun dranken Als je kijkt naar
ons productportfolio heeft appel het grootste
volume. Het wordt vaak gebruikt als suikervervanger in producten. Daarnaast verwerken we
vele andere fruitsoorten, zoals goji berries en
blauwe bessen, maar ook kweepeer en kers.”

Op het grote industrieterrein in Helmond valt het sfeervol ingerichte Ariza zeker op. Vanuit de centrale receptie krijg
je direct een inkijkje in het laboratorium, wat de open sfeer van dit bedrijf goed weergeeft. Samen met Joop Kuijpers,
belasting- en familieadviseur bij Wesselman, heb ik een afspraak met Fransje en Ellen de Kimpe, de nieuwe generatie bij
Ariza en Dixap. Als Fransje en Ellen vrolijk naar ons komen toegelopen, is de toon direct gezet.

bozen, aardbeien, rood fruit, komen voornamelijk uit Polen. Met sommigen doen we al 20 jaar
zaken. Wij denken echt aan de lange termijn.
Multinationals kijken vaak prijs gestuurd maar
wij proberen wel echt een commitment aan te
gaan.”
Ellen: “Ik denk dat dat voor heel veel familie
bedrijven geldt. Daarom doen we ook graag zaken met andere familiebedrijven. Je kent elkaar al
lang en wordt een soort vrienden. We vinden het
allemaal belangrijk het beste in de keten te leveren. We willen boeren een eerlijke prijs g
 even.
Wesselman werkt ook veel met familiebedrijven, toch?”
Joop: “Inderdaad, daar ligt onze focus.”

“Je kent elkaar al lang
en wordt een soort
vrienden. We vinden
het allemaal belangrijk
het beste in de keten te
leveren.”
Hoe verloopt de samenwerking met
Wesselman?
Ellen: “Ons pa en ons ma hebben het super goed
gedaan, als je kijkt naar waar je vandaan komt
en waar je nu staat in een relatief korte tijd. De
overgang naar een nieuwe generatie is voor
ons spannend, maar ook voor onze medewerkers. Dan is het alleen maar fijn een partner als
Wesselman aan je zijde te hebben die dat vaker
meegemaakt heeft en je daarin kan ondersteunen.” Fransje: “We werken nog niet zo lang samen met Wesselman, zo’n twee jaar nu. Ari doet
alles van nature, hij weet alles. Wij zijn opgeleid in een specifieke hoek en komen in een bestaand b
 edrijf terecht. Om dan al die kennis uit
hem te trekken, is soms best wel een uitdaging.
Daarom is Joop naast fiscalist ook de adviseur
van de familie en hebben wij met Ralf van Wijk
van Wesselman Consultancy coachingsgesprekken waarbij hij veel nuttige vragen stelt.”

Lange termijn relatie
Fransje: “Onze toeleveranciers, van bessen, fram4

Fransje lachend: “Joop staat bij ons op speed

dial. We zitten midden in beoordelingsgesprekken en die hebben we op advies van Wesselman
een andere draai kunnen geven. We vragen of
medewerkers zichzelf een spiegel voor kunnen houden: hoe vind je dat je het zelf doet?
Mensen voelen zich echt gewaardeerd blijkt, en
dat mensen dat zien en dat je dat bereikt is heel
fijn om te horen. Dat is de eerste keer dat je dat
op papier ziet staan.”

“Joop staat bij ons
op speed dial. ”.
Joop: “We denken dat we in een familiebedrijf
toegevoegde waarde kunnen bieden omdat een
familiebedrijf meerdere lagen of cirkels heeft van
familie, eigendom en bedrijf. Met familiebedrijven is het nooit hetzelfde. Het ene bedrijf vindt
het fijn één adviesteam te hebben en de andere familie wil aparte adviseurs voor de oudere
en jonge generatie. Er is geen standaard recept.
Ze koesteren bovendien lange termijn relaties,
het gaat niet om de bonus van dit jaar. Het gaat
niet over winstmaximalisatie of het bedrijf aan
de hoogste bieder verkopen. Dat voelt gewoon
anders. Het gaat niet alleen om het nu en heden
maar dat familiebedrijven doorgegeven kunnen
worden aan de volgende generatie.”
Fransje: “Daarbij is de connectie ook heel belangrijk. Ook al kunnen jullie alles voor ons doen,
de persoonlijke klik moet er wel zijn. Dan is het
daarnaast ook een stukje vertrouwen, zien wat
er opgeleverd wordt. En de evenementen die
Wesselman organiseert, zoals ‘Wesselman aan
de keukentafel’ voor familiebedrijven, zijn ook
heel leuk.” Ellen: “We voelden ook de link met de
regio. Als je het hier kunt krijgen, waarom dan
iemand van ver vragen? Wij gunnen het de ondernemers hier.”
Ellen: “Je ziet de markt alleen maar verder groeien. Aan de ene kant is dat super positief en aan
de andere kant brengt dat ook meer concurrentie en dus andere uitdagingen. ‘Het beste wat
de natuur te bieden heeft, zonder nare bijsmaak’
blijft onze missie. Dat is onze belofte. Die proberen wij in alles na te komen.”
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Mariëlle Scheepens - van den Boom,
Bart van Gool en Stefan Joosten
Wesselman Accountants | Adviseurs

“Wesselman laat
ondernemers excelleren”
Dat is de visie van ons kantoor. Een van de redenen waarom Wesselman Accountants | Adviseurs deze belofte waar kan
maken is dat wij een fullservice dienstverlening bieden. Onze klanten bedienen met een nauw samenwerkend team dat op
de hoogte is van de behoeften en verwachtingen van onze relaties maakt dat wij onze ondernemers tijdig en goed kunnen
adviseren, ondersteunen en begeleiden bij ieder fiscaal, juridisch, financieel en pensioenvraagstuk. Dit geldt ook voor uw
werknemers.
Klantvraag
Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag van een bestaande internationale klant, die zijn activiteiten
verder wilde uitbreiden in Nederland: ‘Hoe richt
ik mijn organisatie in of op?’. Al snel bleek dat
er ook personeel aan de slag zou gaan in deze
nieuwe Nederlandse entiteit. Adviezen over de
formaliteiten rondom de juridische structuur en
het opstellen van contracten om de Nederlandse onderneming met haar buitenlandse entiteiten te laten samenwerking én de formaliteiten
om het personeel in dienst te nemen, werden
door onze juristen geregeld. De pensioen- en
inkomensadviseurs dienen de klant en haar
medewerkers van advies voor wat betreft een
passende pensioenregeling en de afdekking van
risico’s in verband met onder andere ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers.
De specialisten op de loonafdeling verzorgen
de verloning van deze medewerkers rekening
houdend met de arbeidsrechtelijke en verzekeringstechnische afspraken, alsmede, indien van
toepassing, CAO specifieke verplichtingen. De
klant was ontzettend blij dat hij door deze ‘één
loket-gedachte’ volledig werd ontzorgd en zijn
onderneming in minder dan een maand opgericht en operationeel was. De ondernemer kon
zijn focus volledig op zijn onderneming blijven
richten.

Samenwerking
Deze samenwerking op het vlak van HR, loonbelasting, juridisch, pensioen én verzekeringen
heeft gezorgd voor een solide basis voor dit
bedrijf in Nederland.
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Misschien staat u er niet altijd bij stil, maar deze
samenwerking vindt in de praktijk regelmatig zijn
beslag. Vraagstukken zijn zelden alleen juridisch,
fiscaal, financieel, HR- of pensioen gerelateerd.
Met name bij vraagstukken rondom personeel,
gaat onze HRM-praktijk waar deze specialisten
samenwerken aan de slag om de vraagstukken
vanuit de verschillende disciplines samen voor
de klant op te lossen. Vanuit onze kennis over
klanten zijn de uitgangspunten van een onderneming meestal duidelijk en hebben we binnen
het klantteam goed zich op de financiële situatie
van een onderneming.

Hoe gaat het met het personeel in
uw bedrijf?
Om de toekomstbestendigheid van uw organi
satie te kunnen beoordelen is het belangrijk
inzicht te hebben in uw personeel en arbeid.
U wilt als werkgever immers dat uw medewerkers veilig, gezond en gemotiveerd de eindstreep h
 alen én u heeft de doelstelling om ook
in de toekomst over voldoende gekwalificeerd
p ersoneel beschikken. Werknemers moeten
langer door blijven werken door de stijgende AOW-leeftijd. De nieuwe en strengere Arbo
regelgeving en andere wetten hebben daarnaast
tot gevolg dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid opgelegd krijgt.
Actief werken aan de duurzame inzetbaarheid vermindert ziekteverzuim, verhoogt de
productiviteit en stimuleert een gezonde doorstroming van het personeel. Zo kan ervoor worden gezorgd dat uw medewerkers meerwaarde
kunnen (blijven) bieden binnen uw bedrijf.

Niet alleen de personeelsopbouw en het ziekteverzuim (objectieve indicatoren), maar ook
de levensstijl en de werk-/ privébalans van
de m edewerkers (subjectieve indicatoren)
beïnvloeden de toekomst. Deze informatie is bij
uw onderneming natuurlijk beschikbaar, maar
verbindt u deze informatie ook om de kansen
en risico’s rondom uw medewerkers in- en overzichtelijk te maken?

Vraagstukken zijn
zelden alleen juridisch,
fiscaal, financieel,
HR- of pensioen
gerelateerd.
Benieuwd wat Wesselman middels
de HRM-bedrijfsscan hierin voor u
kan betekenen?
Middels een 0-meting worden knel-/verbeterpunten snel inzichtelijk en kansen en risico’s
rondom de medewerkers gesignaleerd. Vervolgens kunt u, eventueel in overleg met uw
adviseur, naar de toekomst beoordelen waar u
prioriteit aan wilt geven. Het geeft u organisatorisch inzicht (alles rondom uw medewerkers
in één rapport en digitaal bijeen) en handvatten
om te beoordelen in hoeverre u actie wilt nemen
om uw werknemers én dus uw bedrijf toekomstbestendig te laten zijn.
Meer weten?
Bel uw adviseur bij Wesselman Accountants |
Adviseurs!
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Hans van den Besselaar
Fiscaal vennoot

Bijna 30 jaar werken wij al samen Hans, om in wielertermen te spreken,
een “Tour de Wesselman”. Kantoorgenoot en wielrenner, het peloton
denderde voort en jij probeerde telkens de koppositie te pakken,
hetgeen je uiteindelijk ook hebt gedaan. Het internationale (fiscale)
parcours lag jou prima, in vele landen heb jij de Wesselmanploeg met
verve vertegenwoordigd. Nu krijg je meer tijd om in het Limburgse land
te fietsen, geniet daarvan! Wij sluiten graag een keer aan.
Arno Aarts

Afscheid van fiscaal vennoot Hans van den Besselaar

Een vakman pur sang
die van een grapje houdt
In het voorwoord heeft u het al kunnen lezen; per 31 december 2018 nemen wij na
31 jaar afscheid van onze fiscaal vennoot Hans van den Besselaar. Een bijzonder
moment, aangezien Hans als een van de grondleggers van de internationale
praktijk van Wesselman mag worden beschouwd.
In mei 1987 maakte Hans een opmerkelijke keuze; na tien jaar werkzaam te zijn geweest bij de
belastingdienst, op dat moment als Hoofdcontroleur, besloot hij de overstap te wagen naar het
bedrijfsleven. Naar Wesselman, of eigenlijk toen
nog ‘Harberink & Co’. Een kantoor met 25 medewerkers en alleen een vestiging in Helmond. De
overstap bleek succesvol; Hans bouwde al snel
een internationale klantenkring op met daaromheen een groot netwerk. In januari 1991 trad
Hans toe tot de maatschap van Wesselman. Van-

wege zijn voornamelijk internationale cliënten,
moest Hans ook veel reizen. Soms vergezeld
door zijn echtgenote Tiny, maar meestal alleen
of met collega’s.
Naast belastingadviseur bij Wesselman, was
Hans een dag per week werkzaam als universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit
van Maastricht. En ook bij de organisatie Register Belastingadviseurs doceerde hij. In 2009 werd
Hans voorzitter van CPAAI in Europa, het Mid-

den-Oosten en Afrika, om vervolgens in 2014
zelfs wereldvoorzitter te worden van CPAAI. Een
veelbewogen periode, want tegelijkertijd vervulde Hans inmiddels de functie van maatschapsvoorzitter van Wesselman. Na zijn terugtreden
in oktober 2015 als ‘international chairman van
CPAAI’ zette Hans zich onverminderd in als voorzitter van Wesselman. Eerder dit jaar heeft Hans
al de voorzittershamer doorgegeven aan medevennoot Erik Jasper Noll om zich gedurende zijn
laatste jaar bij Wesselman vol overgave in te kunnen zetten voor zijn cliënten.

Niet stoppen
Hans gaat het na dit jaar weliswaar rustiger aan
doen, maar stopt niet helemaal met zijn werkzaamheden. Als medevennoot en belastingadviseur bij Wesselman, is hij tegelijkertijd werkzaam
als directeur van trustkantoor De Kempen B.V.
Door de gewijzigde wetgeving moet het trustkantoor worden afgescheiden van ons accountants-advieskantoor. Daarom zal de Kempen B.V.
per 1 januari samengaan met HBA Trust Services
B.V. in Heerlen, waar Hans samen met Tim Adriaens de directie gaat voeren.
Wij nemen afscheid van een echte vakman die
altijd in was voor een grapje, maar bovenal van
een zeer gewaardeerde collega met hart voor de
zaak en een sterk ontwikkeld ‘Wesselmangevoel’.
Hans, namens alle collega’s van W
 esselman:
We gaan je missen. Bedankt voor jouw
enorme inzet en betrokkenheid gedurende
maar liefst 31 jaar. Het ga je goed!
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Lieve Hans,
Ik ga jou erg missen bij Wesselman. We hebben bijna 14 jaar heel
fijn samengewerkt waarbij humor en relativering een belangrijke
rol speelde. Jij bent een echte Wesselman, die mij altijd een
welkom, gewaardeerd en vertrouwd gevoel heeft gegeven.
Monique D’Elfant

Beste Hans,
Een gedreven en scherpzinnige fiscalist met een grote vaktechnische
belangstelling gaat ons verlaten. Maar een vakidioot was je allerminst.
Je hebt altijd oog gehad voor de goede kanten van het leven maar was ook
geïnteresseerd in het persoonlijke wel en wee van je collega’s. Het ga je goed.
Hans Arts

In de trustprocedures tegen de belastingdienst hebben jij en ik, samen met Hans
Arts en Igor Suselbeek, intensief samengewerkt. Je bent een echte levensgenieter en
optimist. Chapeau voor de manier waarop jij je terug hebt geknokt na jouw zware
ongeval. Ik ga onze humorrijke gesprekken erg missen.
Stefan Joosten

Beste Hans,
In 1993 begon ik als jonge fiscalist te werken bij Wesselman. Jij was degene die mij destijds aannam en mijn
hele werkzame leven heb ik met jou samen gewerkt bij Wesselman. Naast de andere fiscale vennoten bij
Wesselman was het vooral jij die mij de kneepjes van het fiscale vak in de praktijk bijbracht en betrok bij het
(internationale) klantenwerk. Jij gaf me de kans om te groeien tot fiscaal vennoot en hebt enorm veel voor
mij betekend in de afgelopen 25 jaar. Ik heb je altijd bewonderd om jouw doorzettingsvermogen, fiscale
creativiteit en werklust. Ik wens jou en Tiny alle goeds voor de toekomst.
Joop Kuijpers
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De favoriete

recepten van...
Henri Michiels
Smood B.V. en Munckhof Fruit Tech Innovators
Recept door ’t Streeckhuis en kwekerij van Lieshout.

Beef wellington met salade van oesterzwammen,
spekjes, oude kaas en basilicumolie

Fransje en Ellen de Kimpe
Ariza B.V. en Dixap

Ragout van damhert
en ander wild

Anoeshka Gehring

Voor 4 personen

Vluchtelingen in de Knel

Siciliaanse pasta
Voor 4 personen

Voor 4 personen

Wesselman Accountants
| Adviseurs,
wenst u een goed,
gezond & succesvol
2019 toe!

Voor het maken van een ragout zijn niet de beste stukken van het wild nodig. Nek,
schouder of het onderste gedeelte van de bout zijn uitstekend geschikt. Rode wijn
kan eventueel vervangen worden door wild- of kalfsfond.
Ingrediënten:
750 gr vlees van damhert, edelhert of ree.
Marinade voor roodwild en ree
3 el bloem
100 gr boter
1 blikje tomatenpuree
Peper/zout
Bereidingswijze:
Snijd het vlees in kleine stukken en leg in een natte marinade. Laat een nacht staan op
een koele plaats. Zeef de marinade en haal het vlees eruit. Dep het vlees droog en haal
door de bloem. Bak het vlees in de boter tot het mooi bruin ziet. Voeg de tomatenpuree toe en bak even mee. Voeg de groente van de marinade toe en laat meebakken.
Giet de marinade erbij. Voeg zoveel water toe dat alles onder staat. Breng aan de kook
en schuim tussentijds af. Laat op matig vuur ruim 1 uur stoven. Schep het vlees uit de
pan. Kook de saus in tot gewenste dikte en breng op smaak met zout en peper. Schep
het vlees terug in de saus. Paddestoelen zoals champignons, c antharellen, eekhoorntjesbrood en oesterzwammen zijn een mooie aanvulling op deze ragout.
Serveren:
Op toast of in pasteibakjes. Omring het met de paddestoelen.

buon
appetito!
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Door de geschiedenis heen hebben Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren,

Normandiërs, Spanjaarden en Italianen op Sicilië g
 ewoond. Deze mix van eetculturen
is terug te vinden in traditionele Siciliaanse recepten en het is voor mij een voorbeeld
hoe heerlijk verschillende keukens (en mensen) s amen kunnen gaan.
Ingrediënten:
1 ui
1 teentje knoflook, gepeld en grof gehakt
Verse rode chilipeper
4 el olijfolie
1 Venkel heel fijn gesneden (hou het groen apart voor decoratie)
5 ansjovissen in olijfolie
1 el pijnboompitten
2 el rozijnen
3 tomaten fijngesneden
10 sardines (blik)
320 gram spaghetti
Bereidingswijze:
Bak de ui, knoflook en chilipeper in de olie. Voeg de fijngesneden venkel toe en bak
totdat de venkel glazig wordt. Daarna kunnen de ansjovissen (inclusief de olijfolie uit
het blikje) toegevoegd worden. Wanneer de ansjovis gesmolten is kan de tomaat erbij gevoegd worden. Laat het geheel sudderen totdat de venkel helemaal zacht is geworden. Hoe langer het gerecht wordt ingekookt hoe beter. Als het te droog wordt,
kan er of nog een tomaat of w
 ater aan toegevoegd worden.
Kook ondertussen de spaghetti. Voeg vijf minuten voordat de spaghetti klaar is de
rozijnen en sardines aan de venkel-tomaten stoof toe. Laat alles nog even sudderen.
Serveren:
Serveer de pasta met de saus. Strooi de pijnboompitten met het groen van de venkel over het gerecht.

Ingrediënten:
1 kg runderhaas (van eigen runderen van ’t Streeckhuys)
200gr huisgemaakte bospaddestoelen paté of
Bospaddestoelen tapenade
Bladerdeeg
Peper/zout
Bereidingswijze:
Bestrooi de runderhaas met peper en zout. Verhit de helft van de boter en bak het vlees
in circa 8 minuten rondom bruin. Neem het uit de pan en laat het iets afkoelen. Maak
een grote plak bladerdeeg, groot genoeg om de runderhaas in te rollen. Doe er wat
bospaddestoelen pate (huisgemaakt ’t Streeckhuys) of Bospaddenstoelen tapenade
op. Rol de runderhaas in en zorg dat er een laagje Bospaddenstoelen tapenade omheen zit. Bak de beef wellington in een voorverwarmde oven op 180 - 200 graden tot
een kern van 52 graden. Voor het aansnijden minimaal 10 tot 15 minuten laten rusten.
Salade Ingrediënten:
200g gemengde slasoorten
200g oesterzwammen van kwekerij van Lieshout
8 plakjes ontbijtspek
100g schilfers boeren oude kaas
2 Bosjes basilicum
2 dl druivenpitolie
2 dl olijfolie
2 dl ceasar salad dressing
Hele ui
2 knoflooktenen
40 g gebrande pijnboompitjes
Bereidingswijze:
Maak eerst de basilicumolie door de bladeren van de stelen te plukken en deze te pureren in de blender, voeg de olijfolie en de druivenpitolie toe en draai zolang totdat er
een homogene massa is verkregen.
Snijd of trek de oesterzwammen in repen, snipper de ui en maak het knoflookteentje
schoon. Meng de slasoorten in een saladekom en maak aan met de ceasar salad dressing, verdeel dan de sla over 2 borden. Verhit een koekenpan en bak de plakken rookspek krokant, zet apart. Bak de oesterzwammen met de gesnipperde ui en het geperste
knoflook in dezelfde pan totdat de oesterzwammen gaar en krokant zijn, kruid met peper en zout. Dresseer het oesterzwammenmengsel over de salade, strooi hierover de
kaasschilfers en dresseer hierop de plakjes spek. Besprenkel t enslotte met de basilicum
olie en bestrooi met pijnboompitjes.
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Bram Driessen
Belastingadviseur

Miljoenennota en Belastingplan 2019:

gaat arbeid lonen?
De economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid neemt toe.
Nederlanders zouden de positieve effecten daarvan moeten merken in hun
portemonnee. Hoe ‘mensgericht’ zijn de op Prinsjesdag aangekondigde
maatregelen eigenlijk?
Het kabinet zet met het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ in op het verlagen van de
lasten op arbeid, maar ook op het groener en
beter uitvoerbaar maken van het belastingstelsel. Het gaat beter met Nederland en de economie draait op volle toeren. Het kabinet acht het
wenselijk dat dit ook merkbaar is in de portemonnee. Ook wordt via diverse maatregelen ingezet
op vergroening, investeringen in kennis en kunde
en de zorg. Een korte uiteenzetting.

Ook voor zelfstandigen in de inkomstenbelasting geldt dat de lasten in beginsel zullen dalen
door de verlaging van de belastingtarieven in
de inkomstenbelasting. Het percentage waartegen de faciliteiten welke zij momenteel kunnen claimen, zoals de MKB-winstvrijstelling en de
zelfstandigenaftrek, wordt echter geleidelijk aan
beperkt (eveneens tot 37,05% in 2023), waardoor
een (groot) gedeelte van dit voordeel snel weer
verloren zal gaan.

Arbeid moet lonen

Ook voor DGA’s, die hun werkzaamheden verrichten via een vennootschap, zullen de lasten
in beginsel dalen. De huidige vennootschapsbelastingtarieven (van 20% respectievelijk 25%)
worden, volgens de voorstellen ná het besluit van
het kabinet om de dividendbelasting alsnog niet
af te schaffen, verder verlaagd (naar respectievelijk 15% en 20,5% in 2021). Ook tegenover deze
verlaging staan echter maatregelen die (een deel
van) deze verlagingen beperken, zoals de beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen
gebruik. Daarnaast is voorgesteld het tarief van
box 2 van 25% te verhogen naar 26,25% in 2020
en 26,9% in 2021.

Een belangrijk principe van het kabinet is dat
werken meer moet gaan lonen. Mensen zouden
daarom meer over moeten houden van elke
verdiende euro. Daartoe wordt het aantal belastingschijven in de inkomstenbelasting stapsgewijs (tot 2021) teruggebracht en wordt het
marginale tarief verlaagd. Gelijktijdig worden de
maximale arbeids- en algemene heffingskorting
geleidelijk verhoogd.
Aan de andere kant worden enkele aftrekposten
in de inkomstenbelasting (versneld) afgebouwd.
Denk aan de verlaging van de aftrek van hypotheekrente in verband met de eigen woning (van
49,5% in 2018 naar 37,05% in 2023), waarvan het
kabinet heeft aangegeven dat deze volledig zal
worden aangewend voor het verlagen van het
eigenwoningforfait.
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Verhoging btw-percentage
Het kabinet heeft er expliciet voor gekozen om
de lasten op arbeid te verlagen. Daar staat echter
tegenover dat het verlaagde btw-percentage zal

worden verhoogd van zes naar negen procent.
De belastingheffing verschuift daarmee naar
de consumptiekant, zoals bijvoorbeeld bood
schappen.
Gevolg?
De doelstelling van het kabinet, het laten lonen
van arbeid, zorgt er in beginsel dus voor dat
mensen meer geld in hun portemonnee hebben. Echter, omdat de belastingen op uitgaven
stijgen is het de vraag of het netto effect onder
aan de streep wel zo positief is.

Werknemers
Uiteraard heeft de werkgever ook nog een
aantal mogelijkheden om zijn werknemers fiscaal v riendelijk te compenseren. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het verstrekken van gericht vrijgestelde of op nihil gewaardeerde vergoedingen
en verstrekkingen of vergoedingen en verstrekkingen welke ten laste van de vrije ruimte van de
WKR kunnen worden gebracht. Op Prinsjesdag
zijn vooralsnog geen wijzigingen aangekondigd
in dit kader. Wel is een versimpeling van de regeling voor de fiets van de zaak voorgesteld, welke
per 1 januari 2020 in zal gaan. Hiervoor zal een bijtellingspercentage van 7% gaan gelden.

Vrijwilligersvergoeding
Een van de meest mensgerichte maatregelen
uit het belastingplan is de verhoging van de vergoeding voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers
zouden aardig wat Nederlandse sportvelden er
minder netjes bij liggen, zouden veel verpleeghuizen minder gezellig zijn en zou menig museum minder bezoekers trekken. Het kabinet

verhoogt daarom de maximale vergoeding die
vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen met
€ 200 per jaar.

Vergroening
Zoals aangegeven zet het kabinet ook in op het
groener en beter uitvoerbaar maken van het belastingstelsel. Naast de verhoging van de tarieven voor de energiebelasting op aardgas en het
invoeren van een heffingsvermindering voor de
verduurzaming van huurwoningen voor de verhuurdersheffing, zullen de energie-investeringsaftrek (“EIA”), de milieu-investeringsaftrek (“MIA”)
en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (“Vamil”) voor een nieuwe periode van vijf
jaar worden gecontinueerd.

Investeren in de
samenleving
Buiten genoemde (meer fiscale)
maatregelen zet het kabinet in op
het aantrekkelijker maken van het
beroep van leraar, om zo extra mensen voor het onderwijs te winnen. Ook
zal meer geld uit worden getrokken voor
de politie en defensie.
Daarnaast zet het kabinet in op de beheersing
van de zorguitgaven. Hiertoe worden diverse
maatregelen genomen, waardoor de zorgkosten structureel met 2,2 miljard euro minder hard
zullen stijgen.

Slot
In dit Wisselnieuws zijn ondernemers aan het
woord over hun maatschappelijke waarden en
hoe zij daar met de factor mens mee bezig zijn.
De regering zet hier ook stappen in, maar zoals
uit het voorgaande blijkt kan dit voor de gemiddelde werknemer wel eens minder effectief zijn
als gewenst. Gelukkig heeft de werkgever hierin
nog een aantal opties.
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust
contact op met uw adviseur bij Wesselman
Accountants | Adviseurs. De koffie staat klaar!
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Anoeshka Gehring
Vluchtelingen in de Knel

Vluchtelingen in de Knel:

poort naar een
menswaardig bestaan
Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan zet de Eindhovense stichting zich al vele jaren in
voor (afgewezen) vluchtelingen en onverzekerbare vreemdelingen van buiten Europa. Vluchtelingen in de Knel wil hen bijstaan
en opkomen voor hun basisrechten, zowel op het sociale, juridische als medische vlak. Een prachtinitiatief dat met de opvang
van twee vluchtelingen zo’n 34 jaar geleden door de zusters van Liefde kleinschalig werd opgezet en inmiddels is uitgegroeid tot
een professionele organisatie van negen vaste medewerkers en een grote schare vrijwilligers.
Oorlog, dictatuur, vervolging, marteling: de
redenen voor een vlucht zijn talrijk. Met het
ontvluchten van het land van herkomst is de ellende echter allerminst voorbij, zo zegt Anoeshka
Gehring, leidinggevende/sociaal-juridisch begeleider binnen Vluchtelingen in de Knel. “Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen,
verkeren vaak in grote onzekerheid. Het zijn mensen die hun vervolgprocedure afwachten of niet
durven of kunnen terugkeren. Met als gevolg dat
ze genoodzaakt zijn op straat te overleven of ge-

aangevraagd en zijn afgewezen. “Het gaat hierbij om van buiten Europa afkomstige mensen die
geen recht hebben op overheidsvoorzieningen
of werk en op straat zijn beland”, legt Anoeshka
uit. “Je kunt hierbij denken aan afgewezen asielzoekers voor wie een terugkeer geen optie is,
slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen
die hun procedure op straat moeten afwachten
of mensen die willen terugkeren naar hun thuisland en tijd nodig hebben om zich daarop voor
te bereiden.”

“Naast de ingebrachte expertise ervaren we
een gemeende aandacht voor onze organisatie
en ons werk.”
vangen worden gezet. Het ontbreekt hen aan
alle rechten. Ze mogen niet werken, niet wonen,
niet bestaan... Deze mensen bieden we een welkome en professionele ondersteuning. Zo zorgen
we voor opvang, sociaal-juridische begeleiding
en medische zorgbemiddeling. Daarnaast voorzien we hen van eten, drinken, kleding en een
dagbesteding. Iedereen krijgt bij ons een kans
op betere tijden en omstandigheden.”

Doelgroepen
Vluchtelingen in de Knel bedient twee afzonderlijke doelgroepen. De primaire doelgroep betreft
vreemdelingen die in Nederland asiel hebben
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De tweede groep omvat onverzekerbare vreemdelingen die van buiten de EU op een visum naar
Nederland zijn gekomen of op een illegale manier de grens zijn overgestoken en hier zijn gebleven. “Deze mensen kunnen via onze stichting
rekenen op medische zorg, scholing voor kinderen tot 18 jaar, toegang tot het rechtssysteem
en erkenning van kinderen”, vervolgt Anoeshka. “Dergelijke basisrechten bieden we ook aan
de primaire doelgroep, aangevuld met sociaaljuridische begeleiding en toegang tot diverse
voorzieningen. In totaal tellen de twee groepen
momenteel zo’n 230 personen, waarvan 140 de
status hebben van afgewezen vluchteling. Circa

vijftig daarvan worden door ons op individuele
basis intensief ondersteund.”

BBBB
Bij het bieden van ondersteuning alléén blijft het
echter niet. De afgelopen jaren startte Vluchtelingen in de Knel diverse projecten om het verblijf
van afgewezen vluchtelingen te veraangenamen. Een aantal daarvan wordt in nauwe samenwerking met of namens de gemeente Eindhoven
uitgevoerd. Het meest bekende is het in 2015
gestarte BBBB-project, dat staat voor Bed, Bad,
Brood en Begeleiding. “Rondom de opvang van
vluchtelingen wordt er in beginsel van uitgegaan
om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande
structuren van opvang, de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt”, aldus Anoeshka. “Op
basis daarvan hebben we samen met de gemeente een Eindhovens model ontwikkeld voor
BBBB, dat een nieuwe en unieke vorm van opvang biedt: het faciliteren van steun binnen het
eigen netwerk. De meeste cliënten kunnen zich
met minimale ondersteuning redden, omdat zij
over een eigen netwerk beschikken dat een gedeelte van de voorziening in bed, bad en brood
op zich kan nemen. Om dit netwerk te faciliteren, biedt onze stichting een vorm van opvang
in eigen beheer. Deze bestaat uit een ondersteuning in het levensonderhoud en in de woonkosten. Het deel van de cliënten dat geen plek in het

eigen netwerk kan vinden, wordt ondergebracht
in de reguliere nachtopvang of onze eigen noodopvang. Verder hebben ze toegang tot de voedsel- en kledingbank.”

Waardevolle support
Waar Vluchtelingen in de Knel binnen de BBBBprojectkaders kan rekenen op subsidiegelden
van de gemeente Eindhoven, is de stichting
voor het ontplooien van andere initiatieven in
financiële zin afhankelijk van de goedgevendheid van andere externe partijen en individuen.
Donaties en giften, onder meer van fondsen, zijn
belangrijke inkomstenbronnen om de organisatie en projecten draaiende te kunnen houden.
Rondom het vergaren en verantwoorden van
die zo welkome geldmiddelen levert Wesselman
Accountants | Adviseurs al vijf jaar een aanzienlijke bijdrage. “Met een ruime ervaring binnen
deze tak van sport zorg ik er samen met mijn
team voor dat via de controle van de subsidieverantwoording en de afgifte van een accountantsverklaring de inkomsten van de stichting
gegarandeerd zijn”, zegt registeraccountant
Sandra Sullivan. “Dat is hier onze voornaamste
taak. Daarnaast bieden we in administratief opzicht een degelijke ondersteuning. Dat alles gebeurt met ontzettend veel plezier, mag ik wel
zeggen. De beleving, inzet en energie waarmee
men hier de doelstellingen probeert te realiseren,
zijn ongekend. Dat maakt het geweldig om voor
deze stichting werkzaam te zijn.” Het zijn woorden die Anoeshka Gehring tevreden aanhoort.
Zij is meer dan content met de door Wesselman
geboden support. “Binnen de verdere professionaliseringslag van onze stichting is het ontzettend fijn dat een deskundige partij als Wesselman
ons met raad en daad bijstaat en op de gewenste momenten de diepte ingaat. Zeker als het gaat
om de jaarstukken. Naast de ingebrachte expertise ervaren we een gemeende aandacht voor
onze organisatie en ons werk. De persoonlijke
touch is echt kenmerkend voor de aanpak van
het kantoor en voelt voor ons ondertussen erg
vertrouwd. Je kunt onze relatie dan ook gerust
betitelen als een schoolvoorbeeld van samenwerking.”
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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:
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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 b
 etracht, 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. O
 vername van artikelen uit deze uitgave is toegestaan mits integraal en met
bronvermelding.

