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Wij verwelkomen bij Wesselman
Terugblik Rödl International Tax Group
Meeting 26 / 27 / 28 september 2019
Specialist in de perfecte verbinding

Wat miste er in het koffertje
van Hoekstra?

Brexit en handelscontracten
Wim Roefs | Adviseur

tracten waarbij hij u ook tips verstrekt die waardevol zijn zónder een Brexit.

Arno Aarts en Franka van Lieshout, specialisten
Btw, Douane en Overdrachtsbelasting bij Wesselman, geven u in dit Wisselnieuws een overzicht van de wijze waarop u zich als ondernemer
kunt voorbereiden op een Brexit als het gaat om
btw- en douanezaken. Timon Klaseboer, jurist
met specialisatie Verbintenissenrecht, informeert
u over de Brexit in combinatie met handelscon2
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Het jaar 2020 staat voor de deur en dus ligt
een terugblik op 2019 voor de hand. Maar
zo voelt het niet helemaal dit jaar. Hoewel
er in 2019 veel mooie dingen zijn gebeurd, is
door uitstel van de Brexit een d
 oorlopende
onzekerheid ontstaan en dat voelt vreemd,
niet als een afsluiting. Verandering betekent
aanpassen, maar gelukkig ook nieuwe kansen. Hoe gaat de samenleving hier mee om?

Maarten Knapen
Assistent Aangiftemedewerker

Mo Biglari | Mat-Tech

“Het gaat tegenwoordig om zoveel
meer dan licht alleen”

Voorwoord

Dagmar Oolbekkink-Gruijters
Senior Staff Accounting | Outsourcing

Gaan we door de Brexit of het eventueel niet
doorgaan van de Brexit ‘het licht zien’? Als het
aan eldoLED ligt wel: licht is hun passie! Met
hun ledverlichting richten zij zich op het hogere
marktsegment, met onder andere een grote
afzetmarkt in de UK. Door de dreigende Brexit
zien Rob Selker en Eric-Jan Leushuis van eldoLED
wel gevaren, maar door een focus op het openen
van nieuwe markten over de wereld geloven zij
dit te kunnen nivelleren voor hun bedrijf.

verplicht, terwijl Mat-Tech dit toen reeds 5 jaar
ontwikkelde. In 2018 heeft het bedrijf b ewust
een uitbreiding gemaakt met een vestiging in
de UK: zij zien de Brexit juist als kans om ook
toegang te krijgen tot de markt in de US.

Samen buitengewoon
Afgelopen jaar hebben wij ook met 20
e nthousiaste vrijwilligers meegeholpen aan
de totstandkoming van de eerste editie van
Triathlon Brabant en maar liefst 38 collega’s
en relaties hebben zelf deelgenomen aan de
Triathlon. Een intense ervaring, gerealiseerd door

“Een verandering vindt plaats, omdat gewone
mensen buitengewone dingen doen”

w ijzigingen. Onze belastingadviseur J ohan
Koolen zet in zijn artikel twee belangrijke
voorgenomen wetswijzigingen uiteen, namelijk
de rekening-courantmaatregel en de verwachte aanpassingen in de belastingheffing box 3.
De steeds veranderende wetgeving, veranderingen in de wijze waarop we samenwerken in de
samenleving maar ook de beperkingen die we
het hoofd moeten bieden, zoals schaarste op de
arbeidsmarkt. Wesselman stelt ‘Wezenlijk anders’
te zijn, omdat wij continu bezig zijn met veranderen en verbeteren om uiteindelijk u als ondernemer te kunnen laten excelleren.
Voor u ligt ons nieuwe Wisselnieuws. We zijn
trots op u, als relatie, maar zeker zo trots op ons
team dat samen met u buitengewone dingen
realiseert.

(Barack Obama)
De perfecte verbinding maken, dat is het doel
van Mo Biglari met zijn bedrijf Mat-Tech. Hoewel
zijn product verkoopt omdat het verbinding
maakt tussen materialen, heeft Mat-Tech bredere
doelen. In de traditionele producten in deze
elektronicamarkt zit lood, wat door recycling
in de grond terecht komt. Slecht voor mens en
milieu. Pas in 2006 werd loodvrije elektronica

een groep buitengewone mensen. In 2020 staat
de Triathlon Brabant weer op onze agenda, dus
wilt u aansluiten bij ons team als deelnemer of
vrijwilliger? Laat het ons weten en blok zondag
27 september alvast in uw agenda!
Traditiegetrouw informeren wij u aan het einde
van het jaar ook over op handen z ijnde

Fijne feestdagen en een sportief,
gezond, vredig en Wezenlijk anders
2020 toegewenst!

Namens alle collega’s van Wesselman,
Anouk van den Dungen-Maltha
Directeur adviespraktijk
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Triathlon Brabant
Terugblik 29 september

Eerste Triathlon
Brabant smaakt
naar meer
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Met maar liefst 13 estafetteteams en 9 solisten verscheen
Wesselman tussen 300 andere triatleten aan de ijskoude
start van Triathlon Brabant op 29 september. De laatste
triatlon van het seizoen, maar de eerste triatlon voor
Helmond. En wat was het een bijzondere dag!
Maandenlang is er door onze collega’s hard getraind. Op zondagmorgen
samen klappertandend in het water van Berkendonk, aansluitend na het
werk nog een rondje en ’s avonds laat wat extra kilometers. Allemaal met
één doel voor ogen: samen over de finish van Triathlon Brabant voor Mike.
Onze altijd vrolijke en behulpzame collega, die zeker zelf aan Triathlon
Brabant deel had willen nemen ware het niet dat de diagnose MS voor
hem anders had beslist. Maar Mike zou Mike niet zijn als hij bij de pakken
neer ging zitten. Al jarenlang collecteert hij voor zijn droom: dat MS op ‘n
dag geen ongeneeslijke ziekte meer is. En Wesselman helpt hem graag bij
de realisatie van zijn droom.

Hoogtepunten
Ondanks de kou, de wind en de regen, ondanks de fietsers met pech
en ondanks een verstuikte enkel hebben we allemaal de finish
gehaald op 29 september. Voor één van onze estafetteteams
was zelfs een podiumplaats weggelegd! Zeker net zo mooi
waren de twee collega’s die onder luid applaus als laatste
deelnemers hand in hand finishten.

Dankzij de vele donaties, werd Mike’s streefbedrag
van € 2.500,- snel werkelijkheid. Maar eerlijk is
eerlijk, om MS te genezen is véél geld nodig. Dus
wij gaan door, met elkaar én met Triathlon Brabant.
Wesselman heeft zich voor een periode van drie jaar
als sponsor gecommitteerd; dus ook in 2020 ziet u
ons weer aan de start verschijnen van dit sportieve en
uitdagende event!

Meter 2019
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€ 2.895

€ 0,-

www.sterktegenms.nl/actie/mike-sleegers

Wilt u zich bij ons aansluiten in 2020 als deelnemer of vrijwilliger?
Wij horen het graag van u!
4

5

Arno Aarts &
Franka Pijpersvan Lieshout
Belastingadviseurs

Yes or no deal- Brexit?

Bereid u voor op de
gevolgen voor de
btw- en douanezaken!
De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk voor de derde keer uitstel voor
de Brexit verleend. Het uitstel loopt tot 31 januari 2020. Indien het Verenigd
Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 of eerder verlaat met een
no‑deal, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dat betekent dat
het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU wordt.
Voor ondernemers die zaken doen met
leveranciers of klanten uit het Verenigd Koninkrijk
zal de uittreding uit de EU grote gevolgen voor
btw- en douanezaken met zich meebrengen.
Bij aankoop van goederen uit het Verenigd
Koninkrijk en verkoop aan het Verenigd Koninkrijk
worden bij een no deal-Brexit leveringen niet
langer aangemerkt als ‘intracommunautaire
leveringen’ of ver valt de regeling voor
afstandsverkopen. Ondernemers zullen extra
kosten moeten maken om te voldoen aan de
btw- en douaneformaliteiten bij in- en uitvoer.
Dienstverlening aan klanten in het Verenigd
Koninkrijk kan bij een no-deal mogelijk resulteren
in een verplichte btw-registratie in het Verenigd
Koninkrijk. Daarnaast zal het lastiger worden om
btw uit het Verenigd Koninkrijk terug te vragen.

Aankoop goederen uit het Verenigd
Koninkrijk

aangekocht uit het Verenigd Koninkrijk, moeten
deze goederen in Nederland worden ingevoerd
en is btw verschuldigd bij de Douane. Indien een
ondernemer recht op aftrek van voorbelasting
heeft, kan deze btw pas in de eerstvolgende
btw-aangifte worden teruggevraagd. Alleen
indien een ondernemer beschikt over een
zogenaamde ‘artikel 23 vergunning’ hoeft geen
btw bij de Douane te worden betaald, maar
wordt de verschuldigde invoer-btw via de btwaangifte afgedragen.

Tip: koopt u regelmatig goederen in
vanuit het Verenigd Koninkrijk, laat u dan
tijdig informeren over de gevolgen op
douanegebied en de extra kosten die
hiermee zijn gemoeid bij een no deal-Brexit.
Houd hiermee rekening bij het afgeven van
prijzen en/of offertes aan klanten.

Indien bij een no deal-Brexit goederen worden

Tip: koopt u regelmatig goederen in vanuit
het Verenigd Koninkrijk en bent u nog niet
in het bezit van een artikel 23 vergunning,
vraag deze dan alvast aan.
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Bij een no deal-Brexit dienen alle goederen
uit het Verenigd Koninkrijk bij de douane
te worden aangebracht. Dit brengt allerlei
douaneformaliteiten met zich mee. Zo zal een
douane-expediteur ingeschakeld dienen te
worden om zorg te dragen voor de vereiste
douaneaangifte. Daarnaast kan het zijn dat voor

bepaalde goederen die vanuit het Verenigd
Koninkrijk de Europese Unie binnenkomen
invoerrechten verschuldigd zijn of dat er
verboden of beperkingen kunnen gelden
waarvoor invoervergunningen zijn vereist.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat bij een
no deal-Brexit een ondernemer aanzienlijk
meer kosten zal gaan maken in verband met
afwikkeling van douaneformaliteiten.

zijn verschuldigd of dat er verboden of
beperkingen kunnen gelden waarvoor in- of
uitvoervergunningen zijn vereist.
Een leverancier zal zich in het Verenigd Koninkrijk
dienen te registreren voor btw-doeleinden,
facturen uit te reiken overeenkomstig de
wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en te
voldoen aan overige wet- en regelgeving gesteld
door het Verenigd Koninkrijk.

Diensten
Tip: indien u goederen verkoopt aan het
Verenigd Koninkrijk en u de import van
de goederen in het Verenigd Koninkrijk
voor uw rekening en risico neemt, schakel
dan tijdig een adviseur in uit het Verenigd
Koninkrijk die u helpt bij het voldoen aan
wet- en regelgeving gesteld door het
Verenigd Koninkrijk bij een no deal-Brexit.
Houd rekening bij het afgeven van prijzen
en/of offertes aan klanten voor de extra
kosten bij invoer.

Verkoop goederen aan het Verenigd
Koninkrijk
Indien bij een no deal-Brexit goederen worden
verkocht aan het Verenigd Koninkrijk, dan
worden de goederen uitgevoerd uit de EU.
Indien de import van de goederen in het
Verenigd Koninkrijk voor rekening en risico
van de afnemer komt, brengt de leverancier
0% tarief btw in rekening aan haar afnemer
wegens uitvoer. Voor toepassing van het 0%
tarief btw dient de leverancier uit haar boeken
en bescheiden te kunnen aantonen dat de
goederen de EU hebben verlaten.
Indien de import van de goederen in het
Verenigd Koninkrijk voor rekening en risico
van de leverancier komt, zullen de goederen
bij de Douane in het Verenigd Koninkrijk
moeten worden aangegeven en de benodigde
douaneformaliteiten in het Verenigd Koninkrijk
worden vervuld. Bij de invoer zal bij de Douane
in het Verenigd Koninkrijk btw verschuldigd zijn
over de ingevoerde goederen. Daarnaast kan het
zijn dat voor bepaalde goederen invoerrechten

Binnen Europa zijn diensten volgens de hoofd
regels belast in het land van de afnemer (businessto business) of in het land van de dienstverrichter
(business-to-consumers). Op deze hoofdregels
bestaan een aantal uitzonderingen (zoals
bijvoorbeeld diensten die betrekking hebben op
onroerende zaken, vervoersdiensten, restauranten cateringdiensten en elektronische diensten).
Indien bij dienstverlening aan het Verenigd
Koninkrijk de btw is verschuldigd in het Verenigd
Koninkrijk, dan kan in veel gevallen de btw
worden verlegd naar de afnemer in business-tobusiness situaties waardoor geen btw-registratie
is vereist in het Verenigd Koninkrijk.
Ondernemers die telecommunicatie-, omroepof elektronische diensten aan particulieren
verrichten, hebben de mogelijkheid om de
af te dragen btw via een Mini One Stop Shopregeling (MOSS-regeling) te doen, waarbij de
belastingdienst de betaalde btw doorstuurt naar
de desbetreffende EU-landen.
Een no deal-Brexit heeft mogelijk tot gevolg dat
niet meer in alle situaties een verleggingsregeling
kan worden toegepast. Daarnaast kunnen
ondernemers geen gebruik meer maken van de
MOSS-regeling voor verschuldigde btw in het
Verenigd Koninkrijk. Hierdoor zal een no dealBrexit in bepaalde situaties resulteren in een

verplichte btw-registratie voor het verlenen van
diensten aan of in het Verenigd Koninkrijk.

Tip: vraag btw uit het Verenigd Koninkrijk
die u in 2019 hebt betaald zo snel mogelijk
terug, in ieder geval vóór 31 januari 2020.

Actie vereist
Verzoek om teruggaaf btw

Tip: verleent u diensten aan of in het
Verenigd Koninkrijk laat u dan tijdig
informeren wat de gevolgen zijn bij een
no-deal-Brexit.

Bij een no deal-Brexit vervalt de mogelijkheid
om btw uit het Verenigd Koninkrijk via het
elektronische portaal terug te vragen. Wil een
ondernemer btw uit het Verenigd Koninkrijk
terugvragen, dan zal hij de procedure dienen
te volgen zoals deze geldt in het Verenigd
Koninkrijk.

Ondernemers die facturen ontvangen, waarop
btw uit het Verenigd Koninkrijk in rekening is
gebracht, kunnen deze btw, onder voorwaarden,
terugvragen via een elektronisch portaal. De
belastingdienst stuurt het verzoek door naar het
Verenigd Koninkrijk ter afwikkeling.

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk bereid
u dan alvast voor en neem tijdig actie voor het
geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie
verlaat met een no deal-Brexit. Wesselman kan
u daarbij helpen en indien gewenst in contact
brengen met een adviseur uit het Verenigd
Koninkrijk.
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Rob Selker en
Eric-Jan Leushuis
eldoLED

eldoLED: pionier in de slimme wereld van de ledverlichting

“Het gaat tegenwoordig om
zoveel meer dan licht alleen”
Deze keer duiken we in de wereld van de ledverlichting. Een wereld die volop in ontwikkeling is, want met lampen kun je
tegenwoordig zoveel meer doen dan alleen een ruimte verlichten. Er komt een behoorlijk portie slimme technologie bij kijken en
dat is precies waarin eldoLED uit Son gespecialiseerd is.
eldoLED is een wereldleider op het gebied van
ontwerp en productie van intelligente driver-
oplossingen voor op LED gebaseerde verlichtingssystemen.

Hoe werkt het?
De afkorting LED staat voor Light Emitting Diode.
De LED’s zelfs zijn kleine lichtbronnen die door
bewegende elektronen via een halfgeleider
materiaal verlicht worden. LED’s worden in
allerlei apparaten toegepast om als lichtjes te
werken maar ook om een ruimte te verlichten,
als s traatverlichting en voor het verlichten van
gebouwen aan de buitenkant worden ze toegepast. LED-verlichting is niet meer weg te denken
uit onze maatschappij.
“De aansturing van een LED is een complex proces. De technologie die wij ontwikkeld hebben, is een combinatie van firmware, software
en hardware. Met onze technologieën stellen
wij klanten in staat om de belofte van LED-verlichting waar te maken: slimmere, elegantere
en e fficiëntere systemen die voldoen aan de
behoeften van een energiebewuste wereld. We
ontwikkelen en produceren dus in feite een héle
intelligente lichtschakelaar, een LED-driver zoals
wij dat noemen”, vertelt Rob Selker, Information
Manager bij eldoLED.
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De naam eldoLED

Overname

In 2005 zijn de 1e ideeën en prototypes van een
LED-driver al gebouwd. Dat is dus nog niet zo
heel erg lang lang geleden, maar LED-verlichting
kenden we toen alleen nog maar van het lampje in de acculader. Aan de basis van het h
 uidige
eldoLED staan een viertal rasondernemers: Marc
Saes, Ton Cremer, Albert Berghuis en H
 ubert
van Doorne. “Leuk detail over de naam van ons
bedrijf: ‘el’ staat voor Elly, de vrouw van Ton, en
‘do’ staat voor Dorien, de vrouw van Marc.”

eldoLED is sinds 2013 onderdeel van Acuity
Brands Inc., een Noord-Amerikaanse marktleider
en een van ‘s werelds meest toonaangevende
leveranciers van verlichtingsoplossingen. “In
2012 en 2013 was de transformatie van traditionele verlichting naar LED-verlichting in volle
gang. Het was een strategische overname door
Acuity Brands vanwege onze knowhow en
technologie”, vertelt Eric-Jan Leushuis, sinds twee
jaar Financial Director.

”Investeren kost
wat, maar levert
uiteindelijk ook veel
geld op en daar speelt
Wesselman een
belangrijke rol in.”

“In Son & Breugel wordt de research en development van de drivers gedaan. Vanuit deze locatie
wordt ook de verkoop en distributie van drivers
verzorgd binnen Europa, Azië en Midden-Oosten. Acuity Brands heeft grote fabrieken in Amerika en Mexico waar LED-armaturen worden
gemaakt en daar worden onze drivers direct in
ingebouwd of verscheept naar Son en Breugel.
Het aantal geproduceerde producten is in de afgelopen 6 jaar enorm gestegen.”

Zelf werkt Rob al sinds 2011 bij dit bedrijf dat
tegenwoordig een mooi kantoor heeft op het
Science Park Eindhoven in Son en Breugel.
“Destijds zaten we nog op de Luchthavenweg
in Eindhoven en was het echt een start-up. De
pallets stonden op kantoor en in de ontvangsthal van het bedrijfsverzamelpand.”

Rob: “In 2013, produceerden we 20.000 drivers
per maand en nu zo’n 20.000 tot 25.000 per dag.
Lees verder op pagina 10
Rob Selker, Eric-Jan Leushuis en Marijke Verberne
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Terugblik Rödl International Tax Group Meeting
26 / 27 / 28 september 2019 Helmond
Dat hebben we met z’n allen gerealiseerd en dat
geeft een enorme kick”.
Eric-Jan: “We hebben bij eldoLED nu 71 mensen
in dienst, waarvan 45 op het gebied van Research
& Development. We hebben een goed team neer
kunnen zetten de afgelopen jaren. Dit ondanks
de concurrentie op de arbeidsmarkt in de High
Tech regio. We zijn trots op alle mensen die hier
werken!”.

Meer dan licht alleen
De laatste jaren richt eldoLED zich op veel meer
dan het aansturen van de LED alleen. Rob: “In de
huidige tijd kunnen en willen we systemen aan
elkaar koppelen. Onze drivers zijn zo ontwikkeld
dat ze veel meer kunnen dan het aansturen van
licht. Er kunnen bijvoorbeeld sensoren op aangesloten worden, die het natuurlijke licht buiten ’meten’. Onze drivers zijn op basis van die
informatie in staat om dit natuurlijke licht in een
kantooromgeving na te bootsen. Voor facilitaire
managers kan de staat waarin de v erlichting in

het gebouw verkeert, grafisch inzichtelijk worden
gemaakt. Dat helpt bij het plannen van onderhoud. Het gaat dus niet meer om licht alleen,
maar om wat je nog veel meer kunt doen”.

Brexit
eldoLED richt zich op de high-end markt van de
verlichtingsarmaturen. Door de hoge kwaliteit
weten grote verlichtingsbedrijven van over de
hele wereld eldoLED te vinden.
Eric-Jan: “De UK is een afzetmarkt voor ons. De
komst van een mogelijke Brexit zien we dan ook
als een gevaar en is een belangrijk aandachtspunt binnen dit bedrijf. Daarentegen openen
we ook nieuwe markten, zoals Azië, Australië en
Nieuw-Zeeland. We zitten op het goede spoor en
ik voorzie de komende vijf jaar alleen maar groei”.

al voor eldoLED toen ze nog op de Luchthavenweg zaten. Mooi om te zien waar ze nu staan.
Een volwaardig bedrijf en dat betekent natuurlijk
ook iets voor de processen. eldoLED staat open
voor onze visie en dat maakt het zo leuk om hier
te komen.”
“Wesselman werkt hier zoveel mogelijk met een
vast team. Het is fijn als iemand weet hoe het hier
precies in elkaar zit. En Wesselman houdt ons een
spiegel voor. Daardoor kunnen we als bedrijf op
allerlei gebieden stappen maken. Uiteindelijke
draait het allemaal om geld, tenminste, zo heb ik
dat geleerd”, lacht Eric-Jan. “Investeren kost wat,
maar levert uiteindelijk ook veel geld op en daar
speelt Wesselman een belangrijke rol in.”

Volwaardig bedrijf
Iemand die de groei van dichtbij heeft meegemaakt, is Marijke Verberne, controleleider bij
Wesselman Accountants | Adviseurs. “Ik werkte

eldoLED B.V., Science Park 5125, Son,
www.eldoled.com

Ieder half jaar komen de Internationale
Belastingadviseurs van Rödl & Partner bij
een om recente ontwikkelingen in de inter
nationale fiscale vaktechniek te bespreken.
Aangezien Wesselman als zogenaamd ‘Ko
operationspartner’ al 18 jaar samenwerkt
met Rödl & Partner, nemen wij al vele jaren
deel aan deze bijeenkomsten. De locatie van
samenkomst is om en om; een Rödl-vestiging
in Duitsland en een buiten Duitsland.
Enkele jaren geleden is aan Wesselman gevraagd
of er een bijeenkomst op een Wesselmankantoor
in Helmond of Eindhoven gehouden zou kunnen
worden. Dat was voor ons een grote eer. Gekozen
werd voor de locatie Helmond. De deelnemers
zouden verblijven in Hotel Westende en daar zou
ook de conferentiezaal gebruikt worden aan
gezien onze presentatieruimte nog verbouwd
wordt.
Op donderdag 26 september kwamen de
deelnemers in Helmond aan. De meesten per
trein vanuit Schiphol, anderen per auto vanuit
Duitsland en ook via Eindhoven Airport. Totaal
namen 52 personen deel aan de Tax Meeting uit
de landen Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk,
Italië, Polen, Portugal, Hongarije, Zwitserland,
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Rusland,
China, Brazilië, Zweden, Estland, Letland,
Litouwen, Griekenland, Cyprus, Kroatië, Mexico,
Turkije, India en natuurlijk Nederland.
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Op het terras van Wesselman werd in de tuin
een goed verzorgde barbecue aangeboden.
Helaas begon het aan het einde van de avond
flink te regen zodat iedereen, gewapend met een
Wesselmanparaplu weer voldaan naar Westende
terug keerde.

Discussie Belastingdienst
Vrijdag begon de bijeenkomst met een presen
tatie door ondergetekende over Nederland,
de Brainportregio, Helmond en Wesselman.
Als externe spreker was vervolgens de heer
drs. G.J. de Keizer, landelijk vaktechnisch coördi
nator vennootschapsbelasting van de Belasting
dienst, bereid gevonden om een presentatie te
houden over de nieuwe wetgeving omtrent
Mandatory Disclosure. Deze verplichting om
internationale fiscale structuren actief te melden
bij de Belastingdienst is gebaseerd op Europese
Wetgeving. In een open discussie werden
dilemma’s en standpunten van fiscus en fiscale
adviseurs uitgewisseld.
Aan het einde van de ochtend praatte collega
drs. Maurice Bouwens, Internationaal Belasting
adviseur bij Wesselman, de aanwezigen bij over
de wijzigingen van het fiscale eenheidsregime
in Nederland. Verder werd er geanimeerd
gediscussieerd, zoals na de presentatie van de
andere externe sprekers over ontwikkelingen
in de belastingaspecten van intellectuele
eigendom. Hiervoor waren de Belgische IP-

rechtadvocaten van Artes Law uit Antwerpen
uitgenodigd. Ook de Rödl-collega’s lieten zich
niet onbetuigd met bijdragen uit Polen en
Duitsland.

Diner kasteel Helmond
Spectaculair was het diner op vrijdagavond in
het middeleeuwse Kasteel van Helmond, waar
de rode loper was uitgerold en de gasten het
familiewapen van de adellijke Wesselmannen
aan de muur bewonderden. Als bijzondere
verrassing gaf de Helmondse muzikant Dave
Vermeulen een kort akoestisch optreden.
Op zaterdagochtend werd de Tax Meeting
vervolgd met diverse onderwerpen. Na de lunch
nam de overgrote meerderheid deel aan het
middagprogramma: een stadswandeling door
het centrum van Helmond met een bezoek aan
het Speelhuis en de Lambertuskerk. Als afsluiting
werd er haring geproefd (voor wie durfde) op de
Helmondse weekmarkt.
Wesselman kan terugkijken op een zeer ge
slaagde editie van de International Tax Law
Group Meeting en het op de (internationale)
kaart zetten van Zuidoost Brabant en Helmond
in het bijzonder. In 2020 zijn de bijeenkomsten in
Stuttgart en Moskou gepland.

Joop Kuijpers, fiscaal vennoot
11

Mo Biglari
Mat-Tech

Mat-Tech:

specialist in de
perfecte verbinding
Oorspronkelijk komt hij uit Iran, maar als jongeman verliet Mo Biglari (59) zijn land om, aan de universiteit van
Delft, Materiaalkunde te studeren. Dat hij ooit technisch directeur zou worden van een toonaangevend bedrijf in Son,
gespecialiseerd in hightech solderen, had hij toen niet kunnen bedenken. Mo heeft zijn bedrijf Mat-Tech eind vorig jaar
zelfs uitgebreid met een vestiging in Engeland. “Ik denk dat we juist kunnen profiteren van een mogelijke Brexit.”
Als er één woord van toepassing is op Mat-Tech,
dan is het ‘verbinding’. In letterlijke zin, omdat
het bedrijf gespecialiseerd is in het maken van
perfecte verbindingen tussen materialen. “In
de regio, misschien zelfs van het land, zijn wij
nummer 1 op het gebied van hoog temperatuur
solderen.”
Maar ook op het gebied van klanten aantrekken.
Mat-Tech weet grote bedrijven als ASML en VDL
aan zich te binden. “We gaan voor kwaliteit én
we gaan tot het uiterste om een probleem op te
lossen; dat is onze mentaliteit en dat weten onze
klanten”, aldus de technisch directeur.

Rolmodel
Mo Biglari was 24 toen hij zijn geboorteland Iran
verliet. “Ik was getrouwd en had een zoon van
zes maanden”, vertelt hij. “Na de revolutie in Iran
waren de universiteiten dicht. In mijn laatste
studiejaar Wiskunde hoefde ik niet meer terug
te komen.”
12

Mo wilde verder studeren en koos voor de
richting Materiaalkunde. Geïnspireerd door zijn
oom, die dezelfde studie had gevolgd in Berlijn.
“Iedereen heeft een rolmodel; hij was die van
mij.”

Mat-Tech hielp
bedrijven om over te
schakelen op loodvrij
produceren.
Mo kwam terecht in Delf t. Hij studeerde
succesvol af en kreeg een baan bij Witmetaal
in Naarden, waar hij deelnam aan een Europees
project voor loodvrij solderen.

Loodvrij
“Het was begin jaren ’90 en het gebruik van
elektronica nam flink toe. Soldeermaterialen
in elektronische apparaten waren: 60% tin en

40% lood. Recycling, daarin was nog niemand
geïnteresseerd. Ze gooiden elektronica weg,
waardoor lood via regenwater in de grond
terechtkwam. Slecht voor mens en milieu.”
Witmetaal zocht naar een vervanging van
de legering tin met lood. “Samen met grote
bedrijven als Philips en Siemens vonden we een
alternatief in de combinatie van tin, zilver en
koper. Milieuactivisten waren enthousiast, de
fabrikanten nog niet overtuigd. Eind ’99 sloten
we het project af met de conclusie: ooit komt er
loodvrije elektronica , de vraag is alleen wanneer.”

Beste startup
In 2001 begon Mo voor zichzelf; dé start van MatTech (wat staat voor Materiaal Technologie). Hij
Lees verder op pagina 14
Ingeborg van den Heuvel,
Mo Biglari en Henny Lammers
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was een van de eerste Technostarters in Delft
en kreeg een lening van de universiteit: “35.000
euro, dat weet ik nog goed.”
Bovendien kreeg Mo een kantoor en een kleine
hobbyruimte bij de faculteit Materiaalkunde.
“Ik mocht gebruikmaken van de aanwezige
apparatuur. Meteen in het eerste kwartaal won
ik de prijs voor de beste startup”, zegt hij trots.
Het bijbehorende beeldje staat nog altijd op
kantoor.

Moeilijke tijden
Een rooskleurig begin, toch was de weg naar
succes niet verzekerd. “Er kwamen moeilijke
tijden aan. Ik kreeg een lening bij de bank, maar
dat was niet genoeg. Ik verkocht mijn huis en dat
geld ging in het bedrijf. In 2003 verkocht ik een
deel van mijn aandelen en nam ik Erik Brom in
dienst, onze commerciële man.”

Naar het zuiden
In 2006 werd loodvrije elektronica wettelijk
verplicht (op een paar uitzonderingen na).
Mat-Tech hielp bedrijven om over te schakelen
op loodvrij produceren. “Aanvankelijk als
conceptontwikkelaar, we bedachten oplossingen
op papier. Puur theoretisch, later praktisch toen
we onze eerste vacuümoven aanschaften.”
In datzelfde jaar sloot de faculteit Materiaalkunde
in Delft en moest het bedrijf verhuizen. In overleg
met zijn compagnon Erik, die afkomstig is uit
Valkenswaard, trokken ze naar het zuiden, naar
Son. “Daar heb ik absoluut geen spijt van.”

“Onze specialiteit is om in vacuümovens hele
schone verbindingen tot stand te brengen. We
ontwikkelen samen met klanten producten en
we richten ons op troubleshooting: heeft een
klant een probleem, dan willen ze snel een
oplossing en daar hebben wij de flexibiliteit
voor.”
Terwijl zijn compagnon Erik Brom zich richt
op externe klanten, ligt de focus van Mo voor
een groot deel op de medewerkers. “Erik haalt
opdrachten binnen die vaak snel uitgevoerd
moeten worden. Hij maakt zich hard voor de
klant, ik voor onze eigen mensen. We zijn een
goed duo. Voor het beste resultaat zijn wij bereid
om onderling met messen te zwaaien. Geen
zorgen, er is nog niemand in het ziekenhuis
beland”, lacht hij.

niet heb. Als ondernemer ben je vaak creatief,
ook in negatieve zin. Zij zorgen ervoor dat ik niet
té negatief creatief ben.”
“Mo is bezig met bedenken en ontwikkelen.
Soms worden er dingen vergeten en dan komen
wij om de hoek kijken”, vult Ingeborg van den
Heuvel aan. Zij werkt vijf jaar als relatiebeheerder
voor Mat-Tech. “Ik heb de groei van dichtbij
meegemaakt en dat is prachtig om te zien.”
Haar collega Henny Lammers knikt: “Een bedrijf
moet de financiering op orde hebben, het
product en het personeel; een hele opgave.
Ineens zie je dat alles in een goed vaarwater komt
en dan loopt het haast als vanzelf. Je overstijgt
jezelf”. Henny werkt nu negen jaar als accountant
voor Mat-Tech.

Brexit

Streng en duidelijk

Mat-Tech bestaat momenteel uit 34 mede
werkers en is vooral in de afgelopen drie jaar flink
gegroeid. “We verhuizen dit jaar naar een groter
pand hierachter op Ekkersrijt en waarschijnlijk
houden we het huidige gebouw aan.”

“Henny is streng en duidelijk”, zegt Mo. “In het
begin mopperde ik vaak: waarom moet ik zoveel
belasting betalen?

Sinds vorig jaar november is er ook een MatTech vestiging in Stone, tussen Birmingham en
Manchester. “Iedereen vertrekt uit Engeland,
wij gaan er juist heen.” Hij verklaart: “Als Brexit
doorgaat, dan heeft Amerika er een 51ste staat
bij: Engeland. Amerika is voor ons een grote,
interessante markt; Engeland zou een goede
deuropening zijn”.

”Henny maakte een
prachtige opmerking.
Ze zei: Mo, hoe meer
belasting je betaalt,
des te meer je hebt
verdiend.”

Toonaangevend

Samenwerking

Toen viel bij mij het kwartje. En nu, als we een
maand minder belasting betalen, dan word ik
gewoon een beetje zenuwachtig”, grinnikt hij.

Mat-Tech bestaat inmiddels uit twee afdelingen
- Productie en Development & Testing - en werkt
voor toonaangevende bedrijven als ASML, VDL,
NTS-Group en Bronkhorst.

Het succes dankt Mo aan de mensen om hem
heen. “Zonder hen had ik absoluut niets bereikt.
Dat geldt ook voor de mensen van Wesselman.
Ze hebben allemaal hun eigen expertise die ik

Mat-Tech BV is gelegen aan de Ekkersrijt
4508 in Son. Meer info vind je op:
www.mat-tech.com

Johan Koolen
Belastingadviseur

Prinsjesdag 2019

Wat miste er in
het koffertje van Hoekstra?
Steevast worden met Prinsjesdag de belastingplannen voor het nieuwe jaar
gepresenteerd. Reden genoeg om altijd uit te kijken naar die dag. In de
belastingplannen 2020 ontbraken diverse wetsvoorstellen. Verwachtingsvol keken
we uit naar een wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen van de eigen
vennootschap, in de volksmond rekeningcourantmaatregel of dga-taks genoemd.
Daarnaast verwachtten we een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van de
belastingheffing in box 3.
De rekeningcourantmaatregel
Vorig jaar verstopt bij de aanbiedingsbrief van
het belastingplan 2019. Dit jaar schitterde de
maatregel vooral door afwezigheid.
Het voorstel bestaat om bij aanmerkelijk
belanghouders die samen met hun partner meer
dan € 500.000 schuld aan de eigen vennootschap
hebben per 31 december 2022, het meerdere te
belasten met aanmerkelijkbelangheffing. U krijgt
het eerste jaar dat de maatregel van kracht is een

vervreemdingskorting ter grootte van ditzelfde
bedrag. Die korting kunt u inzetten als bij de
vervreemding van uw aandelen een positief
resultaat behaalt. Verder gebeurt er helemaal
niets. Zo leidt het betalen van de belasting niet
tot een afname van de schuld.
Stel dat u op 31 december 2022 een schuld van
€ 750.000 heeft, dan wordt € 250.000 belast
en moet € 67.250 aanmerkelijkbelangheffing

betaald worden vanuit privé, maar de schuld
blijft volledig intact en verlaagt dus bijvoorbeeld
nog steeds het vermogen in box 3. U krijgt een
vervreemdingskorting ter grootte van € 250.000
dat u kunt inzetten bij latere vervreemding
van uw aandelen. Om de korting volledig te
benutten dient de vervreemdingswinst in dat
geval ook tenminste € 250.000 te bedragen.

Als de plannen van
de Staatssecretaris
doorgaan, per 1
januari 2022 wordt
gerekend met de
werkelijke bedragen aan
spaargeld, beleggingen
en schulden per
belastingplichtige.
Aanpassing van de belastingheffing
in box 3
Al jaren wordt geklaagd over de belastingheffing
in box 3. Eerder, in het Wisselnieuws van
november 2016 schreef ik over de wijzigingen
van de belastingheffing in box 3 per 1 januari
2017.
Tot 2016 werd uitgegaan van een forfaitair
rendement van 4% op het vermogen in box 3.
Dat forfaitaire percentage werd al bij de invoering
van de Wet op de Vermogensbelasting per 1 mei
1893 in aanmerking genomen:

Lees verder op pagina 16
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alleen spaargeld er in de aangepaste box 3 beter
mee af zijn, omdat zij pas vanaf een vermogen
van € 440.000 per belastingplichtige effectief
belasting gaan betalen. Wat minder duidelijk
wordt toegelicht is dat er bij beleggingen wordt
uitgegaan van een rendement dat zestig keer zo
hoog ligt.

Het tarief was met zo’n 1 tot 1 ½ ‰ (promille)
in vergelijking met het huidige tarief zeer
bescheiden. In 2016 bedroeg het effectieve tarief
nog 1,2% over het volledige vermogen boven
de vrijstelling. Na de aanpassing in 2017 waarbij
het vermogen boven de vrijstelling volgens een
vaste verdeling wordt verdeeld, waarbij het tarief
oploopt van 0,54% in de laagste tariefklasse tot
1,6% in de hoogste tariefklasse.

Het is nog maar de vraag of u blij zult worden van
de nieuwe heffing in box 3. De gedachte achter
het voorstel is om belastingplichtigen met vooral
spaargeld tegemoet te komen. De aanpassingen
leiden er daarnaast bewust toe, dat mensen die
lenen om te beleggen in box 3 zwaarder zullen
worden belast.

Als de plannen van de Staatssecretaris doorgaan,
per 1 januari 2022 wordt gerekend met de
werkelijke bedragen aan spaargeld, beleggingen
en schulden per belastingplichtige. Voor deze
drie verschillende vermogenscategorieën
worden afzonderlijke forfaitaire rendementen
vastgesteld en belast tegen 33%.

Samenloop met de rekeningcourantmaatregel

In de pers is breed uitgemeten dat spaarders met

Op basis van de voorgestelde regelingen

ontstaat een mogelijke samenloop met de
rekeningcourantmaatregel, waardoor bepaalde
belastingplichtigen zowel in box 2 als box 3
zwaarder worden belast. Als uw totale schuld
beneden € 500.000 blijf t en u een rente
betaalt die lager is dan 3,03%, dan heeft u geen
financiële last van de maatregelen. Is de schuld
hoger dan € 500.000, dan zult u die schuld
mogelijk willen herfinancieren, maar betaalt u
wellicht een hogere rente dan de forfaitaire aftrek
van 3,03%. U voorkomt dan een heffing in box
2, maar krijgt enkel een forfaitaire renteaftrek in
box 3.

Graag denken uw belastingadviseurs van
Wesselman Accountants | Adviseurs mee
over de mogelijke gevolgen van deze maat
regelen in uw specifieke situatie.

Eindejaarstips!
Tip 1. Dit jaar nog dividend uitkeren?
Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021
geldt een verdere verhoging naar 26,9%.

deel van uw hypotheek af te lossen of een geplande, grotere aankoop
naar voren te halen. Ondernemers kunnen ook minder vermogen uit
het bedrijf naar privé halen, of juist meer vermogen vanuit privé naar
het bedrijf overbrengen.

Het kan lonen om een eventuele dividend–uitkering vóór 2020 te laten
plaatsvinden, met name als u het dividend consumptief gebruikt of
gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw bv. Houd
er wel rekening mee dat u over uitgekeerd dividend in privé belasting
betaalt in box 3, indien u het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel
belasting u betaalt, hangt af van de omvang van uw vermogen. Dit kan
maximaal oplopen tot 1,60% over uw vermogen. U kunt dit voorkomen
door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in
box 2. Bespreek met ons wat in uw situatie verstandig is.

Tip 2. Verminder uw vermogen in box 3
Bezit u veel vermogen in privé, dan betaalt u hierover in box 3 belasting.
Deze belasting loopt op naarmate u over meer vermogen beschikt. In
2020 betaalt u over een belastbaar vermogen van meer dan € 1.005.572
zelfs 1,60% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde
rendement. Het kan bij een hoog privévermogen dan ook lonend zijn
om een deel hiervan aan te wenden in uw bedrijf. Op deze manier betaalt
u minder belasting in box 3.

Tip 3. Houd rekening met vermogenstoets toeslagen
Als u in aanmerking wilt komen voor toeslagen, mag u op 1 januari
van het jaar niet te veel vermogen bezitten. Voor de zorgtoeslag en
het kindgebonden budget is voor 2019 het maximum € 114.776. Heeft
u een partner, dan geldt een maximum van € 145.136. De bedragen
voor 2020 zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting iets
hoger liggen. Voor de huurtoeslag geldt een maximum van € 30.846,
respectievelijk € 61.692 als u een partner heeft. Heeft u een vermogen
boven de genoemde maxima én recht op een of meer toeslagen, dan
kan het raadzaam zijn uw vermogen te drukken. Bijvoorbeeld door een
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Timon Klaseboer
Jurist

Brexit en
handelscontracten
Veel ondernemers doen zaken met het Verenigd Koninkrijk. Zo leveren
Nederlandse bedrijven goederen aan Britse afnemers of kopen zij goederen in bij
Britse leveranciers. Meestal op basis van in- of verkoopcontracten. Een Brexit heeft
invloed op de uitvoering van deze contracten. In dit artikel gaan wij hier nader op
in en geven wij u tips waarmee u zich als ondernemer kunt voorbereiden.

Wat gebeurt er met bestaande
contracten na de Brexit?

en dit niet meer binnen de overeengekomen
termijn kunnen nakomen.

Een Brexit zal bestaande contracten in principe
niet aantasten. Dit geldt voor zowel inkoop- als
verkoopcontracten. U zult uw verplichtingen
van het contract ook na een Brexit na dienen
te komen, alsof er niets veranderd is. Dit geldt
omgekeerd ook voor uw Britse contractspartij.

Kortom: of u nu goederen verkoopt aan klanten
in het Verenigd Koninkrijk of goederen impor
teert kunt u (negatieve) gevolgen van een Brexit
ondervinden.

Brexit: groot risico op vertraagde
leveringen en hoge kosten
De vraag is echter of het nakomen van bestaande
contracten nog wel ‘gewoon’ mogelijk zal zijn. Op
dit moment weten we niet precies hoe de Brexit
vorm gaat krijgen. Wat wij wel weten, is dat een
Brexit hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot nieuwe
formaliteiten aan de Britse grens. Als gevolg
van de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet
langer deel uitmaken van de Europese douaneunie. Concreet betekent dit dat er controles
zullen plaats vinden bij de Britse grens. Het is
niet ondenkbaar dat dit tot lange rijen bij de
grens en dus tot flinke vertragingen zal leiden,
met alle kosten van dien. Daarnaast zullen
extra douaneformaliteiten in acht genomen
moeten worden wanneer u handel drijft met
het Verenigd Koninkrijk. Ook deze formaliteiten
kunnen extra kosten met zich meebrengen.
Het zou dan ook zomaar kunnen dat het duurder
wordt om uw producten aan Britse klanten te
leveren. Marges in de huidige contracten met
uw Britse klanten kunnen onder druk komen te
staan. Ook kunt u mogelijk niet meer binnen de
overeengekomen levertijd aan uw Britse klanten
leveren. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.
Het kan zijn, dat Britse leveranciers aan u leveren
18

Wat kunt u concreet doen
vooruitlopend op een Brexit?
Vooruitlopend op een Brexit kunt u toch al het
nodige doen om de negatieve gevolgen zoveel
mogelijk te beperken. Hieronder geven wij u
enkele praktische tips.

Tip 1: check uw huidige contracten
Wij raden ondernemers aan hun huidige
contracten met Britse klanten of leveranciers
vooruitlopend op een Brexit nader te
beoordelen. Mogelijk is in uw bestaande
contrac ten duidelijk bepaald welke
contractspartij verantwoordelijk is voor de
douaneformaliteiten en of u, of uw Britse
contractspartij, opdraait voor eventuele
extra kosten.

Wanneer hierover niets expliciet is bepaald in uw
contracten, zou het kunnen dat er mogelijk tóch
relevante bepalingen in het contract staan. Denk
bijvoorbeeld aan leveringscondities, zoals de veel
gebruikte Incoterms. De Incoterms bepalen op
welk moment het risico van de levering overgaat
van leverancier op afnemer. Gaat dit risico pas
bij aflevering in het Verenigd Koninkrijk over

op uw Britse afnemer, dan komt het risico van
vertraging in principe voor uw rekening.
In het geval het contract onduidelijk is voor
wiens rekening de extra kosten komen, ga dan
goed na of hierover mogelijk iets is bepaald in
eventueel toepasselijke algemene voorwaarden.
Is ook hierin niets te vinden, dan geldt dat deze
vraag beantwoord dient te worden aan de hand
van toepasselijk recht. Welk recht van toepassing
is dient beoordeeld te worden op basis van de
door partijen gemaakte afspraken of, indien er
geen afspraken zijn gemaakt, aan de hand van
internationale verdragen.

Mogelijke escape: overmacht?
Maar kan er geen beroep worden gedaan op
overmacht? Immers, u kunt er toch niets aan
doen dat de aflevering van uw producten
langer in beslag neemt door de nieuwe
douaneformaliteiten?
Om een succesvol beroep te kunnen doen op
overmacht dient sprake te zijn van ‘onvoorziene
omstandigheden’. Omdat de Brexit toch bekend
mag worden verondersteld, zal een beroep op
overmacht zelden slagen. Zelfs wanneer vooraf
niet duidelijk is wat exact de gevolgen zullen zijn,
is de Brexit zélf te voorzien. De (nog onbekende)
gevolgen van de Brexit rechtvaardigen een
beroep op overmacht niet zonder meer: u dient
er als ondernemer namelijk rekening mee te
houden dat de Brexit grote vertragingen aan
de Britse grens tot gevolg zal hebben. Een
overduidelijke escape biedt het beroep op
overmacht juridisch dan ook niet.

Tip 2: ga in overleg met uw Britse
leverancier
Wanneer het voor u belangrijk is dat
de goederen op een bepaalde datum
zijn ontvangen (bijvoorbeeld vanwege
afspraken met uw eigen klanten), dan doet
u er goed aan om aan te dringen op eerdere
levering. Mogelijk heeft uw leverancier
daartoe ruimte. Wellicht zijn hierover
aanvullende afspraken te maken.

Leg deze afspraken wel goed (schriftelijk) vast.
Als de afspraken mondeling worden gemaakt,

kan het voor u moeilijk zijn om daarop een
geslaagd beroep te doen.

Tip 3: maak nieuwe contracten ‘Brexitproof’
Wanneer u op het punt staat om een
nieuw contract te sluiten met een partij in
het Verenigd Koninkrijk, sta dan stil bij de
gevolgen die een Brexit voor u kan hebben.

In contracten kunnen bepalingen opgenomen
worden die duidelijk aangeven hoe partijen
omgaan met een Brexit. Zo kan uitdrukkelijk
b ep aald worden welke contr ac t sp ar tij
verantwoordelijk is voor de extra kosten. Ook
kan worden afgesproken dat kosten één-opéén kunnen worden doorberekend aan uw
Britse contractspartij. In bepaalde gevallen kan
het raadzaam zijn in het contract op te nemen
dat u het contract bij een Brexit (eenzijdig)
kunt beëindigen. Welke opties in uw geval het
beste passen, is afhankelijk van de specifieke
omstandigheden van uw situatie.
Bij het sluiten van nieuwe contracten doet u er
als ondernemer goed aan rekening te houden
met een Brexit en zich goed te laten adviseren
bij onderhandelingen.

Conclusie
Over de Brexit is veel gezegd en geschreven,
maar er is nog veel onduidelijk. U kunt toch al
het nodige doen om zich op een Brexit voor
te bereiden. Een goede voorbereiding kan de
negatieve impact van een Brexit voor u mogelijk
beperken. Met de in dit artikel genoemde tips
kunt u mogelijk zelfs een voordeel behalen op
uw concurrenten die (onbewust) geen actie
ondernemen.
De juristen van Wesselman hebben ervaring
in het onderhandelen van internationale
contracten en kunnen u van passend advies
voorzien. Natuurlijk kunnen wij ook bestaande
overeenkomsten voor u beoordelen. Door tijdig
met de juiste specialisten te schakelen, voorkomt
u onaangename verrassingen en kunt u (extra)
kosten voorkomen.
Meer weten? Bel uw adviseur bij Wesselman
Accountants | Adviseurs.
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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.
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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 W
 esselman Accountants | Adviseurs te raadplegen
over de wijze van aanwending van informatie. Overname van artikelen uit deze uitgave is toegestaan mits
integraal en met bronvermelding.

