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Vieren we dit jaar samen 
 ons 41-jarig bestaan?

Online Activiteitenagenda

Wij verwelkomen bij Wesselman

Gewaardeerde relatie,

Zal 2021 het jaar worden waarin wij elkaar weer 

veilig kunnen ontmoeten, een warme hand 

mogen aanreiken? Het jaar waarin we elkaar weer 

stevig vast mogen houden? Wordt dit het jaar 

waarin we bijzondere momenten weer samen 

mogen vieren, het 5-jarige bestaan van Modeko 

Gevelbouw, ons 41-jarige bestaan wellicht?

Wij kunnen met onze expertises veel vragen 

beantwoorden, maar de antwoorden hierop 

moeten wij u helaas schuldig blijven. Wat we wél 

weten, is dat wij het ondanks de fysieke afstand, 

nu meer dan ooit samen moeten doen. Samen 

kijken wat de dag brengt, samen zorgen voor 

elkaar, voor onze kwetsbaren en voor stevige 

vangnetten voor onze ondernemers. Zodat 
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we dit samen overleven en er nog een leven 

samen is na de pandemie. Mijn collega vennoot 

Erik Jasper Noll zei het ook in het voorwoord van 

het vorige Wisselnieuws: samen zijn we écht 

sterker. 

Circle of Life
Dagelijks komen op onze kantoren vragen 

voorbij die te linken zijn aan belangrijke levens-

gebeurtenissen van onze cliënten, zowel voor-

zien als onvoorzien. Denk aan de huidige situatie, 

aan een bedrijfsopvolging, verkoop of pensi-

onering, schenking voor een frisse start, maar 

ook aan een geboorte, ziekte en helaas over-

lijden. Veel gebeurtenissen staan met elkaar in 

verbinding en grijpen op elkaar in, zo ook over 

generaties heen. Zo zijn wij continu in de weer 

met ‘the Circle of Life’ van onze cliënten. Als advi-

seur groeien en leven we mee met onze relaties, 

hierdoor ontstaan waardevolle vertrouwensrela-

ties. Mijn collega Anouk van den Dungen en ik 

vertellen u meer hierover in dit Wisselnieuws.

Wesselman Life 
Wie zegt dat onze branche saai is, heeft het dus 

mis. Zo leest u verderop het succesverhaal van 

Erik en Henriëtte Mollemans met hun familiebe-

drijf Modeko Gevelbouw, één van onze waarde-

volle cliënten die wij al vanaf dag één mogen 

bijstaan in hun ondernemersactiviteiten, zowel 

vanuit privé bezien als vanuit het bedrijf, zodat 

zij zich vanaf de eerste dag volledig ‘in control’ 

voelen. De samenwerking met dit familiebedrijf 

kenmerkt de transformatie van de traditionele 

dienstverlener, die acteert op basis van cijfers 

uit het verleden, naar een volledig toekomstge-

richte adviseur die acteert op basis van actuele 

cijfers, ontwikkelingen en prognoses. Een trans-

formatie die we bij Wesselman concreet invul-

ling geven onder de noemer ‘Wesselman Life’, 

dat staat voor het heden & de toekomst. Wat in 

de praktijk niet meer en minder betekent dan dat 

wij de output van verschillende intelligente soft-

ware combineren met onze kennis, en hierdoor 

in staat zijn een sparring- en vertrouwenspartner 

te zijn in de (toekomst)beslissingen waar u voor 

staat en waar u misschien wel eens van wakker 

ligt. 

We leven vandaag, maar wel met de toekomst 

in het vizier. 

Namens mijzelf en mijn collega’s, wens ik u een 

gezond en succesvol jaar toe, boordevol nieuwe 

perspectieven.

Martin Hoskens

Vennoot Accountancy
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Bij het horen van ‘the circle of life’ denk je wellicht aan het bekende deuntje 

van Elton John. De medewerkers van Wesselman herkennen in ‘the Circle of 

Life’ de fases van advisering in het leven van hun cliënten en relaties. Met alle 

adviesdisciplines onder één dak komen alle belangrijke levensgebeurtenissen 

vrijwel dagelijks op ons kantoor voorbij. 

Voor dit Wisselnieuws zitten we aan de keuken-

tafel met familieadviseurs Martin Hoskens en 

Anouk van den Dungen – Maltha, die alles hier-

over weten.

Wesselman en de Circle of Life 

Lees verder op pagina 6

Als adviseur groei je 
mee met de familie en 

het bedrijf; hierdoor 
ontstaat een vergaande 

betrokkenheid. 

aan specialisten op kantoor kunnen we onze 

relatie zo bij alle wezenlijke levensmomenten 

en bedrijfsfases begeleiden. En hebben wij een 

bepaald specialisme niet in huis? Dan kijken we 

binnen ons netwerk van vertrouwde partijen wie 

we kunnen introduceren en waar een goede klik 

mee te verwachten is. Op dat moment hebben 

we een soort bemiddelaarsfunctie. Welke partij 

is de juiste om de klant te laten excelleren bij 

een vraagstuk? Wij zullen echter altijd naast deze 

partij blijven staan, om de regie te houden over 

de film waar de klant de hoofdrol in speelt.” 

Iedere cliënt een eigen team
Anouk: “De cliënt centraal laten staan doen we 

intern als een natuurlijk proces met elkaar. We 

werken met klantteams en nemen iedereen 

mee in wat er bij onze relaties speelt. Als mede-

werker moet je je fijn voelen bij onze cultuur en 

onze werkwijze, maar ook als cliënt. Dat is ook 

de reden dat we vorig jaar de glazen corridor 

als tussenstuk bij ons pand in Helmond hebben 

gebouwd zodat hiermee het oude en nieuwere 

gedeelte van ons kantoor werd verbonden. 

Op deze manier kunnen mensen meer samen-

komen, samenwerken en in feite voelen waar 

we mee bezig zijn. We hebben geen gesloten 

deuren waarachter iemand aan het werk is, we 

zitten bij elkaar en doen het samen.” 

Waar voldoet een goede familie
adviseur volgens ons aan? 
Anouk: “Bij Wesselman hebben we op dit 

moment acht familieadviseurs. Familieadviseurs 

hebben bepaalde competenties, van nature of 

ontwikkeld en door ervaring opgedaan. Een 

specialist die de achtergrond van de familie kent 

en het vertrouwen krijgt om ook de moeilijke 

vragen te durven stellen. Als er meerdere partijen 

belang hebben bij een bepaald aspect binnen 

de circle of life, heeft de familieadviseur een 

tenissen in het leven wanneer een cliënt met 

ons in gesprek gaat. In de fase dat de kinderen 

geboren worden, opgroeien en (af)studeren, 

er sprake is van een huwelijk of echtscheiding, 

de ondernemer een bedrijf begint of wil over-

dragen…. in al die fasen kunnen ondernemers 

bij ons aankloppen voor passend advies. 

Iedereen doorloopt immers wat dit betreft nage-

noeg dezelfde stappen in het leven. Daarbij zijn 

er parallellen te herkennen tussen de circle van 

de ene persoon en die van een andere persoon. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld gaat samen-

wonen of een gezin gaat stichten samen met 

iemand, komen twee persoonlijke circles bij 

elkaar. Het gaat niet alleen om ‘een advies’, maar 

om een passend advies voor alle mensen in de 

eigen fase van de circle”

vertrouwensrelatie met veel van onze cliënten. 

Niet alleen vanuit zakelijk aspect, maar ook 

vanuit onze normen en waarden. Veel van 

onze cliënten zijn familiebedrijven die wij al 

verschillende generaties mogen ondersteunen. 

Daardoor ontstaan er waardevolle relaties met 

de betrokken families. Als adviseur groei je mee 

met de familie en het bedrijf; hierdoor ontstaat 

een vergaande betrokkenheid.

Daar ligt ook deels onze toegevoegde waarde. 

We vinden het belangrijk dat de circle of life als 

een samenwerking voelt. Het moet een natuur-

lijk proces zijn. Samenwerken en samen signa-

leren waar de behoeften liggen, zo gaan wij 

graag te werk. Natuurlijk zullen wij alert blijven 

en ons best doen om een behoefte op tijd te 

signaleren waarbij een product of dienst vaker 

vanuit de inhoud eerst wordt besproken. Maar 

doordat een klant zelf nadenkt over zijn/haar 

persoonlijke circle of life en de fases van het 

bedrijf, zal een behoefte eerder herkend worden 

en de fase waarin de klant zich bevindt eerder 

worden doorzien. Op deze manier kan er vooruit 

gedacht worden: wat nu als ik over een x aantal 

jaren deze stap neem of zou willen nemen?”.

Hoe gaan we te werk? 
Martin: “Wij willen onze klanten voorzien van 

inzichten. Daarbij werken we met een vast 

contactpersoon, de zogenaamde ‘trusted 

adviser’. Soms is dat ook een duo met iemand 

vanuit de accountantspraktijk en iemand vanuit 

de adviespraktijk. Samen met een compleet team 

Voor alle levensfases
Anouk: “The circle of life heeft het, zoals het in 

de volksmond wordt gezegd, over ‘van de wieg 

tot het graf’. Het markeert belangrijke gebeur-

Martin: “Ook op zakelijk vlak bestaat bij onderne-

mingen een “circle of life”, die ook vaak parallel 

lopen met zaken die binnen een familie spelen. 

Denk aan kinderen die ieder hun eigen visie 

hebben op een bedrijfsovername en bedrijfs-

strategie. Met al die aspecten en al die circles die 

elkaar kruisen en overlappen proberen wij vanuit 

onze adviseursrol rekening te houden. De familie, 

het bedrijf, het eigendom, alles is op elkaar van 

invloed. Het bedrijf kan niet los gezien worden 

van de familie, omdat de normen en waarden 

van de familie en de wijze waarop zij in het leven 

staan en in ontwikkeling zijn invloed hebben 

op de cultuur, leiderschapsstijl en strategie van 

het bedrijf. Vaak wordt dit aan de keukentafel 

besproken.”

We doen het samen
Anouk: “We hebben bij Wesselman een hechte 
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Hier vind je alle actualiteiten 

m.b.t. de Circle of Life!

regisseursrol. Als je zelf als adviseur een familie al 

jaren goed kent en er al vele jaren onderdeel van 

bent, heb je soms al je eigen interpretaties en 

een tunnelvisie, terwijl we juist met verschillende 

blikken en inzichten naar een probleem willen 

kijken. De familieadviseur kijkt met een frisse blik 

als regisseur en dus niet als specialist in accoun-

tancy of advies.”

trouwen, hoe zit het dan met de huwelijkse voor-

waarden? Mag het eigendom van het bedrijf dan 

uiteindelijk ook bij de aangetrouwden terecht-

komen of alleen bij de eigen kinderen? Mogen 

de aangetrouwden ook binnen het bedrijf gaan 

werken? En wat als zij weer kinderen krijgen? Hoe 

staat de familie erin en hoe zouden ze het zelf 

graag regelen? Als je als familieadviseur hoort dat 

één van de kinderen ten huwelijk is gevraagd, 

ontstaat er een gesprek dat op tijd plaatsvindt. 

Niet vanuit het product ‘de huwelijkse voor-

waarden’, maar gewoon tijdens een gesprek 

over welke zorgen, vragen en standpunten het 

anders wilt gaan aanpakken, maar niet weet hoe. 

We kijken daarom ook zorgvuldig welke adviseur 

het beste bij de klant past, zowel qua competen-

ties als qua vaardigheden, en we vragen de klant 

ook met wie hij of zij het liefste contact heeft. Wij 

zorgen vervolgens intern voor de juiste verbin-

ding met het team. Op deze manier kan de klant 

excelleren en blijft die verbinding gewaarborgd. 

Heidi Renders
H2H Notaris
Monique D’Elfant 
Senior Belastingadviseur 

 Invoering UBO-register:

 Een onnodige inbreuk
 op de privacy?

In deze bijdrage geven notaris Heidi Renders 

(H2H Notaris) en collega Belastingadviseur 

Monique D’Elfant hun visie op dit onderwerp aan 

de hand van een vijftal stellingen met als doel 

om u op een luchtige, prikkelende en originele 

wijze te informeren over dit weerbarstige onder-

werp.

1. Het UBO-register is een onjuist middel in 

de strijd tegen het witwassen van gelden  

als we als uitgangspunt de boektitel van 

Rutger Bregman ‘De meeste mensen 

deugen’ nemen.

Waarom worden zoveel mensen betrokken in de 

strijd tegen het witwassen van gelden terwijl het 

om relatief weinig mensen gaat die zich hieraan 

schuldig maken?

Heidi: De vraag is of je met registreren van UBO’s 

in een register witwassen tegen kunt gaan. Hoe 

betrouwbaar gaat het register zijn en wat wordt 

er straks mee gedaan? Hiervoor zijn betere 

middelen beschikbaar.

De partijen die zich met opsporen van witwassen 

bezighouden zouden meer aan informatievoor-

ziening kunnen doen jegens partijen die in de 

keten betrokken zijn. Nu is dat niet geval. Wij zijn 

als notaris ook als partij in de keten betrokken, 

maar hebben slechts zeer beperkte middelen 

om witwassen echt te kunnen doorgronden. 

We zijn daarbij toch afhankelijk van infor-

matie die een betrokkene zelf aan zal leveren. 

Controlemechanismen of dit juist is hebben 

we eigenlijk niet. Relevante informatie omtrent 

(eerdere) verdachte transacties en/of hande-

lingen van een persoon die zich (mogelijk) met 

witwassen bezig houdt hebben we ook niet. De 

invoering van het UBO-register gaat voor ons 

niets toevoegen omdat het voor ons al verplicht 

was om deze informatie inzichtelijk te maken. 

Monique: Wanneer de meeste mensen 

deugen, dan zijn er relatief weinig mensen die 

niet deugen. Van deze deugnieten zal zich een 

beperkt deel schuldig maken aan het witwassen 

van gelden. Dus in die zin is het UBO-register 

geen efficiënt middel.

In de strijd tegen het witwassen en terrorismefi-

nanciering hebben we al wetgeving (Wwft) die 

allerlei instellingen en dienstverleners (de zoge-

naamde poortwachters) verplicht om eerst vast 

te stellen wie de UBO is voordat diensten worden 

verricht. Ligt daar dan een efficiencyslag? Nee, 

helaas niet. De poortwachters mogen namelijk 

niet uitgaan van de UBO-gegevens die in het 

register staan en moeten onveranderd zelf het 

UBO-onderzoek blijven verrichten.

Omdat we nu eenmaal niet op voorhand weten 

wie de deugniet is, is het UBO-register misschien 

niet het meest efficiënte hulpmiddel, maar wél 

het best mogelijke aanknopingspunt in de strijd 

tegen witwaspraktijken en terrorismefinancie-

ring.

Wij zullen echter altijd 
naast deze partij blijven 

staan, om de regie 
te houden over de 

film waar de klant de 
hoofdrol in speelt.” 

Bij een familieadviseur 
is de klik belangrijk, 
want je vertelt niet 

zomaar tegen iedereen 
dat je gaat scheiden 

of dat je het helemaal 
anders wilt gaan 

aanpakken, maar niet 
weet hoe.

Een reflectie op basis van stellingen
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Martin: “Een familieadviseur ondersteunt intern 

bij Wesselman het klantteam, maar kan als het 

van toegevoegde waarde is ook zelf met de 

familie in gesprek gaan. Soms is een familiead-

viseur juist zowel de adviseur van de familie als 

die van het interne team, omdat hij of zij reeds 

het vertrouwen van de familie heeft. Altijd met 

als doel om families te laten excelleren en om 

kinderen van de familie en medewerkers van het 

familiebedrijf te laten excelleren. Om soms ook 

net een stapje vooruit te zijn. Het vooruit kijken 

met elkaar willen we op een natuurlijke manier 

bespreekbaar maken. 

Een voorbeeld: stel dat één van de kinderen gaat 

voorgenomen huwelijk oproept. Zo kijken we 

al verder dan hoe de situatie nu is en hoeven 

we niet op het allerlaatste moment nog beslis-

singen te maken die de feestvreugde mogelijk 

beïnvloeden.”

De juiste klik
Martin: “Bij een familieadviseur is de klik belang-

rijk, want je vertelt niet zomaar tegen iedereen 

dat je gaat scheiden of dat je het helemaal 

We zoeken naar een bepaalde intimiteit, waar-

binnen we de dingen die ons bezighouden met 

elkaar durven te delen, zodat we het vertrouwen 

dat we bieden ook terugkrijgen. Dat is belangrijk 

voor een goede samenwerking. Net als dat dit 

in een persoonlijke circle of life doorgaans heel 

belangrijk is.

Op grond van Europese regelgeving die onder meer het witwassen van crimineel 

geld beoogt tegen te gaan, zullen de meeste Nederlandse entiteiten (BV, Stichtingen, 

Vof, etc.) iedereen die in hen uiteindelijk een economisch belang van meer dan 25% 

heeft, moeten registreren bij de Kamer van Koophandel. 
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Er mag inbreuk worden gemaakt op de privacy 

als die inbreuk in een wet is opgenomen en een 

belangrijk doel dient en van belang is voor een 

democratische samenleving. De inbreuk op de 

privacy met de komst van een deels openbaar 

UBO-register, is in wetgeving opgenomen. Naar 

maatschappelijke maatstaven zal de strijd tegen 

het witwassen van gelden en terrorisme finan-

ciering een belangrijk doel zijn. Maar de vraag 

die dan rest, is of met een openbaar deel van 

een UBO-register, dit écht noodzakelijk is en in 

verhouding staat tot de inbreuk op de privacy. 

Kan men in alle redelijkheid niet op een ander 

manier het doel bereiken zonder de privacy te 

schenden? Het lijkt erop dat de Europese Unie 

dit aspect niet voldoende heeft onderzocht. 

Nederland had, bij het invoeren van deze 

wetgeving, zelfstandig moeten onderzoeken in 

hoeverre sprake is van een inbreuk op de privacy 

en een zorgvuldig vastgestelde rechtvaardiging 

daarvan. En nog beter, in een eerder stadium, bij 

de totstandkoming van de anti-witwasrichtlijn, 

had Nederland hier meer een punt van moeten 

maken. Nu is het afwachten of een individuele 

burger met principiële bezwaren zelf de lange 

weg van een gerechtelijke procedure gaat 

bewandelen.

.

4. Het afschermingsregime is te beperkt. Het 

paard wordt achter de wagen gespannen en 

soms wordt de kat op het spek gebonden.

Degene die reeds wordt afgeperst of bedreigd komt 

voor afscherming in aanmerking, maar dan is het 

kwaad al geschied. Een kwaadwillende kan juist 

vanwege de informatie in het UBO-register gaan 

afpersen of bedreigen.

Heidi: Mij is niet bekend of dit probleem op 

grote schaal zou kunnen gaan spelen als gevolg 

van het UBO-register. Mogelijk is dit meer vrees 

dan werkelijkheid. Er was voor het UBO-register 

natuurlijk ook al het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel waaruit veel informatie gehaald 

kon worden dan wel het kadaster waaruit ook 

openbare gegevens beschikbaar zijn. Als men 

dus informatie zou willen waren er al bronnen 

beschikbaar. Bovendien zegt een registratie van 

een UBO ook niet direct iets over de daadwer-

kelijke omvang van mogelijk vermogen wat bij 

afpersing of bedreiging vermoedelijk vaak wel 

een rol speelt.

Monique: De gegevens van elke UBO moeten 

worden geregistreerd en onderbouwd. Een 

deel van deze gegevens is in principe voor elke 

burger in te zien. Het UBO-register en ook dit 

inzagerecht is een rechtstreeks gevolg van een 

Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn geeft 

de mogelijkheid om in beperkt mate uitzonde-

ringen te maken. Er is een uitzondering voor de 

minderjarige UBO en de handelingsonbekwame 

meerderjarige UBO. Om deze personen te 

beschermen, worden hun gegevens die normaal 

openbaar zijn, afgeschermd. 

Een andere uitzondering geldt voor de UBO 

die vanwege concrete dreigingen politiebe-

scherming geniet. In een situatie van afper-

sing of ontvoering is in feite bij deze UBO het 

kwaad misschien al geschied. Het afschermen 

van het openbare deel van de persoonsgege-

vens komt dan wellicht te laat. Daarnaast kan 

men zich afvragen of het openbare deel van 

het UBO-register een kwaadwillend individu 

ongewild van informatie voorziet over een UBO. 

Het enige dat een kwaadwillend individu zou 

kunnen weerhouden om inzage te doen, is dat 

zijn/haar gegevens ook worden geregistreerd. 

Of het afschermingsbeleid afdoende is zal 

de tijd leren, maar het is niet ondenkbaar dat 

deugnieten die men met het UBO-register wil 

bestrijden, juist zelf van het UBO-register gebruik 

gaan maken voor hun illegale praktijken.

5. De Kamer van Koophandel is erg ’ijverig’ 

door te communiceren over een 6-weekster-

mijn.

Alle per 27 september 2020 bestaande entiteiten 

hebben tot 27 maart 2022 de tijd om aan hun 

wettelijke verplichting te voldoen, dus wat de KvK 

doet is in strijd met de wet.

Heidi: Ik denk inderdaad dat de Kamer van 

Koophandel erg ijverig is mede temeer er nog 

wel wat opstartproblemen zijn bij de registratie. 

In de communicatie wordt ook niet vermeld dat 

men op basis van de wet tot maart 2022 heeft 

om te registreren, dit zet ondernemers op het 

verkeerde been.

Onze ervaring is thans dat de registratie door 

wisselende instructies nog wel eens verschil-

lend plaatsvindt en dat om verschillende bewijs-

stukken wordt gevraagd. Dit heeft natuurlijk 

gevolgen voor de betrouwbaarheid van het 

register in de toekomst. Ook duurt registratie 

soms onnodig lang. De Kamer van Koophandel 

zou beter eerst de wijze van registreren helemaal 

op orde krijgen en dan pas ondernemers gefa-

seerd gaan verzoeken om zelf tot registratie over 

te gaan.

Monique: Het UBO-register is per 27 september 

2020 van kracht geworden. Alle juridische enti-

teiten die per deze datum bestaan, hebben een 

vrij lange periode om aan hun nieuwe wette-

lijke plicht te voldoen. Ze moeten namelijk voor 

27 maart 2022 de registratie correct en accuraat 

hebben verricht. 

Inmiddels is de Kamer van Koophandel druk 

doende met het versturen van brieven aan 

alle juridische entiteiten. In deze brieven wordt 

gecommuniceerd over een periode van 6 weken 

dat men de tijd heeft om de registratie in het 

UBO-register uit te voeren.

De betrekkelijk lange periode om aan de regis-

tratieplicht te voldoen is naar alle waarschijn-

lijk mede ingegeven door het feit dat meer 

dan 1,5 miljoen entiteiten moeten worden 

ingeschreven. Kennelijk schat de Kamer van 

Koophandel in dat zij niet zo veel tijd nodig 

heeft. Maar, omdat de overgangsperiode tot 

27 maart 2022 in de wet is opgenomen, handelt 

de Kamer van Koophandel in strijd met de wet. 

Een juridische entiteit die al op 27 september 

2020 bestond, kan daarom deze periode van 

6 weken naast zich neerleggen. De uiterste regis-

tratiedatum is dus 27 maart 2022.

Heidi: Het UBO-register en de AVG zijn naar mijn 

mening botsende regelingen. AVG is een rege-

ling die overigens natuurlijk vaker schuurt met 

andere regelingen, in ieder geval in ons vak zeker. 

De reden van de AVG en wat voorschriften zijn 

schiet zijn doel geheel voorbij. Afstemming van 

dit soort regelingen zou wenselijk zijn, mogelijk 

ook rangorderegelingen. Dit geeft duidelijkheid.

Monique: Het recht op privacy is een belang-

rijk grondrecht in onze rechtsorde. Dat geldt 

niet alleen voor Nederland maar voor heel de 

Europese Unie. Vandaar dat we sinds mei 2018 te 

maken hebben met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft ertoe 

geleid dat heel veel bedrijven, instellingen tot 

en met de lokale sportclub en vereniging toe, 

hiermee drukdoende zijn geweest. 

Of het nu om een e-mailbericht aan een lid van 

de club gaat, of het plaatsen van gezellige foto’s 

van leuke gebeurtenissen.

Door het UBO-register worden allerlei persoons-

gegevens vastgelegd. Daar is niks mis mee, 

zolang het inzagerecht beperkt zou zijn gebleven 

tot de autoriteiten en instellingen die wette-

lijk verplicht zijn om onderzoek naar de UBO te 

doen. Maar de Europese anti-witwasrichtlijn is 

alsnog aangescherpt waardoor het UBO-register 

deels openbaar moet zijn.

2. Het UBO-register profileert burgers. 

Kwalificeren als UBO, leidt tot registeren van 

persoonsgegevens. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen burgers die 

hun vermogen houden via een entiteit en burgers 

met hetzelfde vermogen, maar nu privé. Is dit een 

vorm van discriminatie?

Heidi: Feit is dat er onderscheid wordt gemaakt 

tussen registratie van eigendom via een entiteit 

en privé gehouden vermogen. Dit zou je als een 

vorm van discriminatie kunnen zien maar zelf 

trek ik die conclusie niet zo snel.

Voor privé gehouden vermogen en via een enti-

teit gehouden vermogen gelden op verschil-

lende vlakken verschillende regels (neem 

bijvoorbeeld fiscale regelingen) dat is hier niet 

anders. Het blijft altijd een keuze van de betrok-

kene hoe het vermogen gehouden zal worden, 

waarbij men de consequenties zelf kan beoor-

delen.

Monique: Heb je als burger privévermogen, dan 

heb je ongeacht de omvang daarvan, niets met 

het UBO-register te maken. Houd je datzelfde 

vermogen als UBO via een juridische entiteit, dan 

leidt dit tot het registeren van jouw persoonsge-

gevens in het UBO-register. Zou men dit als een 

vorm van discriminatie kunnen ervaren?

Wat we ons moeten realiseren is dat de meeste 

vormen van bezit nu ook al geregistreerd zijn. 

Een bank moet sinds jaar en dag de spaar- en 

beleggingstegoeden van haar klanten rappor-

teren aan de belastingdienst. Eigendom van 

onroerend is ook vastgelegd in een register. 

Diverse financiële informatie van juridische enti-

teiten moet jaarlijks worden gepubliceerd bij de 

Kamer van Koophandel.

Het voert dus te ver om te stellen dat het 

UBO-register profileert/discrimineert.

Wél kan een ongelijkheid worden ervaren door 

het feit dat privévermogen meer privacy geniet. 

Door een combinatie van publicatiestukken in 

de Kamer van Koophandel en de UBO-informatie 

in het UBO-register, geniet vermogen gehouden 

via een entiteit die privacy niet. Iedere burger kan 

in principe namelijk zowel publicatiestukken als 

UBO-informatie opvragen en deze met elkaar 

combineren.

3. Het registeren van persoonsgegevens in 

het UBO-register en de AVG is koorddansen 

voor gevorderden.

De AVG is zeer stringent t.a.v. het gebruik van 

persoonsgegevens, maar bij het UBO-register lijkt 

het recht op privacy vrij gemakkelijk opzij te zijn 

gezet op grond van beperkte grondslag.

Monique D’Elfant Heidi Renders

Van de redactie

Een speciaal woord van dank voor het delen 

van de visie van notaris Heidi Renders.

Mocht u zelf reeds benaderd zijn door de 

Kamer van Koophandel, vermoedt u uitge-

nodigd te worden of heeft u vragen over de 

toepassing van deze regelgeving in uw speci-

fieke situatie? Onze Senior Belastingadviseur 

Monique D’Elfant staat u graag bij met vragen 

over de (mogelijke) gevolgen van deze regel-

geving in uw specifieke situatie (monique.

delfant@wesselman-info.nl). 



Johan Koolen 
Senior Belastingadviseur | 
Specialist Bureau vaktechniek
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“In the circle of life, It’s the wheel of fortune, It’s the leap of faith

It’s the band of hope, Till we find our place, On the path unwinding

In the circle, the circle of life” – The Lion King (1994)

De kringloop van het leven of “the circle of life” 

op zijn Engels symboliseert voor mij het telkens 

repeterende begin, groei, volwassenheid, 

ouderdom en einde van het leven. Telkens 

opnieuw herhaalt zich dit. Het bindt ons allemaal.

Ook de situatie waar we ons nu in bevinden, is 

op zichzelf niet nieuw. De mens heeft hier al 

vaker mee moeten leren omgaan. Maar voor mij 

en vrijwel iedereen die nu leeft is deze situatie 

nieuw.

The circle of life staat voor mij symbool voor de 

hoop op komende betere tijden na het bijzondere 

jaar 2020. Een jaar waarin het woord Corona voor 

mij een hele andere associatie opleverde dan de 

associatie die ik ermee had. Met de kennis van 

nu had ik het liever blijven associëren aan dat 

biertje dat ik zelf niet zo lekker vind. Dat is zacht 

uitgedrukt natuurlijk. We ondervinden allemaal 

de nodige last van het virus.

Het beoefenen van een groepssport, een 

verjaardagsfeest vieren, uit eten, naar de kroeg of 

op vakantie gaan. Allerlei zaken die wij normaal 

vinden, het zit er al even niet in. We moeten 1,5 

meter afstand houden, vanaf 1 december een 

verplicht mondkapje dragen in de publieke 

binnenruimte. Wisselende besmettingscijfers, 

maar nu er drie goedgekeurde vaccins zijn gloort 

er licht aan het einde van de tunnel. 

Op 2020 en de gehele coronaperiode zal ik 

hopelijk terugkijken en vooral denken aan de 

veerkracht en innovatiekracht van de mens. In 

vele hoedanigheden zie ik dat terug bij bedrijven 

en mensen om mij heen. Zaken die eerst 

onmogelijk leken, lijken nu de normaalste zaak 

van de wereld. 

De kringloop van het leven
The circle of life staat voor mij ook symbool voor 

verbinding en onze kernwaarde samenhang. Op 

alle mogelijke manieren zijn wij bij Wesselman 

met elkaar verbonden en zoeken wij die 

verbinding ook actief op met elkaar en met 

u. Ook als fysiek contact niet goed mogelijk is 

zoeken wij bij Wesselman naar een passende 

manier om toch contact met elkaar te hebben en 

te houden. 

Wij zien er bij Wesselman naar uit u weer te 

mogen ontmoeten in 2021 en denkt u nog even 

aan het volgende?

1. Aangaan fiscale eenheid vennootschaps-

belasting? Ondanks het verschil in tarief in de 

eerste en tweede tariefschijf van liefst 10%-punt 

(15% tot € 245.000 en 25% voor het meerdere), 

kan het aangaan van een fiscale eenheid 

vennootschapsbelasting voordeliger zijn als 

gevoegde vennootschappen verlieslatend zijn 

of verwachten te worden. U heeft tot 31 maart 

de tijd om een fiscale eenheid te laten vormen 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, 

maar overleg altijd van tevoren met ons of 

het in uw concrete situatie ook werkelijk het 

beoogde voordeel oplevert;

2. Hogere jaarlijkse schenkvrijstelling in 2021. 

Met een nieuw jaar is er ook weer een 

nieuwe schenkvrijstelling. Dit jaar is de 

jaarlijkse vrijstelling tijdelijk met € 1.000 

extra verhoogd in verband met corona. De 

vrijstelling voor kinderen bedraagt dit jaar 

€ 6.604 en voor schenkingen aan derden, 

waaronder ook kleinkinderen, bedraagt 

de vrijstelling € 3.244. In 2022 wordt de 

schenkvrijstelling weer met € 1.000 

verlaagd. 

Bij Wesselman werken we nu vooral thuis, maar 

we werken ook op aangepaste wijze toch ook 

samen. We maken gebruik van Teams, Webex, 

Zoom en allerlei andere hulpmiddelen om toch 

meer het gevoel te hebben fysiek samen te 

werken of samen te vergaderen. Wie had dat 

nu gedacht een jaar geleden? Ik niet in ieder 

geval, maar ik ben blij met deze hulpmiddelen 

en de mogelijkheden om toch samen te kunnen 

werken.

In dit kader denk ik ook aan de (fiscale) gevolgen 

van thuiswerken waar in het vorige Wisselnieuws 

aandacht aan is besteed, maar graag wijs ik ook 

op een filmpje van collega Bram Driessen. 

We zien dat de belastingwetgever op meerdere 

vlakken regelingen treft en heeft getroffen om de 

directe negatieve gevolgen van de coronacrisis 

te beperken, maar zien ook regelingen ontstaan 

die bedoeld zijn voor de middellange termijn na 

corona. De baangerelateerde investeringskorting 

is daarvan een goed voorbeeld. Mijn collega 

Nadine Reer legt het in een filmpje graag nog 

eens op hoofdlijnen aan u uit. 

Of de (nood)maatregelen in het algemeen als 

voldoende kunnen worden beoordeeld is een 

kwestie van afwachten, maar mocht u specifiek 

last ondervinden dan heeft u Wesselman het 

afgelopen jaar toch altijd goed kunnen vinden 

en staat ons team bij Wesselman natuurlijk 

altijd graag voor u klaar om hierover met u van 

gedachten te wisselen.

The circle of life symboliseert voor mij soms 

ook tegengestelde belangen. Wat slecht is voor 

de één is goed voor de ander. Concreet denk 

ik dan bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de 

overdrachtsbelasting. In 2020 waren onroerende 

zaken die als woningen kwalificeerden, 

onderworpen aan 2% overdrachtsbelasting. 

Vanaf 1 januari 2021 is het algemene tarief van 

de overdrachtsbelasting naar 8% gestegen. 

Voor woningen waarin de verkrijger verklaart 

te gaan wonen blijft het tarief 2%, en voor 

jongeren tot 35 jaar bestaat nu zelfs recht op 

een voorwaardelijke vrijstelling voor de heffing 

van overdrachtsbelasting bij de aanschaf van een 

eerste woning waarin een verkrijgende jongere 

gaat wonen (vanaf 1 april 2021 is de waarde 

daarvan beperkt tot € 400.000). Hier tegenover 

staat dat beleggers vanaf 1 januari 2021 gecon-

fronteerd worden met een flinke stijging van de 

verschuldigde overdrachtsbelasting. Zij wilden 

liefst kopen en voor 1 januari 2021 laten leveren. 

Verkrijgende jongeren kopen liefst vanaf 1 januari 

2021 vanwege de voorwaardelijke vrijstelling. 

Tegengestelde belangen, ook dat hoort bij the 

circle of life.

Collega Kübra Ozdemir legt u de wijzigingen in 

de overdrachtsbelasting graag nog eens kort aan 

u uit in een filmpje. 

Dan nog even terug naar the 

circle of life in het algemeen. 

In de advisering hielden wij bij 

Wesselman impliciet en tot op 

zekere hoogte expliciet altijd al rekening met alle 

relevante elementen van the circle of life, maar wij 

gaan daar als Wesselman nu nog explicieter op 

inzetten. U zult het de komende tijd steeds meer 

gaan ontdekken in onze uitingen op de website 

en andere sociale media.

Check het Wesselman Tipclip 

kanaal met de filmpjes!



Erik & Danny
Mollemans
Modeko Gevelbouw 
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Een succesverhaal van een bijzondere cliënt; want hoe groei je in 5 jaar tijd uit 

van een ondernemende werknemer naar een dga van een succesvol familiebedrijf? 

Het lukte Erik Mollemans met Modeko, dat sinds vijf jaar aluminium 

gevelonderdelen van topkwaliteit produceert. 

 Succesvol
familiebedrijf is door
toekomstgerichte
 informatie altijd
 ‘in control’

Het begon allemaal met een idee, thuis op de 

bank. Het was 2015, de donderdag voor kerst-

avond om precies te zijn. Erik Mollemans, van 

jongs af aan werkzaam in de gevelbouw, kwam 

na een gewone werkdag thuis bij zijn ‘Jet’: 

“We gaan voor onszelf beginnen”. Echtgenote 

Henriëtte reageerde nog bedachtzaam: “ho ho, 

doe eens even rustig”. Maar Erik’s idee was al een 

feit, er was geen ontkomen meer aan. Eenmaal 

over de streep schreef Henriëtte Mollemans nog 

in diezelfde kerstvakantie het businessplan: “Acht 

A4’tjes, dat was het. En toen naar de bank voor 

de benodigde investering”. 

Investering 
De bank stond niet direct te springen om te inves-

teren, zo werd snel duidelijk. Ook onderhandelen 

met de bank viel niet mee. “Dat was het moment 

waarop wij in beeld kwamen”, vertelt Dennie van 

de Laar, manager van Wesselman Accounting 

| Outsourcing. “Erik en Henriëtte hadden een 

goed plan en al opdrachten voordat ze goed 

en wel begonnen waren, maar het ontbrak aan 

een realistische prognose.” In samenwerking 

met Wesselman verstrekte Erik en Henriëtte de 

bank die prognose. De lening werd verstrekt en 

in mei 2016 was Modeko – Mollemans Deuren 

en Kozijnen – een feit. Evenals de langdurige 

vertrouwensrelatie met Wesselman Accountants 

| Adviseurs. 

“Die eerste prognose 
bleek na een half jaar 
vrij aardig te kloppen. 

Daardoor kreeg de bank 
meer vertrouwen”.

Lees verder op pagina 14Erik en Danny Mollemans

Modeko Gevelbouw viert 5-jarig bestaan

“Die eerste prognose bleek na een half jaar vrij 

aardig te kloppen. Daardoor kreeg de bank meer 

vertrouwen”, glimlacht Erik Mollemans. Met 

behulp van Wesselman was Erik Mollemans van 

begin af aan volledig ‘in control’ over de bedrijfs-

voering. Wanneer de bank om nieuwe cijfers 

vroeg, werden deze direct door Wesselman 
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verstrekt, inclusief prognose. Erik: “De financie-

ring was dan binnen één week geregeld. Jan 

(accountmanager bank) vroeg dan: Erik, hoe krijg 

je dat toch zó snel geregeld?”. 

Binnen drie jaar kon Modeko de aanvankelijk 

gehuurde hal aankopen en investeren in een 

machinepark. 

op zich en zelfs de derde generatie is met de 

enthousiaste 6-jarige kleinzoon Ryan al in beeld. 

“Ryan helpt Danny graag mee en zegt nu al: later 

word ik hier de baas hé oma?” en dan zeg ik: ja 

hoor, samen met jouw zusje en nichtje,” lacht 

Henriëtte. 

Inmiddels is voor het machinepark ook een 

tweede hal in gebruik genomen en heeft 

Modeko in 2020 wederom flink geïnvesteerd, 

ditmaal in een geavanceerd bewerkingscen-

trum van Elumatec. “Deze machine neemt veel 

werk uit handen,” vertelt Henriëtte. Desondanks 

blijft Modeko een echt mensenbedrijf. In de hal 

werken mensen van diverse pluimage: oude 

collega’s waarmee Erik Mollemans ook vóór 

Modeko al jarenlang samenwerkte, petekin-

deren, maar ook voor vluchtelingen en mensen 

met een rugzakje is er plaats op de werkvloer. 

Henriëtte: “Mensen staan centraal in ons bedrijf. 

We vinden het heel belangrijk dat zij het naar 

hun zin hebben en graag naar hun werk komen. 

Zonder hen zij wij nergens.” 

Vertrouwen in Wesselman 
Dochter Joyce regelt de boekhouding en heeft 

hierover veel direct contact met Wesselman. 

Maar ook voor de aangiftes, lonen, juridische 

zaken en contracten maakt Modeko al vanaf het 

begin veelvuldig gebruik van de diensten van 

Wesselman. Henriëtte is hierover duidelijk: “Alles 

op zakelijk gebied, regelen wij via Wesselman. 

Wij hebben echt een kei goede samenwerking. 

Het komt voor dat wij een vraag krijgen van een 

externe partij en meteen aangeven: regel dat 

maar rechtstreeks met Wesselman.” Erik vult aan: 

“Een vraag dient zich hier meestal acuut aan, dan 

wil je niet tien keer hoeven te mailen, dan wil je 

meteen een oplossing. En die geeft Wesselman.” 

aldus Erik. 

“We hebben nu al 
inzichtelijk wat er in 
augustus van dit jaar 

binnenkomt, waardoor 
wij strak kunnen 

plannen.”

Wesselman Life

Het beste van twee werelden:

•  Menselijk verstand gecombineerd 

met technologie;

•  Aantoonbaar in control met actuele cijfers 

en prognoses;

•  ‘Life’ is de financiële weergave van de 

‘Circle of Life’.

•  Privé én zakelijk. 

Altijd ‘in control’ met Wesselman 
Life 
De familie Mollemans heeft ook alle vertrouwen 

in de toekomst van hun familiebedrijf. Danny 

Mollemans: “We hebben nu al inzichtelijk wat 

er in augustus van dit jaar binnenkomt, waar-

door wij strak kunnen plannen.” Dennie van Laar 

(Wesselman): “Al vanaf het begin heeft Modeko 

alle belangrijke, actuele informatie duidelijk 

in beeld. Met behulp van onze kennis en tools 

kunnen zij hiermee toekomstgericht werken en 

snel anticiperen op veranderingen met verschil-

lende scenario’s. 

Ook kenmerkt de samenwerking met dit fami-

liebedrijf volgens Dennie de transformatie van 

de traditionele accountant die acteert op basis 

van jaarcijfers, naar een meer toekomstge-

richte accountant met een steeds belangrijkere 

adviesrol. Deze transformatie hebben we bij 

Wesselman concreet invulling gegeven met 

‘Wesselman Life’. Wesselman Life staat voor het 

heden & de toekomst, met behulp van verschil-

lende softwaretools gecombineerd met onze 

kennis, zijn wij in staat om op basis van actuele 

informatie een zeer reëel toekomstbeeld te 

“De financiering was 
dan binnen één week 

geregeld.”

orde hebt, en kunt tegelijkertijd ook veel strakker 

plannen en bijsturen waar nodig.”

Meer informatie over de werkwijze van 

Wesselman Life? 

Neem contact op met Dennie van de Laar van 

Wesselman Accountants | Adviseurs via 

vandelaar@wesselman-info.nl.

Familiebedrijf voor en door mensen
In vijf jaar tijd is het hard gegaan met Modeko. 

Het team bestaat nu uit 23 personen, waar-

onder naast Henriëtte ook zoon Danny en 

dochter Joyce werkzaam zijn in het bedrijf. 

Danny Mollemans leidt de productie en werk-

vloer, Joyce Mollemans neemt de boekhouding 

schetsen. Deze analyses zijn altijd actueel en 

met één druk op de knop te raadplegen. Je ziet 

dat je investeerders hiermee sneller overtuigt, 

want het laat zien dat je jouw zaakjes goed op 

Erik en Joyce Mollemans
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dienen. En al helemaal omdat in ambitieuze 

bedrijven het risico op verzuim groot is. Ook als 

iedereen op dit moment gezond is, moet u zich 

afvragen of het niet verstandig is om u te verze-

keren voor verzuim. Want met een vaste jaarlijkse 

of maandelijkse premie krijgt u de zekerheid dat 

de kosten van de loondoorbetaling deels of 

volledig worden vergoed. 

Nieuw verzekeringsproduct: 
MKBverzuimontzorgverzekering
Een interessant nieuw verzekeringsproduct 

speciaal voor MKB bedrijven is de MKB-verzuim-

ontzorg-verzekering. Deze betaalbare verze-

kering met een zo stabiel mogelijke premie is 

ontwikkeld op basis van een productconvenant 

tussen overheid, werkgeversorganisaties en 

verzekeraars. De verzekering dekt de kosten van 

de loondoorbetaling én re-integratie. Tevens is er 

een contract met een professionele arbodienst 

inbegrepen. Hierdoor wordt u niet geconfron-

Stefan Joosten
Directeur Pensioenpraktijk

Het is een angstscenario: de ambitieuze ondernemer die ten onder gaat aan de 

kosten van een langdurig zieke werknemer. Maar hoe realistisch is dit? Zeker is dat 

de verplichte doorbetaling van het loon bij ziekte fors in de papieren loopt. Dit is op 

zijn minst een slechte combinatie met de behoefte om te investeren en de mogelijke 

financiële gevolgen die de ondernemer al ondervindt van de coronacrisis. Maar het 

kan ook echt fout aflopen en uiteindelijk zelfs leiden tot een faillissement. De vraag 

is of u dit risico hoeft te lopen.

 Failliet door een zieke 
werknemer: kan dat?

Hoe vaak komt het voor dat 
bedrijven door ziekteverzuim over 
de kop gaan? 
Harde cijfers zijn schaars. Volgens CBS-onderzoek 

uit 2015 vinden de meeste faillissementen hun 

oorzaak in mismanagement en externe econo-

mische factoren. Ziekteverzuim is bij het CBS 

echter geen aparte categorie, het hoort bij 

de ‘overige oorzaken’. En eigenlijk is één enkele 

oorzaak aanwijzen sowieso misleidend. In de 

praktijk heeft een faillissement haast altijd meer-

dere redenen. Als u bij voorbeeld net een grote 

investering heeft gedaan of als uw onderneming 

een zware tijd meemaakt als gevolg van de 

coronacrisis, kan langdurig verzuim precies op 

het verkeerde moment komen.

Ziekte levert zware verplichtingen op
Bij ziekte van een werknemer moet u minstens 

70% van het loon doorbetalen. Bij een modaal 

inkomen (€ 36.500,- bruto in 2020, volgens het 

CPB) moet u bij een fulltimer die twee jaar ziek is 

rekening houden met een bedrag van minstens 

€ 60.395,-.

Salaris, incl. 8% vakantiegeld: 

(2 x 70% x € 36.500,-) € 51.100,-

Sociale premies (percentages 2020):

18,19% x (€ 51.100,-) €   9.295,-

 ----------------- +

Totaal (afgerond) € 60.395,-

De kosten kunnen snel hoger 
oplopen
In werkelijkheid zijn uw kosten vrijwel altijd hoger 

dan het bedrag hierboven. Om te beginnen 

hebben de meeste werknemers in het eerste 

ziektejaar namelijk recht op méér dan 70%. Het 

meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt 

het bedrag al op naar € 73.336,-. Daarbij is de 

pensioenpremie meestal niet meegerekend. 

Hetzelfde geldt voor de kosten die u maakt voor 

de re-integratie. 

Hier moet u bovendien tijd en energie in steken. 

Wat weer ten koste gaat van uw normale acti-

viteiten. Moet u een vervanger aanstellen of 

inhuren? Dan kost dat ook geld.

Voorkom extra kosten met een goede 
reintegratie
Als een werknemer langdurig ziek is, stopt het 

niet bij de ziekmelding. Uiteindelijk moet een 

werknemer ook weer re-integreren. UWV vindt 

bij 8% van de WIA-aanvragen van kleine bedrijven 

de re-integratie-inspanningen onvoldoende. Dit 

laten recente cijfers van het ministerie van SZW 

zien. Onvoldoende inspanningen leiden tot een 

loonsanctie. Wat kan betekenen dat u nog een 

jaar langer moet betalen. Uitgaand van een 

modaal salaris staat de teller dan in één klap op 

€ 90.592,-. En dat is nog maar één werknemer. 

Wat denkt u dat er gebeurt als nóg een werk-

nemer zich ziek meldt? Bijvoorbeeld omdat hij 

teerd met onverwachte nota’s. Door de directe 

samenwerking tussen verzekeraar, arbodienst en 

casemanager.

Krijgt u met verzuim te maken? Dan gaan speci-

alisten met uw werknemer aan de slag. Volgt u 

hun aanwijzingen op en legt UWV tóch een 

loonsanctie op? Dan betaalt de verzekeraar de 

kosten. Dit noemen we ook wel ‘poortwachter-

garantie’.

Niets doen is geen optie
Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering beperkt 

niet alleen een serieus ondernemersrisico. Hij 

verlaagt de drempel om u er goed tegen te verze-

keren meer dan ooit tevoren. Het product biedt:

• een zo stabiel mogelijke premie

• inbegrip van een arbocontract

• vergoeding van re-integratiekosten

• professioneel casemanagement

• en poortwachtergarantie.

Willens en wetens afzien van een verzuimverze-

kering is altijd risicovol geweest. Anno 2020 is de 

vraag aan de orde of er een zinnige reden is om 

zulke grote risico’s te lopen.

De inkomensadviseurs van Wesselman bieden 

u aan om samen met u te bekijken welke soort 

verzuimverzekering het best passend is bij uw 

onderneming. Zoals u van Wesselman gewend 

bent, is ook dit advies volstrekt onafhankelijk en 

objectief.

Ook kunnen zij u adviseren in een mogelijke 

aanpassing van uw bestaande verzuimverzeke-

ring.

Geïnteresseerd?

Neemt u dan contact op met onze inkomensad-

viseur Stefan Joosten, te bereiken op tel. 0492 – 

548 555 of 06 - 22 55 14 43 en per e-mail: stefan.

joosten@wesselman-info.nl.

overbelast raakt door de taken die hij van de 

zieke collega overneemt..

Maak uw risico beheersbaar met een 
verzuimverzekering
De bedragen die we hier noemen maken het 

allerminst denkbeeldig dat een bedrijf ten onder 

kan gaan aan loondoorbetaling. Zeker niet als 

het grote investeringen nog moet terugver-
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Vieren we dit jaar samen
 ons 41-jarig bestaan?

Bij voorkeur ontmoeten wij u zoveel mogelijk 

persoonlijk, maar voor uw en onze veiligheid 

beperken wij de fysieke contactmomenten tijdelijk 

tot een noodzakelijk minimum. 

Uiteraard vindt u belangrijk nieuws altijd op onze website, 

maar om u in deze periode toch zo persoonlijk mogelijk te 

informeren over actuele ontwikkelingen, zullen wij u in de 

komende maanden ook webinars en Tipclips aanbieden. 

Wilt u weten wat de onderwerpen van de webinars zijn en 

wanneer deze plaatsvinden? Houd dan s.v.p. onze maande-

lijkse nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten. Ook als u onder-

werpen heeft die u graag behandeld ziet in een webinar, 

omdat het voor u en wellicht ook andere ondernemers inte-

ressant is, horen wij deze graag van u. 

Maandelijkse nieuwsbrief
Onze specialisten selecteren iedere maand 

het belangrijkste en meest interessante 

nieuws voor onze ondernemers. Ook 

onze on- en offline activiteiten worden 

hierin aangekondigd. Bent u nog niet geabonneerd?  

Meld u dan nu aan via: QR-code aanmelden.

Tipclips op Wesselman TV
Ook op YouTube hebben wij een eigen 

kanaal: Wesselman TV. Op de afspeellijst 

‘Tipclips’ vindt u korte video’s met actuele 

tips uit onze adviespraktijk. 

Volg ons op LinkedIn!
Voor een kijkje in onze keuken.

Kort daarna sloten ook registeraccountants Pieter de Baaij en Herman 

Dirksen zich aan bij het gezelschap. En niet onverdienstelijk; het kantoor 

groeide hard onder deze vijf heren en meerdere verhuizingen volgden. Dat 

is nu 41 jaar geleden. In deze vier decennia hebben wij vele vertrouwensre-

laties op mogen bouwen met prachtige organisaties, waaronder veel fami-

liebedrijven. Hierdoor kregen wij niet alleen zakelijk, maar vaak ook privé 

een kijkje in de keuken.

Het 40-jarig bestaan van ons kantoor hadden wij vorig jaar graag persoon-

lijk met u en onze collega’s willen vieren, maar zoals de uitdrukking luidt: 

‘van het concert des levens krijgt niemand een program’. Na een intensieve 

verbouwing, brak precies in de maand dat wij in Helmond onze nieuwbouw 

mochten betrekken de pandemie uit en gingen wij noodgedwongen 

thuiswerken. Corona zette ook een streep door onze jubileumactiviteiten 

en de wintersportbeleving met collega’s naar Kaprun.

Toch prijzen wij ons gelukkig; wij hebben in 2020 veel voor onze relaties 

mogen betekenen en dat is uiteindelijk waar wij het voor doen. En u kunt 

erop rekenen dat wij ook dit jaar weer klaarstaan om u te laten excelleren, 

met of zonder corona.

Voor nu wensen wij u alle kracht en positiviteit toe om deze periode te 

doorstaan. 

Namens alle Wesselmannen en -vrouwen wensen wij u een gezond 

en succesvol  ondernemersjaar toe. 

Drie bij de Belastingdienst weggelopen inspecteurs die samen 

gingen ondernemen vanuit een Gerwense boerderij, dat was 

in 1980 het fundament van het huidige Wesselman. Gerrit 

Harberink, Frans Veroude en Noud Kops, toen beter bekend 

als ‘Harberink & Co’, wisten al snel ondernemers aan 

zich te binden uit heel het land. Er bleek grote behoefte aan 

belastingadviseurs met kennis van zaken. 

Online
Activiteitenagenda

Directie Wesselman Accountants | Adviseurs. V.l.n.r. Anouk van den Dungen (adviespraktijk), Erik Jasper Noll (maatschapsvoorzitter), Gülhan Üçgül (accountancy). 



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  Accounting | Outsourcing

REDACTIE
Anouk van den Dungen, Johan Koolen, Ragna van Kesteren-Martens en Joyce Verhoeven.
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.


