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Eindhovens familiebedrijf bedenkt met 
textiel oplossing voor ieder probleem
Bob & Piet Hezemans | Tetcon 

Triathlon  Brabant

Eén team, één taak 
Mogen wij u voorstellen aan... 
onze salarisadministratie!

Wij verwelkomen bij Wesselman

Geachte Lezer,

Wij zijn trots om weer een nieuwe editie van het 

Wisselnieuws aan u te mogen presenteren. Het 

einde van de coronacrisis is in zicht en de wereld 

gaat steeds meer open voor ons. De eerste 

tekenen dat de economie weer op stoom gaat 

komen verschijnen weer. 

De les die iedere crisis ons leert is dat we 

beschikken over een grote innovatieve kracht. 

Ondernemers zijn vindingrijk in het verkennen 

van nieuwe mogelijkheden binnen hun bedrijf. 

Dat is ook het mooie van ondernemerschap: 

binnen de beperkingen die de ‘buitenwereld’ 

stelt, nieuwe kansen creëren. Of het nu gaat 

om werkplekken thuis, versneld technologie 

inzetten, logistieke problemen of nieuwe afzet

Wij verwelkomen bij Wesselman
Milou Kutscha
HR Medewerker

Sander Smits
Assistent Aangiftemedewerker

Roy Colen
Assistent Belastingadviseur

Martijn Verbaandert
Senior Belastingadviseur | Relatiemanager

Larissa Kastelijn
Assistent Accountant

Robbin Kühl
Assistent Belastingadviseur

Lieke Jacobs
Assistent Aangiftemedewerker

Twan van der Donk
Assistent Aangiftemedewerker

Renji Divakaran
Assistent Accountant

Jamey van Hout
Assistent Aangiftemedewerker

Emeli Colen
Managementassistent

mogelijkheden zoeken. Dat is innovatie, waar 

Nederland en Nederlandse ondernemers trots 

op mogen zijn. Ook binnen Wesselman is volop 

geïnnoveerd tijdens de lockdown.

Een sector waarvan heel veel werd gevergd de 

afgelopen tijd was de zorg. Door de grenzen aan 

de capaciteit moest men in ziekenhuizen en bij 

toeleveranciers van ziekenhuizen innovatieve 

oplossingen bedenken voor acute problemen. 

Gelukkig is in de zorg altijd ruimte voor vernieu

wing en innovatie geweest, vooral technolo

gisch. 

In dit Wisselnieuws komen ondernemers en 

zorgprofessionals aan het woord die ook steeds 

blijven innoveren. Wesselman zag al lang 

geleden in, dat een team van adviseurs die zich 

Vrijdag 24 september 

Golfen met Wesselman 
Een toernooi dat niet meer kan ontbreken op de Wesselman

agenda: uiteraard organiseren wij ook dit jaar weer onze gezellige 

golfmiddag! Een sportieve middag met collega ondernemers in 

de buitenlucht, even weg van alle dagelijkse verplichtingen. De 

wedstrijd wordt dit jaar gespeeld bij Golf de Gulbergen in Mierlo. 

Zondag 26 september 

Triathlon Brabant 
Het is officieel: Triathlon Brabant 2021 gaat door! 

Wesselman is niet alleen een van de hoofd

sponsors en deelnemers; wij maken ons graag 

opnieuw ‘sterk tegen MS’ voor onze lieve collega 

Mike Sleegers. 

Meer informatie over onze activiteiten 

en bijeenkomsten? 

Ga naar 

https://www.wesselman-info.nl/ 

over-wesselman/bijeenkomsten

Activiteitenagenda

Corona op de werkvloer 
Danique Burgerjon | Junior Jurist22
Wesselman Team Recovery
Sandra Sullivan, Ralf van Wijk & Igor Suselbeek | 
Wesselman Team Recovery

24

specifiek richten op de zorgbranche met speci

fieke kennis, van grote toegevoegde waarde kan 

zijn voor die klantengroep.

Vanuit de Nederlandse overheid wordt ook 

(technologische) innovatie fiscaal gestimuleerd. 

Marc van Kasteren en Robbin Kühl zullen u daar 

over informeren. 

Wesselman heeft de coronatijd ook gebruikt om 

haar pallet aan dienstverlening voor de familie

bedrijven en MKB+ondernemingen sterker neer 

te zetten. Nieuwe ster aan het firmament is het 

Wesselman Recovery Team. Om ondernemers in 

zwaar weer bij te staan.

Tenslotte neemt de groeibriljant, het Wesselman 

Due Dilligenceteam voor onderzoeken ten 

behoeve van aan en verkopen van bedrijven, u 

mee naar ICS Groep. Aan het aantal verzoeken 

om ondersteuning door deze collega’s zien wij 

echt een aantrekken van de economische activi

teiten in de regio en in Nederland.

Namens Wesselman wens ik u een prachtige 

zomer en een succesvolle postcoronatijd! 

Joop Kuijpers

Vennoot Fiscaal



Bob & Piet Hezemans 
Tetcon 
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Op zoek naar nieuwe afnemers, reed Piet Hezemans op 21-jarige leeftijd voor het 

handelsbedrijf van zijn vader in een Deux Chevaux met rollen oranje markiezen-

doek dwars door Nederland. Alleen in de zomer, want dan kon het dak van de auto 

open en pasten de rollen er in. Zowel het ondernemerschap als de textielindustrie 

zijn Piet Hezemans - 4e generatie textielondernemer - met de paplepel ingegoten.

 Eindhovens 
familiebedrijf
 bedenkt met textiel
 oplossing voor ieder
 probleem

Lees verder op pagina 6

De textielindustrie heeft de afgelopen decennia 

zware tijden gekend, zo hebben ook Piet en 

zijn vrouw Carina Hezemans persoonlijk onder

Bob is bedacht en staat voor ‘Technische Textiel 

Concepten’ bedenken zij sinds 2015 voor ieder 

praktisch probleem een technische oplossing. 

Hoe? Heel eenvoudig volgens Piet: “Met een 

dosis gezond verstand en door het gewoon te 

doen”. 

Zoals Piet ooit het familiebedrijf in rolde via zijn 

vader, is nu zijn zoon Bob Tetcon in gerold. Als 

student aan de Arnhem Business School liet Bob 

al geen gelegenheid onbenut om de door zijn 

vader ontwikkelde concepten aan de man te 

brengen. “Als ik voor stage naar het buitenland 

moest, plande ik ook meteen afspraken met 

mogelijke distributeurs in. Zo reisde ik per trein 

heel Tsjechië door met de concepten van mijn 

vader onder m’n arm. Om 7 potentiële klanten 

te bezoeken.”

“Als ik voor stage naar 
het buitenland moest, 
plande ik ook meteen 

afspraken met mogelijke 
distributeurs in. Zo reisde 
ik per trein heel Tsjechië 
door met de concepten 

van mijn vader onder 
m’n arm.”

vonden. Inmiddels timmeren zij in Eindhoven 

alweer enkele jaren hard aan de weg. Met 

Tetcon  een naam die door hun jongste zoon 
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Na een aandelenovername in 2020 staat Bob 

Hezemans inmiddels officieel mee aan het roer 

van Tetcon, samen met zijn ouders. En met 

succes: mede dankzij de grenzeloze ambities 

van Bob heeft Tetcon wereldwijd in maar liefst 

42 landen een uitgebreid distributienetwerk 

weten te realiseren.

Coronadrukte
Door corona is de verkoop bij Tetcon in een 

stroomversnelling geraakt. Waren het in het 

begin vooral evacuatiematrassen en doeken 

die de verkoopcijfers domineerden, inmiddels 

beschikt Tetcon over een brede productlijn. 

Van matrassen, couveusehoezen, Bodypods 

voor uitvaart vervoer, transporthemden en anti

scheur materialen voor inrichtingen, tot het zeer 

recent ontwikkelde hoeslaken de ‘UltraSlider’, 

dat inmiddels al in 5 grote ziekenhuizen wordt 

gebruikt om patiënten op de ic gemakkelijker te 

kunnen draaien. “De Ultra Slider is ons nieuwste 

concept en is nog maar een paar maanden 

oud. Het is in Nederland al door 5 grote zieken

huizen in gebruik genomen en wordt op dit 

moment door 20 andere ziekenhuizen getest.” 

Een product waar vader en zoon Hezemans 

met recht trots op zijn, aangezien het de fysieke 

belasting van de zorgmedewerkers in de prak

tijk aanzienlijk blijkt te verminderen. 

De ideeën voor de textielconcepten ontstaan 

overal en meer dan een schaar en een nietma

chine heeft Piet in eerste instantie niet nodig 

om tot een oplossing te komen. Zo ontstond 

het idee voor een ander recent ontwikkeld 

concept in het vliegtuig, toen Piet met eigen 

ogen kon aanschouwen hoe een stewardess 

met een ‘rare trolley’ een zwaar persoon die 

onwel was geworden moest verplaatsen. “Ik zat 

ernaar te kijken en dacht: dat moet toch echt 

een stuk gemakkelijker kunnen...“ En Piet kreeg 

gelijk want het vervolgens door hen ontwik

kelde concept – een matras waarmee een 

persoon met gemiddelde spierkracht in staat is 

om een zwaar persoon te verplaatsen, is inmid

dels bij een grote vliegtuigmaatschappij getest. 

“Ik mocht het zelf testen. In de hangar stond een 

grote simulator, daarin ben ik op het evacua

tiematras gaan liggen. Met mijn 92 kilo werd ik 

heel gemakkelijk door één vrouw verplaatst.” De 

vliegtuigmaatschappij was direct enthousiast. 

“Sta je ineens bij de 
brandweer in Tokio, 

met het door jou 
bedachte ontwerp 

onder je arm. Dat is toch 
best bijzonder?”

De familie Hezemans werkt met veel plezier 

samen. Voor Piet is het ondernemen met Tetcon 

vergelijkbaar met een ‘spannend jongensboek’. 

Samenwerking Wesselman
Op aanraden van een bevriende ondernemer 

stapte Piet in 2008 met zijn vorige bedrijf over 

naar Wesselman Accountants | Adviseurs. 

Sindsdien vertrouwt hij volledig op zijn vaste 

contactpersonen bij Wesselman. “Ik bel Merel 

vaak met allerlei uiteenlopende vragen. Ik weet 

dat zij meteen antwoord geeft, zelfs buiten 

kantoortijd. En als ze het antwoord niet weet 

dan overlegt ze met haar team en zorgt ze dat 

er alsnog snel een antwoord komt. Het is fijn 

om zo op iemand terug te kunnen vallen als 

je advies nodig hebt”. Niet alleen de jaarreke

ning besteedt Tetcon uit aan Wesselman, ook 

voor andere vraagstukken met betrekking tot 

het familiebedrijf rekenen zij op Wesselman: 

“Eerst had vooral ik contact met Merel en haar 

collega’s. Sinds Wesselman ons heeft begeleid 

bij het overnametraject heeft ook Bob frequent 

contact.”

Jongensboek
Het trio Hezemans vult elkaar uitstekend 

aan. Waar Piet vooral zijn kennis en ervaring 

van textiel inbrengt en het brein achter de 

concepten is, draagt Bob in grote mate bij aan 

de internationale acquisitie en het distributie

netwerk. Moeder en echtgenote Carina doet 

‘eigenlijk alles’, van de administratie tot aan de 

Belgische markt, dat voor Tetcon een belang

rijk afzetgebied is. Het basisconcept verfijnen 

ze met zijn drieën en de uiteindelijke productie 

van de materialen vindt voornamelijk plaats in 

fabrieken in Macedonië, Tunesië en Roemenië. 

Piet: “De finishing touch van een concept doen 

we samen, dan worden de puntjes echt op de i 

gezet. We vormen met z’n drieën een heel goed 

team.” 

Alleen, maar soms ook samen met zijn vrouw of 

zoon, reist hij de hele wereld rond en komt op de 

gekste plekken: “Sta je ineens bij de brandweer 

in Tokio, met het door jou bedachte ontwerp 

onder je arm. Dat is toch best bijzonder?”. 



Robbin Kühl
Assistent Belastingadviseur 
Marc van Kasteren 
Aangiftemedewerker
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 De Innovatiebox
Van Dale omschrijft innovatie als ‘Invoering van iets nieuws’ of ‘Vernieuwingen 

invoeren om vooruit te komen’. Het is kortgezegd een term om aan te geven dat 

we te maken hebben met een noviteit, iets waar we meestal nog niet eerder van 

gehoord hebben, wat vaak van toegevoegde waarde is en wat ons leven mogelijk 

zal doen veranderen.

De Covid19 pandemie heeft een stevig beroep 

gedaan op het innovatieve vermogen van 

bedrijven wereldwijd. Zo werd thuiswerken 

de standaard en vergaderen we inmiddels via 

Zoom of Teams. 

Had je als detailhandelaar nog niet de beschik

king over een webshop, dan werd het voor 

velen een must om alsnog met gepaste spoed 

een digitaal afzetkanaal te realiseren. Het crea

tieve brein van ondernemers is in het afgelopen 

jaar veelvuldig aangesproken om op originele 

wijze alsnog omzet te genereren. 

Ook de ontwikkelingen in de gezondheidszorg 

volgden zich in rap tempo op. Zorgverleners 

stonden ineens in de schijnwerpers en moesten 

‘outofthebox’ gaan denken. De ontwikkeling 

van een nieuw vaccin werd prioriteit nummer 

één. Ook steeg de vraag naar beademingsap

paratuur, sneltesten en (medische) mondkapjes 

explosief. 

Ondernemers buiten de gezondheidszorg 

speelden hier handig op in. Zo was er de auto

fabrikant die sinds de coronacrisis is uitgegroeid 

tot de grootste fabrikant van mondkapjes. 

Omdat een machine voor het fabriceren van 

auto’s geen mondkapjes kan produceren, is 

deze fabrikant zelfs nieuwe productiemachines 

gaan ontwikkelen. 

Kortom, iedereen die voornemens is om zijn 

‘Circle of Life’ voort te zetten, werd genoodzaakt 

om zijn (bedrijfs)leven om te gooien en heeft in 

zekere zin te maken gekregen met innovatie. 

Dit met als doel om zo snel mogelijk weer 

naar ‘het oude normaal’ terug te keren en de 

anderhalvemetersamenleving snel achter ons 

te laten.

Fiscale stimuleringsmaatregelen
Gelukkig stimuleert de Nederlandse overheid 

de innovatie binnen het bedrijfsleven. Zo heeft 

met ingang van 1 januari 2007 de innovatiebox 

zijn intrede gedaan in de vennootschapsbelas

ting. Toepassing van de innovatiebox leidt ertoe 

dat winsten die toerekenbaar zijn aan die inno

vatieve activiteiten tegen een substantieel lager 

effectief tarief belast worden. Daarvoor moet 

een onderneming wel aan een aantal voor

waarden voldoen, zoals het hebben van een 

zogenoemde S&Overklaring.

Met de speur en ontwikkelingswerkzaamheden 

die samenhangen met deze S&Overklaringen 

kunnen ondernemers zich tevens beroepen op 

een afdrachtverminderingen in de loonbelas

ting. Meer specifiek kan hiermee een vermin

dering van 16% tot 40% (voor starters 50%) 

dan worden verkregen in de loonaangifte voor 

kosten en uitgaven die gemaakt zijn in het kader 

van technischwetenschappelijk onderzoek. 

Innovatiebox
Op de innovatiebox kan een beroep worden 

gedaan door ondernemingen die zelf ‘innova

ties’ hebben voortgebracht en om de toepas

sing hiervan verzoeken. Onder innovaties in 

dit kader wordt verstaan: zelf voortgebrachte 

immateriële activa waarmee men een voordeel 

(lees: opbrengsten) behaalt. Denk hierbij aan 

nieuwe productontwikkelingen, verbeterde 

productieprocessen en de ontwikkeling van 

software. 

Binnen de innovatiebox worden de voordelen 

die een onderneming geacht wordt met deze 

nieuwe ontwikkelingen te behalen, belast tegen 

een tarief van 9% (2021) in plaats van het stan

daard vennootschapsbelastingtarief van 15%  

25% (2021).

Naast het zelf voortbrengen van immateriële 

vaste activa, is er een toegangsticket voor de 

innovatiebox nodig. Dit toegangsticket bestaat 

voor kleinere ondernemingen uit de hiervoor 

genoemde S&Overklaringen. Voor grotere 

ondernemingen, waarbij de nettoomzet in 

een periode van 5 jaar meer dan € 250 miljoen 

bedraagt of het brutovoordeel meer dan € 37,5 

miljoen moet een aanvullend toegangsticket in 

bezit zijn, zoals bijvoorbeeld het bezit van een 

patent of de vorm hebben van software.

Wanneer een onderneming eenmaal toegang 

heeft tot de innovatiebox, moet bepaald 

worden welk voordeel behaald wordt met de 

nieuw ontwikkelde immateriële activa. Aan de 

vaststelling hiervan liggen vaak complexe bere

keningen ten grondslag. Zoals gezegd kan het 

voordeel dat volgt uit deze berekeningen in de 

aangifte vennootschapsbelasting tegen een 

verlaagd tarief in aanmerking worden genomen.

Omdat het in de praktijk vaak vrij complex is 

om vast te stellen welke opbrengsten van een 

onderneming aan te merken zijn als een ‘innova

tief voordeel’, is het standaardpraktijk geworden 

om hierover met de Belastingdienst in overleg 

te treden. Hierbij wordt dan een praktische 

manier afgesproken om deze voordelen (en de 

bijbehorende kosten) te berekenen. Daarnaast 

wordt binnen dit overleg afgestemd of een 

onderneming überhaupt toegang heeft tot de 

innovatiebox en hoe de verschillende regels 

van de innovatiebox moeten worden toegepast 

op die onderneming. Dit wordt vastgelegd in 

een vaststellingsovereenkomst die doorgaans 

tussen de vier en zes jaar van toepassing is. 

Vragen?
Het aanvraagtraject voor toepassing van de 

innovatiebox is omvangrijk en vergt deskun

digheid. Wij hebben binnen onze praktijk de 

nodige ervaring opgebouwd om innovatieve 

klanten te begeleiden bij hun ‘innovatiebox

traject’ en om te zorgen dat ondernemers die 

tijd en middelen steken in innovaties van deze 

stimuleringsmaatregel gebruik kunnen maken. 

Mocht u meer informatie willen over de 

mogelijke toepassing van de innovatiebox 

binnen uw onderneming, aarzel dan niet 

om contact met ons op te nemen: 

Marc van Kasteren marc.vankasteren@

wesselmaninfo.nl of Robbin Kühl, robbin.

kuhl@wesselmaninfo.nl.



William Vlemmix &
Haico Klerks 
ICS Groep 

10 11

Het einde van het coronatijdperk lijkt nabij, Nederland gaat langzaamaan weer 

open. En dat is merkbaar; het is donderdagochtend en het is weer beduidend 

drukker op de wegen in en rondom Eindhoven. ‘Special investigators’ San-

dra  Sullivan en Ruud van Poppel van Wesselman Accountants | Adviseurs, rijden 

de parkeerplaats op bij ICS Groep in Eindhoven om weer eens in levende lijve 

koffie te drinken met William Vlemmix en Haico Klerks. 

Sterke groei voor ICS Groep 
door overnames 

drijf dat in 1976 werd gestart door de inmid

dels 75jarige Piet Vlemmix jr. Nu, 

vijfenveertig jaar later behoort 

ICS Groep mede door 

verschillende overnames 

met een omzet van 55 

miljoen Euro per jaar 

op de Nederlandse 

markt tot de top 

10 van facilitaire 

dienstverleners. 

En de rek is er 

nog lang niet 

Na een warm onthaal schuiven Sandra en Ruud 

bij William en Haico aan tafel in de onlangs 

prachtig gerenoveerde vergaderkamer. Na een 

rondblik van verwondering worden de dage

lijkse beslommeringen en meest recente ontwik

kelingen besproken. ICS Groep blijkt financieel 

tot op heden weinig hinder ondervonden te 

hebben door corona. Ook op de overname

markt is het nog rustig: “Je zou denken dat er 

meer overnamekansen zijn omdat bedrijven in 

moeilijker vaarwater komen, maar daar hebben 

we in de facilitaire dienstverlening nog niets van 

gemerkt.” vertelt William Vlemmix, eigenaar van 

ICS Groep. Sandra Sullivan en Ruud van Poppel, 

beide Due Diligence specialist bij Wesselman, 

kunnen dat beamen. Sandra: Het aantal over

names door corona is in Nederland nog niet 

zichtbaar toegenomen.”

ICS, de afkorting van International Cleaning 

Services, is van oorsprong een familiebe

Lees verder op 

pagina 12

“Bij risicovolle overnames worden wij begeleid door Wesselman”
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uit; William Vlemmix blijft voortdurend alert op 

de markt en de juiste overnamekandidaten. 

Familiebedrijf
In 2002 nam Will iam het volledige 

ICSaandelenpakket over van zijn vader. “In dat 

jaar verhuisden wij naar het huidige pand aan 

Le Havre in de Achtse Barrier in Eindhoven. Mijn 

strategie was om te groeien met het bedrijf 

door ons fanatiek op het overnamepad te 

begeven. Een mooi voorbeeld is de overname 

van Grodijk in in 2002, een schoonmaakbedrijf 

uit Loosdrecht. Door deze overname werd ICS in 

een keer twee keer zo groot met zo’n 700 mede

werkers in dienst. Mijn vader bouwde in de jaren 

daarna, tot medio 2008, langzaam af en ik stortte 

me volledig op het aansturen van het bedrijf.”

In 2006, 2007 opereerde ICS steeds meer lande

lijk met kantoren in Eindhoven, Arnhem en 

Loosdrecht. Het bedrijf groeide door en had 

behoefte aan een gedreven management, dat 

de ambities van ICS vorm kon geven. “Ik zocht 

iemand naast mij. Iemand die zich kon bekom

meren om de voorkant van het bedrijf, iemand 

die goed is in commercie en marketing en die 

de komende 20 jaar het gaspedaal zou willen 

indrukken. Op dat moment kwam Bart van der 

zijn. Waar Bart zich vooral bezighoudt met de 

‘buitenkant’, bewaakt William ‘de achterdeur’. 

“We hebben het middenkader van het bedrijf 

opnieuw ingericht en zijn op basis van een geza

menlijk vormgegeven strategie gaan werken. 

Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvullen, we 

kunnen soms knetterende ruzie maken, maar 

uiteindelijk komt daar altijd iets moois uit. We 

weten nagenoeg alles van elkaar, zowel zake

lijk als privé. We kunnen na vijftien jaar lezen en 

schrijven met elkaar.”

In 2017 kwamen William en Bart in gesprek 

met het Wijchense schoonmaakbedrijf AMC, 

een bedrijf van bijna 600 medewerkers met als 

gevolg een succesvolle overname: “Het voelde 

meteen goed en er was een klik met de toen

malige directeur Haico Klerks, nu financieel 

directeur in ons directieteam.” De overname van 

AMC zorgde ervoor dat ICS zich ineens in de 

top 10 van Nederlandse schoonmaakbedrijven 

bevond.

Grotere overnames begeleid door 
Wesselman 
Anno 2021 is ICS een gezond bedrijf met 

2.850 mensen in dienst, verdeeld over 14 

werkmaatschappijen. De overnames van het 

bedrijf Propers in april 2020 en Schoonmaak 

Onderneming Nederland (SON) in december 

2020 zijn de laatste acquisities geweest. 

Evenals bij een eerdere risicovolle overname, is 

Wesselman ook bij deze overname ingescha

keld om een Due Diligence onderzoek uit te 

voeren. “Bij de grotere overnames laten we ons 

begeleiden door Wesselman, dat is afhanke

lijk van de omvang en het risico van de over

name. Eerst leren we de overnamepartner zelf 

persoonlijk kennen en als dat goed voelt, dan 

komen jullie erbij.” Financieel directeur Haico 

Klerks wenkt naar Ruud en Sandra, zijn contact

personen bij Wesselman. William Vlemmix vult 

aan: “Ja, zo’n onderzoek doen jullie echt goed; 

zonder irritant te worden. Wij weten natuurlijk 

al best wel iets, maar dat is allemaal buitenkant. 

Door jullie weten we ook hoe de binnenkant 

van het bedrijf eruitziet.” 

Ruud van Poppel legt uit: “Dat is ook onze 

tactiek. We hebben altijd oog voor de relatie 

met de verkoper, maar zijn doortastend op 

de momenten dat het moet.“ Sandra vult aan: 

”De andere partij verstrekt bij voorkeur zo min 

mogelijk informatie, dus het is belangrijk om 

eerst het vertrouwen te winnen. Voorafgaand 

aan het onderzoek gaan wij met het onderzoek

steam van Wesselman bij elkaar zitten, daarin 

zitten zowel fiscalisten, juristen als accoun

tants. We bespreken de organisatie en kijken 

dan samen waar mogelijk de zwakke plekken 

kunnen zitten en wat extra aandacht behoeft. 

Hierdoor kunnen wij vervolgens heel gericht 

te werk gaan. Na de eerste kop koffie heeft het 

onderzoek nog een doorlooptijd van zo’n vier 

weken, afhankelijk van wat we vinden.”

William: “Als gevolg van een onderzoek staat 

er nu nog een bedrag apart op een derdenre

kening bij de notaris. Dit zijn zaken die je in de 

onderhandeling mee kunt nemen om even

tuele risico’s zoveel mogelijk af te dekken.” Haico: 

“Wesselman stelt veel vragen, dit levert ontzet

tend veel data op waar we ook na een overname 

nog regelmatig wat aan hebben.”

“Als er zich mooie 
kansen voordoen, zijn 

we zeker bereid nieuwe 
overnames te doen.” 

“Ja, zo’n onderzoek 
doen jullie echt goed; 

zonder irritant te worden. 
Wij weten natuurlijk al 
best wel iets, maar dat 
is allemaal buitenkant. 

Door jullie weten we ook 
hoe de binnenkant van 

het bedrijf eruitziet.”

Sluijs in beeld. Wij woonden in hetzelfde appar

tementencomplex en zagen elkaar regelmatig 

in de lift, waar we kletsten over elkaars werk. Bart 

was enthousiast, dus ik nodigde hem uit voor 

een borrel, en van het een kwam het ander.” 

Uiteindelijk is Bart van der Sluijs in 2007 aan 

boord gekomen en is hij sinds 2008 medeaan

deelhouder. 

Ideale combinatie
In de jaren na 2008 blijken William Vlemmix 

en Bart van der Sluijs een ideale combinatie te 

Bent u ook voornemens om een bedrijf 

aan te kopen? Het Due Diligence team 

van Wesselman bestaat uit gespeciali

seerde accountants, fiscalisten en juristen 

die snel een accuraat en volledig inzicht 

kunnen bieden in de belangrijkste risico’s 

en kansen bij grote zakelijke transacties. 

Op basis hiervan kun u beslissen of u uw 

overname wilt voortzetten. Meer weten? 

Neem contact op met ons Due Diligence 

Team via Sandra Sullivan (sandra.sullivan@

wesselmaninfo.nl) of Ruud van Poppel 

(ruud.vanpoppel@wesselmaninfo.nl). 

Monique D’Elfant
Senior Belastingadviseur |
Specialist Estateplanning
Els Maas
Assistent Belastingadviseur

Op naar een zorgeloze zomer op het terras.

(BOR)rel tijd? 
Nu meer en meer mensen zijn gevaccineerd en de terrassen weer open zijn, lonkt een zorgeloze zomer op het terras. 

Maar is het ook borreltijd voor familiebedrijven?

Familiebedrijven zijn een belangrijke motor 

voor onze economie, of het nu om productie, 

innovatiekracht of werkgelegenheid gaat. Net 

als andere bedrijven hebben familiebedrijven in 

meer of mindere mate last van de Coronacrisis. 

Uit onderzoek is gebleken dat familiebedrijven 

meer dan gemiddeld hun best doen om, 

ondanks deze pandemie, hun personeel binnen 

boord te houden. Wij behoren onze familiebe

drijven daarom te koesteren.

Als de virusdeeltjes zijn neergedwarreld, en de 

Corona depressie voorbij is, is het afwachten 

of en in hoeverre nog een economische 

depressie zal volgen. De gemoedstoestand 

van de economie is soms nog moeilijker te 

voorspellen dan het weer. En alsof dit nog niet 

genoeg is, hangt voor familiebedrijven ook nog 

een donderwolk boven de markt. Er is namelijk 

afgelopen jaar een beleidsrapport verschenen 

op grond waarvan diverse opties worden voor

gesteld om de fiscale faciliteiten voor familie

bedrijven bij bedrijfsopvolging, bijvoorbeeld 

de bedrijfsopvolgingsregeling “BOR” aan te 

passen, van versoberen, deels afschaffen tot 

een algehele afschaffing. Tevens zien we dat 

ook in diverse verkiezingsprogramma’s de 

bedrijfsopvolgingsregelingen onder de loep 

zijn genomen.

Voor familiebedrijven komen dus ook andere 

BORreltijden aan dan die op het terras.

Het beleidsrapport en de 
 bedrijfsopvolgingsregelingen
Wanneer een ondernemer zijn onderneming 

schenkt of nalaat, moet over de opgebouwde 

meerwaarde in principe inkomstenbelasting 

worden betaald. Degene die de onderneming 

geschonken krijgt of erft, zal hierover schenk/ 

erfbelasting verschuldigd zijn. Maar, onder 

bepaalde voorwaarden, kan gebruik worden 

gemaakt van faciliteiten in zowel de inkom

stenbelasting als de schenk en erfbelasting, 

Lees verder op pagina 14

Focusmarkt Zorg & Welzijn 
ICS zag, door overnames en autonome groei, 

de omzet tussen 2017 en 2020 verder stijgen 

naar 50 miljoen Euro. “Vooral in onze focus

markt Zorg & Welzijn hebben we een stevige 

positie ingenomen, waarbij we naast schoon

maak steeds meer zorg ondersteunende taken 

zijn gaan uitvoeren; denk aan het doen van de 

was, beddenreiniging en verzorgen van maal

tijden. Onze medewerkers zijn daardoor een 

echt verlengstuk geworden van de zorg. Door 

de vergrijzing verwachten we dit soort taken 

steeds meer uit te gaan voeren.” Naast auto

nome groei, blijft ICS ook in de toekomst alert: 

”Als er zich mooie kansen voordoen, zijn we 

zeker bereid nieuwe overnames te doen.” 
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de doorschuiffaciliteit voor aanmerkelijk belang

houders volledig wordt afgeschaft. Dit bete

kent dat de inkomstenbelastingclaim die op de 

meerwaarde van de aandelen rust, niet meer 

kan worden doorgeschoven. Het lijkt erop dat 

de doorschuifregeling voor de eenmanszaak 

echter niet wordt afgeschaft.

2. Kleine aanmerkelijk belangpakketten uitzon-
deren van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
In deze beleidsoptie wordt geopperd om kleine 

aanmerkelijk belangaandelenpakketten uit te 

zonderen van de toegang tot de bedrijfsopvol

gingsregeling voor erf en schenkbelasting.

We zien nu onder de huidige regeling dat 

rekening wordt gehouden met allerlei soorten 

aandelen (letteraandelen, preferente aandelen 

etc.). Als men een belang van tenminste 5% in 

een bepaalde aandelensoort heeft kan in prin

cipe gebruik worden gemaakt van de BOR. De 

BOR wordt in deze gevallen van toepassing op 

een economisch belang dat kleiner is dan 5% 

van de waarde van de onderneming. Volgens 

het beleidsrapport zorgt een dergelijk klein 

aanmerkelijk belang niet voor een reële bedrijfs

opvolging. In het beleidsrapport wordt voor

gesteld dat de BOR enkel van toepassing is op 

een aanmerkelijk belang (minimaal 5%) van het 

‘normale’ aandelenkapitaal.

3. Verhuurd vastgoed wordt standaard beleg-
gingsvermogen voor zowel de DSR als de BOR
De DSR in de inkomstenbelasting en de BOR 

voor de schenk en erfbelasting gelden alleen 

voor reële bedrijfsopvolgingen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een bedrijf dat 

daadwerkelijk een onderneming drijft (materieel 

ondernemingsvermogen) of een bedrijf dat 

belegt (beleggingsvermogen). Het onderscheid 

tussen materieel ondernemingsvermogen en 

beleggingsvermogen is op basis van de huidige 

belastingwetgeving soms best wel lastig te 

maken, zeker als het gaat over de verhuur van 

vastgoed. Om dit te vereenvoudigen stelt het 

beleidsrapport voor om wettelijk vast te leggen 

dat verhuurd vastgoed beleggingsvermogen 

vormt. Vastgoed dat wordt gebruikt voor de 

eigen bedrijfsuitoefening blijft wel tot het mate

rieel ondernemingsvermogen behoren.

Het gevolg van dit voorstel is dat de bedrijfsop

volgingsfaciliteiten voor zowel de inkomstenbe

lasting als de schenk en erfbelasting niet meer 

van toepassing zijn voor vastgoed. 

4. Verlaging vrijstelling BOR
Met de huidige bedrijfsopvolgingsregeling 

is geen schenk of erfbelasting verschuldigd 

wanneer de waarde van een onderneming 

maximaal om en nabij €1,1 miljoen (vrijstelling 

2021) bedraagt. Is de onderneming meer waard 

dan die €1,1 miljoen, dan moet men rekening 

houden met de zogenaamde goingconcern

waarde (bij voorzetting van de onderneming) 

en de liquidatiewaarde (alle losse onderdelen 

van een onderneming). Hoe het dan werkt kan 

het beste met een voorbeeld worden uitgelegd. 

Stel een onderneming heeft een liquidatie

waarde van €2 miljoen en een goingconcern

waarde van €1,4 miljoen. Het verschil tussen de 

liquidatiewaarde en de goingconcernwaarde 

van €0,6 miljoen is voor 100% vrijgesteld. De 

goingconcern waarde van €1,4 miljoen is voor 

€1,1 miljoen ook voor 100% vrijgesteld; het 

meerdere, in dit voorbeeld dus €0,3 miljoen, is 

voor 83% vrijgesteld en dus voor 17% belast.

Het beleidsrapport geeft twee voorstellen van 

versobering aan.

•  Bij het eerste voorstel gaan de 100% en de 83% 

vrijstelling voor de goingconcernwaarde op 

de schop en komt een 25% vrijstelling daar

voor in de plaats. Daarbij wordt gesproken over 

een maximum van €5 miljoen. Het is echter 

onduidelijk of de vrijstelling maximaal totaal € 

5 miljoen mag bedragen of dat de 25% vrijstel

ling mag worden toegepast over maximaal € 5 

miljoen ondernemingsvermogen.

•  Het tweede versoberingsvoorstel houdt in dat 

alleen het verschil tussen de liquidatiewaarde 

van een onderneming en de lagere going

concernwaarde vrijgesteld blijft van schenk en 

erfbelasting. Voor de goingconcern waarde, 

geldt dan geen vrijstelling meer.

5. Afschaffen BOR
Als laatste wordt in het beleidsrapport de moge

lijkheid genoemd dat de BOR volledig afge

schaft wordt.

De verkiezingsprogramma’s 2021 en 
de bedrijfsopvolgingsregelingen.
De mate waarin de BOR en de doorschuiffacili

teit op de schop zouden kunnen gaan, zal sterk 

afhankelijk zijn van de uiteindelijke samenstel

ling van het nieuwe kabinet. Wij zullen kort de 

standpunten over de bedrijfsopvolgingsfacili

teiten in het verkiezingsprogramma 2021 van de 

meeste partijen toelichten.

Als het aan VVD, CDA en SGP ligt, blijven de 

faciliteiten voor bedrijfsopvolging min of meer 

behouden. FvD (en haar afsplitsing) wil de erf 

en schenkbelasting volledig afschaffen, waar

door de BOR niet meer nodig is. PVV heeft geen 

specifiek voorstel met betrekking tot de facili

teiten bij bedrijfsopvolging in haar verkiezings

programma opgenomen. De CU wil de faciliteit 

in de erf en schenkbelasting behouden, maar 

wel de faciliteit in de inkomstenbelasting 

afschaffen. D66 wil de faciliteiten behouden, 

maar versoberen door de vrijstelling in de erf en 

schenkbelasting te verlagen en door wettelijk 

vast te leggen dat verhuurd vastgoed beleg

gingsvermogen vormt. 

Tenslotte PvdA, GL en SP zijn voorstander van 

het volledig afschaffen van de bedrijfsopvol

gingsfaciliteiten.

Kortom, hoe meer de politieke wind vanuit links 

gaat waaien, hoe kouder die zal gaan aanvoelen 

voor bedrijven die hun onderneming binnen de 

familie willen overdragen. Een fiscaal lager druk

gebied en dus geen lekker BORrel terrasweer 

dus. Het is helaas nu nog afwachten uit welke 

richting de wind gaat waaien. Maar al komt de 

wind uit het oosten, van rechts dus, dan is toch 

niet te verwachten dat deze zal gaan liggen. 

Daarvoor is de druk vanuit links te groot. De 

kans is dus reëel dat de faciliteiten toe te passen 

bij een bedrijfsopvolging, binnen afzienbare tijd 

zullen veranderen. De mate waarin is afhankelijk 

van het politiek klimaat de komende regerings

periode.

Helaas, de economie, de politiek en het weer 

kunnen wij bij Wesselman niet voorspellen. 

Zodra een nieuw kabinet is geïnstalleerd, zullen 

we in elk geval wel in staat zijn om de fiscale 

windrichting te gaan bepalen en zullen wij u 

hiervan op de hoogte blijven houden. 

waardoor mogelijk geen of relatief weinig belas

tingen verschuldigd zijn. 

Voor de inkomstenbelasting kan men de belas

tingclaim over de opgebouwde meerwaarde 

“doorschuiven” naar bedrijfsopvolger (door

schuifregeling “DSR”). De schenk en erfbelas

ting kent een voorwaardelijke vrijstelling die, 

wanneer de voorwaarden tenminste 5 jaren zijn 

nageleefd, definitief wordt (bedrijfsopvolgings

regeling “BOR”).

De basisgedachte hierbij is dat al het vermogen 

dat samenhangt met en noodzakelijk is voor 

de continuïteit van de onderneming, niet mag 

worden aangetast door belastingheffing.

Volgens het beleidsrapport zijn zowel de DSR 

voor de inkomstenbelasting als de BOR voor de 

schenk en erfbelasting erg royaal en worden de 

volgende versoberingen voorgesteld:

1. Afschaffen doorschuifregeling (DSR) voor 
aanmerkelijk belangaandelen
Het beleidsrapport noemt de mogelijkheid dat 



Medisch Centrum
Boschdijk
Sanne Steffens &
Karin Eijkemans
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Voor dit Wisselnieuws gingen we op bezoek bij twee rasechte ‘power-

vrouwen’: Sanne Steffens en Karin Eijkemans. Beide moeder, huisarts 

én ondernemer. In april betrok het duo een mede door hen geïnitieerd 

en gerealiseerd gezondheidscentrum in Eindhoven, genaamd ‘Medisch 

Centrum Boschdijk’. Wesselman Zorgprofessionals heeft ze bij dit mooie 

project mogen begeleiden. Tussen de coronadrukte door maken zij tijd 

voor een persoonlijke rondleiding door het 1.500 m2 tellend centrum. 

Zo enthousiast als de Wesselman Zorg

professionals Marco de Hondt en Lisette de 

Bont over de prestatie van de dames zijn, 

zo bescheiden blijven zij er zelf onder. Karin 

Eijkemans accepteert al helemaal geen credits 

voor het realiseren van dit enorme project aan 

de Boschdijk in Eindhoven en wijst naar haar 

maat. “Sanne is van de plannen, ik stel alleen 

de kritische vragen,” zegt zij bij aanvang van 

het gesprek. Accountant Lisette de Bont schudt 

hierop meewarig haar hoofd: “Sanne bedenkt 

de strategie en Karin is heel precies met cijfers. 

Ze vullen elkaar juist perfect aan; waar de een de 

hoofdlijnen uitzet, vult de ander ze kritisch in.” 

De chemie tussen de vrouwen is voelbaar aan 

tafel. De relatie ontstond elf jaar geleden; Sanne 

was net klaar met haar opleiding en mocht waar

nemen in een praktijk waar Karin tijdens haar 

derde opleidingsjaar werkzaam was. Er was een 

klik en het contact is nadien nooit meer onder

 Ondernemende
 huisartsen kartrekkers
 splinternieuw
 gezondheidscentrum 

broken. De dames werkten al lang samen toen 

zij mochten waarnemen bij de huisartsenprak

tijk van Brouwers en Meekes, gelegen aan de 

Boschdijk in Eindhoven. Sanne was altijd helder 

over haar ambities: zij wilde een eigen praktijk 

en liet daar geen gras over groeien. Tijdens 

de waarneming stelde zij dokter Brouwers de 

vraag: “Hoe gaat het nu eigenlijk verder als jullie 

met pensioen gaan?”. 

Plan Vredeoord
Op 1 februari 2017 namen Karin Eijkemans en 

Sanne Steffens de praktijk van Brouwers en 

Meekes over. Het praktijkpand werd niet over

genomen, maar voor een jaar gehuurd. Gevolg 

was dat Sanne en Karin na één jaar met spoed 

op zoek moesten naar een nieuw onderkomen. 

Sanne: “En daar zaten we: mét een praktijk, maar 

zonder praktijkruimte.” Sanne en Karin blozen als 

ze eraan terugdenken.

Lees verder op pagina 18

Die uitdaging bracht het ondernemerschap in 

de jonge huisartsen naar boven: Sanne zocht 

contact met Sint Trudo, waarvan zij wist dat die 

plannen hadden voor de herontwikkeling van 

het voormalige hoofdkantoor van Philips aan de 

Boschdijk. Plan ‘Vredeoord’ zou gaan bestaan uit 

300 huur en koopwoningen en – na de onder

tekening van de intentieovereenkomst tussen 

Sint Trudo en beide huisartsen – ook uit 500 m2 

praktijkruimte. De realisatie van het plan zou 

nog de nodige tijd in beslag nemen, dus moest 

het stel op zoek naar een tijdelijke praktijk

ruimte. Sanne en Karin, inmiddels steeds meer 

ondernemer, gingen de uitdaging aan en reali

seerden in no time in noodunits een compleet 

medisch centrum waarin zij, tot voor kort, voor 

een periode van drie jaar zorg hebben verleend 

en de huisartsenpraktijk verder hebben uitge

bouwd. Belastingadviseur Marco de Hondt: “Al 

in die noodunit brachten zij meerdere disci

plines samen, waaronder een apotheek, fysio

therapeut, osteopaat, diëtist, podotherapeut, 

een psycholoog; alles onder één dak.” Door de 

uitbreiding van deze samenwerkende zorgaan

bieders moest het centrum worden uitgebreid 

naar 1.500 m2.

 

Voorsorteren op groei
Inmiddels is er op het oude Philipsterrein een 

nieuwe woonwijk verrezen en hebben alle zorg

aanbieders, inclusief een tandartsenpraktijk, in 

april hun intrek genomen in het opgeleverde 

gezondheidscentrum. De huisartsenpraktijk 

van Sanne en Karin heeft op dit moment ruim 

5.000 patiënten en is nog dagelijks groeiende. 

Naar verwachting zal dit aantal in het najaar nog 

sterker groeien door de oplevering van nieuwe 

woningen. Sanne: “We hebben ook voorgesor

teerd op die groei; we kunnen in onze praktijk 

maar liefst 8.000 tot 10.000 patiënten verwel

komen.” 
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Koffie met Wesselman
Voor de planrealisatie zaten de huisartsen nog 

bij een ander accountants en advieskantoor. 

“Maar onze bank was heel positief over jullie,” 

vertelt Sanne Steffens. Naar aanleiding hiervan 

zijn zij het gesprek aangegaan met Wesselman 

Zorgprofessionals, dat uiteindelijk heeft geresul

teerd in de huidige samenwerking.

Niet alleen Sanne en Karin hebben grote inspan

ningen verricht bij de realisatie van het nieuwe 

centrum, ook Erik Steffens, de vader van Sanne 

heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Zo 

ook bij de overstap naar Wesselman. Marco 

de Hondt: “Erik heeft meegebouwd aan een 

stevig fundament. Hij vond het onder meer 

belangrijk dat alle cijfers volledig inzichtelijk 

werden gemaakt. En dat is het nu; Sanne en 

Karin hebben inzicht in de actuele cijfers en 

kunnen deze vergelijken met hun begroting, om 

vervolgens waar nodig te anticiperen en verant

woorde keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld 

aan investeringen. Verder kunnen zij te allen 

tijde actuele cijfers en prognoses overleggen 

aan een derde, bijvoorbeeld een bank.” Lisette: 

“Dat het zo snel en soepel verloopt is ook mede 

dankzij de goede samenwerking en inzet van 

Nurhayat Akkaya, de praktijkmanager van de 

huisartsenpraktijk en Zehra Mat van Wesselman. 

Zij hebben de administratie tiptop in orde, hier

door kunnen wij snel schakelen.”

Karin: “Dat inzicht is prettig. Er zijn geen verras

singen, geen onverwachte addertjes onder 

het gras. We weten precies waar we staan 

en kunnen op basis van actuele cijfers direct 

bijsturen indien nodig. Ook het koffieuurtje 

met Wesselman vinden we fijn, hierdoor zijn 

we echt ‘in control’ en in staat om proactief 

te handelen. Daarnaast is het ook fijn om de 

mensen met wie je werkt regelmatig persoonlijk 

te zien.” Sanne lachend: “Soms spreek ik Lisette 

een aantal keren per week. We kennen elkaars 

weekrooster uit het hoofd, op woensdag is het 

Lisette’s mamadag.” Lisette: “Klopt, maar als het 

echt nodig is weet je dat je me ook op die dag 

mag storen.”

Op de vraag waar zij nog van dromen, 

antwoordt Karin: “Wij willen vooral een goed 

werkende praktijk houden. We hebben nu een 

heel fijn team en die onderlinge samenwerking 

vind ik toch echt belangrijker dan de groei.”. 

Wat doen de Wesselman Zorgprofessionals?
Het toenemend aantal zorgprofessionals en het grote aantal ontwikkelingen 

binnen deze beroepsgroep, hebben geleid tot een uniek specialistisch team: de 

Wesselman Zorgprofessionals. Zij beschikken over expertise en ervaring als het 

gaat om de begeleiding van zelfstandig gevestigde medici. Of er nu behoefte 

is aan de begeleiding bij een praktijkovername/bedrijfsoverdracht, de vormge

ving van een samenwerkingsverband, administratieve ondersteuning, opstellen 

jaarstukken en aangiften, verkrijgen financieringen en/of BTW problematieken 

in de zorg; Wesselman Zorgprofessionals begeleidt u er graag bij.

Meer weten over de Wesselman Zorgprofessionals? 

Neemt direct contact op via Marco de Hondt 

(marco.dehondt@wesselmaninfo.nl ) of 

Lisette de Bont (lisette.debont@wesselmaninfo.nl).
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WERKPLEZIER 
Hebben uw medewerkers écht plezier in hun werk? 

Werkplezier is een belangrijke factor voor een succesvolle organisatie. 

•  Zorgt voor een groter gevoel van tevredenheid en geluk;

•  Zorgt voor meer productiviteit;

•  Vermindert een gevoel van werkdruk;

•  Is een goed middel tegen overspannenheid en burnout;

•  Is besmettelijk. Het draagt bij aan een goede sfeer en betere  prestaties.

5 TIPS OM HET WERK PLEZIER VOOR 
MEDEWERKERS TE VERGROTEN:
#1 Delegeren én loslaten;
Je onderneming is je kindje. Soms is het moeilijk om bepaalde zaken los 

te laten. Maar juist door je werknemers meer verantwoordelijkheid te 

geven, geef je ze ruimte om zichzelf te ontplooien binnen jouw orga

nisatie.

#2 Gezamenlijke waarden;
Probeer een bedrijfscultuur neer te zetten waarbij iedereen zich goed 

voelt. Deel niet alleen de taken in je bedrijf, maar juist ook de waarden! 

Werkplezier heeft grotendeels te maken met het thuis voelen binnen 

een organisatie.

#3 Maak het werk uitdagend;
Stel doelen en vier successen. Door duidelijke doelen te stellen, kan 

iemand “scoren”. Als iemand naar een doel kan werken en deze met 

succes afrond zorgt dit voor plezier. Door dit ook nog eens met elkaar te 

delen, steek je elkaar aan. Hoe meer successen, hoe meer plezier.

#4 Zorg voor voldoende ontspanning;
Dit is een erg belangrijk aspect. Hard werken, maar ook tijd voor plezier 

is the key to succes. Samen lachen zorgt voor een goede sfeer en onder

linge band met elkaar. Je leert je collega’s op een andere manier kennen. 

Zorg er dus voor dat er regelmatig tijd is voor wat ontspanning.

#5 Zorg voor een goed personeelsbeleid.
Zorg ervoor dat je:

•  Een veilige en gezonde werkomgeving creëert voor je werknemers;

•  Eerlijke en transparante beloningen hanteert;

•  Iedereen gelijke kansen biedt;

•  Contracten en afspraken hanteert die voldoen aan de wet en 

 regelgeving;

•  Een duidelijk verzuimbeleid hebt;

•  Medewerkers zich kunnen ontwikkelen binnen de organisatie;

•  De ontwikkeling van de medewerker centraal zet door een goede  

HR/gesprekcyclus.

Raadpleeg voor 
meer nuttige tips het 
HR Wesselmagazine! 

HRM Consultancy biedt een flexibele vorm van HR ondersteuning aan waarbij wij ondernemers zowel 

structureel als  incidenteel ontzorgen op gebied van HR. 

Triathlon Brabant 
Zondag 26 september

TIPS VAN HRM CONSULTANCY

Marjolein Hartsuiker &
Girtje Loogman 
HRM Consultancy 

Wesselman streeft ernaar om de beste 
adviseur voor (familie)bedrijven te zijn 
in onze regio en doet dit onder andere 
door ondernemers op persoonlijke 
wijze te ondersteunen bij íedere 
ondernemersuitdaging dankzij alle 
expertise en ervaring onder één 
dak. Een van onze disciplines betreft 
HRM consultancy van Wesselman. 

Onze HR-consulenten delen in 
het Wisselnieuws de nieuwste en meest 
actuele inzichten m.b.t. het HR-beleid. 

Weten hoe u met hulp van HRM Consultancy uw organisatie kan laten excelleren?

Neem direct persoonlijk contact op met Marjolein Hartsuiker (marjolein.hartsuiker@wesselmaninfo.nl) 

of Girtje Loogman (girtje.loogman@wesselmaninfo.nl).

Vanwege de pandemie was het even spannend of de triatlon dit jaar 

doorgang kon vinden. Inmiddels heeft ons het goede nieuws bereikt dat 

de triatlon – bij gelijkblijvende omstandigheden – op 26 september a.s. 

doorgaat.

Groen licht voor
 Triathlon Brabant

Als accountants en advieskantoor met een 

sterke regionale binding en met de kernwaarde 

‘energiek’, bestond bij Wesselman al langer de 

wens om aan te haken op een sportief evene

ment in de omgeving. Toen ondernemer en 

initiatiefnemer Jos van Lang bij Wesselman 

aanklopte met zijn idee om in Helmond een 

triatlon te organiseren, hoefde Wesselman 

dan ook niet lang na te denken. Sinds 2019 is 

Wesselman sponsor van Triathlon Brabant in en 

om het prachtige natuur en recreatiegebied 

Berkendonk in Helmond en is het loopparcours 

omgedoopt tot de ‘Wesselman Running Course’.

Wesselman maakt zich opnieuw sterk voor Mike

Wesselman maakt zich sterk  
voor Mike
Wesselman is niet alleen sponsor van Triathlon 

Brabant, we doen er natuurlijk ook zelf aan mee! 

En met een goed doel: al ruim 13 jaar kunnen 

wij rekenen op de inzet en vrolijkheid van onze 

collega Mike Sleegers. Naast dat hij een fijne 

collega is, zorgt hij ook samen met zijn collega’s 

van de personeelsvereniging voor de nodige 

ontspanning en vertier. En als het even kan, is hij 

bij iedere gelegenheid graag zelf van de partij. 

In februari 2008 trad Mike toe tot het Wessel

manteam om vervolgens amper een maand 

later de diagnose te krijgen die zijn leven in een 

ander daglicht zette. Wat begon als ‘onschul

dige’ tintelingen in zijn benen, bleek MS te zijn.

Zelf sporten lukte al snel niet meer, dus als 

alternatief voor sporten trad Mike toe tot het 

bestuur van HVV Helmond; de Helmondse 

Voetbalvereniging. Mike’s motto: focus niet op 

wat je niet meer kunt, maar kijk juist naar alles 

wat je wél kunt! Daarom collecteert hij al 8 jaar 

voor het MSfonds, want dat is zijn droom: dat 

MS op ‘n dag géén ongeneeslijke ziekte meer is.

Nu gaan wij op zondag 26 september opnieuw 

zwemmen, fietsen en hardlopen voor Mike. 

Helpt u ons mee om Mike’s droom te realiseren? 

Dat kan door te doneren via: 

www.sterktegenms.nl/actie/

mike-sleegers-4 
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Danique Burgerjon
Junior Jurist

Nu de corona versoepelingen een feit zijn, kijken veel mensen na een jaar van 

beperkingen uit naar een echte vakantie. Nu de meeste EU-lidstaten hebben 

aangegeven een “EU-covid-certificaat” voor gevaccineerden te accepteren, lijkt 

het reizen naar het buitenland binnen handbereik. Wij krijgen de laatste tijd 

daarom geregeld vragen over corona die ook invloed hebben op de privacy van de 

werknemers. Hierbij lichten wij de belangrijkste zaken over corona, vakantie en 

de privacy toe. 

Corona op de werkvloer 

Vakanties werknemers
Met de komst van het coronapaspoort zal reizen 

naar het buitenland deze zomer naar verwach

ting een stuk makkelijker worden. Uiteraard 

dienen we nog wel rekening te houden met het 

geldende reisadvies. Veilige landen krijgen in het 

reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken kleurcode groen of geel. Landen of 

gebieden die het RIVM heeft aangemerkt als 

hoog risicoland hebben kleurcode oranje. Voor 

rode landen geldt in principe dat daar niet naar 

toe gereisd mag worden. Reizigers uit hoog risi

colanden moeten bij terugkeer in Nederland 

een negatieve testuitslag kunnen tonen en 

worden dringend geadviseerd 10 dagen in 

quarantaine te gaan. Na 5 dagen kan de quaran

Coronapaspoort
De naderende invoering van het coronapas

poort leidt niet alleen maar tot vreugde maar 

zorgt ook voor onrust. 

Maar hoe komt dit paspoort 
er uit te zien?
In principe zal dit niets meer of minder zijn 

dan een kort medisch coronadossier. Het 

paspoort komt beschikbaar in een digitale en 

een papieren vorm, met QRcode. In Nederland 

wordt de CoronaCheck app gebruikt als digitaal 

coronapaspoort. In dit document wordt vastge

legd of je bent gevaccineerd, dan wel negatief 

bent getest op corona of dat je in het afgelopen 

half jaar corona hebt gehad en dus (tijdelijk) 

immuun bent.

Voorstanders van het paspoort geven aan dat 

het gaat om een tijdelijke maatregel waarbij 

het belang van de volksgezondheid voorop 

dient te staan. Er zijn echter organisaties die zich 

zorgen maken over de mogelijke inbreuk op 

de privacy. Een buitenlandse reisbeambte kan 

zien welk vaccin iemand heeft gehad, hoeveel 

doses en wanneer. Ook is zichtbaar of iemand 

ziek is geweest, negatief getest of gevacci

neerd. Privacy advocaten hebben twijfels bij het 

paspoort omdat bijvoorbeeld bij het verwerken 

van medische gegevens alleen de noodzakelijke 

informatie wordt vastgelegd. Het is namelijk nog 

maar de vaag of het medisch relevant is welk 

vaccin iemand heeft gehad omdat alle vaccins 

zijn goedgekeurd door de Europese Unie. 

De lidstaten mogen de gegevens uit het 

paspoort overigens niet centraal opslaan. 

taine beëindigd worden met een negatieve test. 

Een werknemer kan vanwege quarantaine niet 

werken. Voor wiens rekening komt dit?

Een werknemer die er bewust voor kiest om 

op vakantie te gaan naar een land met de 

code oranje heeft zelf het risico genomen niet 

te kunnen werken na teugkeer van vakantie. 

Het komt dus voor zijn eigen rekening. In dat 

geval hoeft het salaris niet te worden doorbe

taald gedurende de quarantaine. Indien een 

werknemer thuis kan werken wordt het salaris 

natuurlijk wel doorbetaald. Gaat een werknemer 

naar een groen of geel land op vakantie en 

verandert de kleur tijdens de vakantie in oranje 

of rood, waardoor een werknemer na terugkeer 

in quarantaine moet, ligt dat niet in de risico

sfeer van de werknemer. In dat geval bent u als 

werkgever verplicht het loon door te betalen, 

ook als de werknemer wegens quarantaine niet 

kan werken. De quarantaineplicht geldt overi

gens vooralsnog ook als uw werknemers gevac

cineerd zijn. 

Vaccinatieverplichting?
Kunt u als werkgever uw werknemers ver

plichten om zich te laten inenten met een 

vaccin? Uitgangspunt is dat iedere Nederlandse 

burger het recht heeft op lichamelijk integri

teit. Uitzonderingen op dit grondrecht zijn 

alleen mogelijk als dit bij wet is bepaald. De 

Nederlandse wet kent op dit moment geen 

vaccinatieplicht voor het coronavirus. U kunt 

als werkgevers uw werknemers dan ook niet 

verplichten zich te laten vaccineren.

U mag uw werknemers natuurlijk wel vriendelijk 

verzoeken zich te laten vaccineren. 

Registratie coronavaccinaties 
Er moet een goede reden zijn om persoons

gegevens te verwerken. In de AVG staan zes 

redenen genoemd. Voorbeelden zijn dat het 

noodzakelijk is om deze gegevens te verwerken 

om uw gerechtvaardigde belang als werkgever 

te behartigen, uitdrukkelijke toestemming of 

een wettelijke verplichting. 

De informatie of iemand wel of niet gevacci

neerd is, bevat informatie over de gezondheid 

van die persoon. Volgens de Algemene verorde

ning gegevensbescherming (AVG) zijn gezond

heidsgegevens bijzondere persoonsgegevens. 

Het is in principe verboden om deze gegevens 

te verwerken. Op dit verbod gelden enkele 

uitzonderingen. Een zwaarwegend algemeen 

belang kan het verwerken van gezondheidsge

gevens bijvoorbeeld rechtvaardigen. 

Het staat echter nog niet vast of de registratie 

van coronavaccinaties een zwaarwegend alge

meen belang voor de werkgever is. Volgens het 

RIVM is het namelijk nog onzeker of gevacci

neerde personen besmettelijk zijn. Als het voor 

het risico of de inzetbaarheid niet uitmaakt of 

een werknemer wel of niet gevaccineerd is, is er 

voor een werkgever namelijk geen gerechtvaar

digd belang om dit te registreren. Mocht u als 

werkgever toch vaccinaties willen registreren, 

dan is het dus essentieel dat u de noodzaak 

hiervan kunt bewijzen. 

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt 

dat vaccinatie vrijwillig is. Het registreren of 

personen wel of niet gevaccineerd zijn, kan 

ertoe leiden dat werknemers zich verplicht 

voelen zich te laten vaccineren.

Het standpunt van de Autoriteit Persoons

gegevens is dat het verwerken van gezond

heidsgegevens door een werkgever alleen is 

toegestaan voor zover de wet hier uitdrukkelijk 

in voorziet. Momenteel ontbreek er nog een 

wettelijke basis waardoor werkgevers geen 

gezondheidsgegevens mogen verwerken. 

Alleen de arbodienst en de bedrijfsarts mogen 

de gezondheidsgegevens van de werknemers 

verwerken. De huidige wetgeving biedt dus 

(helaas) nog geen mogelijkheid voor werkge

vers om gegevens over coronavaccinaties van 

werknemers te registreren.
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Komen de voorspellingen van diverse topeconomen uit dat in de tweede helft van 2021 een 

 faillissementsgolf zal ontstaan? Gaat het met de onderneming niet de gewenste richting op, is er 

sprake van dreigend zwaar weer? Of maakt u zich gewoon zorgen en wilt u zeker weten dat uw 

bedrijf potentiële problemen in de toekomst het hoofd kan bieden?

Wesselman Team Recovery

Het Team Recovery staat klaar om de bezorgde of in nood 

verkerende ondernemer te ondersteunen waar het kan. 

Het team bestaat uit collega’s vanuit accountancy (Sandra 

Sullivan), consultancy (Ralf van Wijk), juridisch (Chang 

Ching) en fiscaal (Igor Suselbeek), en mag met recht multi

disciplinair genoemd worden.

Vanuit een gerichte aanpak ondersteunt het klantteam 

de ondernemer op diverse vlakken, bijvoorbeeld via  

cijfergestuurde signalering van (dreigend) zwaar weer, 

verandermanagement, beperken risico’s aansprakelijk

heden, saneren voor bijvoorbeeld uitstel van betaling, pre 

pack en afstemming met de Belastingdienst.

Kortom ondernemers laten excelleren,

ook door u tijdig te helpen een 

moeilijke tijd te onderkennen! 

Sandra Sullivan, Chang Ching
& Igor Suselbeek 
Wesselman Team Recovery



Ivana Bell Ronald Thiel

Emine Akgün  AkyildizGertJan  van Dooren

Petra Houtappels

Marianne RamakersHelmi de Werdt

V.l.n.r. Ivana Bell, Ronald Thiel, Petra Houtappels, Helmi de Werdt, 

Emine Akgün – Akyildiz, Marianne Ramakers.  

Gert-Jan van Dooren ontbreekt op de foto. 

Als kind droomde ik ervan om:
zelf ooit moeder te worden en in 
een warm land te wonen. Verder 
zijn ongeveer alle beroepen die 
kinderen kunnen bedenken de 
revue gepasseerd zoals kapster, 
juffrouw, actrice, dokter en 
dierenarts. 

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
de salarisadministratie bij het 
Elkerliek ziekenhuis.

Ik krijg energie van:
als het goed gaat met de mensen in 
mijn directe  omgeving. 

In mijn vrije tijd: 
slaap ik lang uit, ga ik lekker (uit)eten, 
doe ik veel aan (online) winkelen en 
ga ik zo vaak  mogelijk een dagje of 
weekendje weg.

Als kind droomde ik ervan om:
profvoetballer te worden. 

Nu ben ik:
Loonadministrateur bij Wesselman 
Accountants & Adviseurs.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
werken bij een administratiekantoor 
en als tennisleraar via mijn eigen 
tennisschool.

Ik krijg energie van:
familie en vooral van mijn eigen 
kinderen van 2,5 jaar (Emmy) en bijna 
9 maanden (Jesse).

In mijn vrije tijd: 
doe ik graag leuke dingen met het 
gezin en familie, sporten en 
bezoeken van festivals/concerten als 
het weer kan.

Als kind droomde ik ervan om:
een wereldreis te maken met mijn 
beste vriendinnen.

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
Backoffice medewerker bij Xelvin B.V

Ik krijg energie van:
mensen en vrienden die onmisbaar 
zijn.

In mijn vrije tijd: 
met vrienden uit eten en quality 
time met mijn gezin en 4 kinderen.

Als kind droomde ik ervan om:
vrachtwagenchauffeur te worden.

Nu ben ik:
Salarisadviseur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
allerlei banen in diverse sectoren: 
productiemedewerker in een 
stoelen fabriek, stukadoor, 
magazijnmedewerker, chauffeur 
verhuur schaarheftrucks en 
ictmedewerker alvorens ik in het 
salaris vak belandde.

Ik krijg energie van:
vrienden en familie om mij heen, 
lekker sporten en goede muziek.

In mijn vrije tijd: 
lekker wandelen/fietsen in de 
natuur en spelletjesavonden met 
vrienden te doen.

onze
salarisadministratie!

Eén team, 
één taak 

Als kind droomde ik ervan om:
boerin te worden.

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
Financieel administrateur en 
HR medewerkster.

Ik krijg energie van:
plezier te hebben met familie 
en vrienden.

In mijn vrije tijd: 
kook ik graag met/voor vrienden en 
ga graag weekendjes weg en op 
vakantie.

Als kind droomde ik ervan om:
dierenverzorger te worden. 

Nu ben ik:
Salarisadviseur.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
het verwerken van de 
salarisadministratie van verschillende 
werkgevers bij een ander 
accountantskantoor.

Ik krijg energie van:
een kop thee en lekker kletsen met 
mijn dochter.

In mijn vrije tijd: 
breng ik zo veel mogelijk tijd door 
met mijn gezin en vrienden, lees ik 
een boek en ga ik graag naar buiten 
om te wandelen of te fietsen.

Als kind droomde ik ervan om:
allereerst om non te worden, daarna 
om iets te doen in talen.

Nu ben ik:
Senior Salarisadministrateur  
bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
werken als salarisadministrateur  
bij AWA.

Ik krijg energie van:
positieve mensen, vrienden en 
familie en mijn gezin.

In mijn vrije tijd: 
tennis ik graag, ga ik graag  
wandelen vroeg in de ochtend 
met de hond en zoek de sneeuw 
op in de winter.

Onze salarisadministrateurs en adviseurs opereren voornamelijk 

achter de schermen, maar nemen ondertussen al jarenlang bij menig 

ondernemer de volledige loonadministratie uit handen; van de 

loonstroken, arbeidscontracten tot de aangifte loonbelasting.

Trots stellen wij u voor aan dit topteam!

Mogen wij u 
voorstellen aan...



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 KesterenMartens en Joyce Verhoeven.
Wesselman Accountants | Adviseurs

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


