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Arno Aarts geeft stokje door aan Martijn Verbaandert

& Co Belastingadviseurs, tezamen met Dirksen
& De Baaij Registeraccountants, gevestigd in de
mooie stijlvolle villa aan de Aarle-Rixtelseweg 14
in Helmond. Een kantoor met een warm hart.
Pas in de beginjaren negentig gingen onze
fiscalisten en accountants verder onder de naam
‘Wesselman’.

Voorwoord
Beste relatie,
Met gepaste trots mag ik de laatste editie van
het Wisselnieuws van het jaar 2021 aanbieden.
Het jaar 2021 is voor mij een bijzonder jaar
geworden. Het jaar van afscheid nemen van de
maatschap van Wesselman, het afscheid nemen
van bijzonder fijne collega’s waarmee ik vele jaren
samen heb mogen werken, het afscheid nemen
van klanten, voornamelijk familiebedrijven,
waarmee ik vele jaren een waardevolle vertrouwensrelatie heb mogen opbouwen.
Mijn uittredingsdatum uit de maatschap Wesselman nadert razendsnel; eind december 2021 is
het zover. Bijna 33 jaar geleden, op 1 april 1989,
trad ik als fiscalist in dienst bij toen nog Harberink
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Op 1 januari 1997 trad ik toe tot de maatschap.
In de jaren daarna heb ik mij als fiscaal vennoot,
naast het adviseren van familiebedrijven, met
name gespecialiseerd in vastgoedfiscaliteit op het
gebied van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verderop in dit Wisselnieuws sta ik samen
met ons btw-team.
Voor een groot deel van
de familiebedrijven die
ik heb mogen bedienen,
ben ik in de loop der jaren
steeds meer de familieadviseur geworden,
die de overdracht van
het familiebedrijf van
de ene generatie naar
de volgende generatie
heeft mogen begeleiden.
In deze editie van het
Wisselnieuws presenteren

wij u Paul en Anton Fransen van Familiebedrijf
Houtverwerkingsindustrie Fransen, die dit jaar
hun 125-jarig bestaan konden vieren en hiervoor
een koninklijke onderscheiding in ontvangst
mochten nemen.
In 2003 heb ik samen met collega accountantsvennoot Martin Hoskens kantoor Eindhoven
opgestart. Met 15 collega’s begonnen wij daar, in
wederom een stijlvolle villa, aan de Elzentlaan 27.
Vanwege ruimtegebrek zijn we in 2015 verhuisd
naar onze huidige locatie aan de Meerkollaan 15.
In het kader van mijn aanstaande vertrek heb
ik van mijn collega’s vorig jaar een rijles voor
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buschauffeur cadeau gekregen. Velen hebben
mijn busavontuur op LinkedIn gevolgd. Een
leuk initiatief à la Fred Teeven. Toch knaagt het
uittreden steeds meer en realiseer ik mij, dat mijn
kundige jonge collega’s naar een ‘vertrekkend
vennoot’ kijken. Als familieadviseur zit ik vaak met
mijn klanten aan de keukentafel en bespreken
we onderwerpen als: waar lig je wakker van, hoe
draag ik mijn bedrijf over en blijf ik dan betrokken
of moet ik het helemaal loslaten? Vragen waar ik
veel met ondernemers over spar en waar ik nu
zelf tegen aanloop.
Op 1 maart, mijn verjaardag, is mijn beoogde
opvolger gestart, Martijn Verbaandert, een
gedreven fiscalist en familiebedrijvenadviseur.
Martijn trekt inmiddels dagelijks aan mijn mouw
dat ik moet gaan loslaten. Wat niet mijn sterkste
punt is, weet ik nu.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking en het vertrouwen in alle jaren dat
ik werkzaam mocht zijn voor Wesselman. Voor de
toekomst wens ik jullie heel veel succes en boven
alles een goede gezondheid toe.
Arno Aarts
Fiscaal vennoot
Wesselman Accountants | Adviseurs
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NIEUWE FASE

RESET

Een nieuwe fase, een nieuw boek- en belastingjaar.
Welke zakelijke kansen biedt dit?

Zaken opnieuw bekijken, herijken of zelfs resetten kan heel verhelderend zijn. Binnen Wesselman
werken wij samen aan verbetering van communicatie om het op kantoor nog gezelliger te maken
(werkgeluk), maar ook om als klantteam nog beter samen te kunnen werken en zo onze klanten
te laten excelleren. Soms is sprake van een reset door onvoorziene omstandigheden, zoals COVID.
Door sommigen wordt al gesproken over ‘het nieuwe normaal: ons leven met of na COVID’.
Dat zaken veranderen is duidelijk. Welke effecten dit heeft op u of uw bedrijf, bespreken wij graag
met u. Een aantal mogelijke aandachtspunten leest u in de volgende artikelen in dit Wisselnieuws.

Pensioen – Afscheid Arno Aarts
zie voorwoord (blz. 2)
In ieder einde schuilt een nieuw begin
Arno Aarts geeft het stokje over aan Martijn
Verbaandert (blz. 14)

COVID & Transfer pricing (blz. 20)
Tips voor een nieuw ondernemersjaar (blz. 16)
Acht tips voor de eindejaarsgesprekken (blz. 19)

Bedrijfsopvolging
Houtverwerkingsindustrie Fransen (blz. 6)

In de Circle of Life is ieder einde
een nieuw begin

NIEUW BEGIN

NIEUWE SAMENWERKING

Bij ‘nieuw’ denken wij aan innovaties en introducties.
Nieuwe animatie: Wesselman & the Circle of Life

Het eerste Wisselnieuws dit
jaar stond in het teken van
de Circle of Life.

Binnen de Circle of Life is de gebeurtenis
waarmee het allemaal begint de
geboorte. Synoniemen voor dit
thema en de associatie die wij bij
Wesselman hiermee hebben,
ziet u op deze pagina en
leest u in dit Wisselnieuws.

Bij geboorte is de eerste associatie de geboorte van een baby: een grote verandering als er een
familielid bij komt, waarbij aspecten vanuit de estate planning opkomen. Echter binnen de Circle of
Life denken wij ook aan ontwikkeling en innovatie. In het kader van digitalisering en samenwerking
in deze sterk veranderende samenleving, zijn wij blij met de innovatieve software van EQUIMERIO®.
De Familieadviseurs van Wesselman zijn, na een intensieve pilotfase, formeel de eerste gebruikers
van deze toolset (blz. 12).

Nieuwe medewerkers (blz. 3)

Familieadviseurs Wesselman eerste gebruikers
toolset EQUIMERIO® (blz. 12)

Maak kennis met ons vernieuwde btw-team (blz. 26)

DOORSTART
Na een vliegende start in 2019 moest ook Stichting Triathlon Brabant in 2020 al
dit nieuwe jaarlijkse sportevenement annuleren. Maar afgelopen september kon
de tweede editie van dit mooie evenement gelukkig wél doorgang vinden. Voor
Wesselman een geweldig leuke dag: als sponsor en medeorganisator, met sportieve
collega’s én super gezellige supporters (blz. 24). En dat was niet de enige sportieve
activiteit: in dezelfde week stonden een aantal sportieve relaties en collega’s op ‘het
dak van Brabant’ voor het jaarlijkse golfevent van Wesselman (blz. 22).

Terugblik op de Triatlon Brabant (blz. 24) &
Golfen met Wesselman (blz. 22)
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VOORUITBLIK

In het volgende Wisselnieuws staat een andere fase van de Circle of Life centraal.
We zullen dan verder ingaan op de cryptovaluta én aan- en verkoop van een bedrijf.
Vooruitlopend hierop wijzen wij u graag vast op het volgende. Cryptovaluta is in opkomst.
Steeds meer mensen ontdekken de kansen (en ervaren alvast de financiële bedreigingen) van
de nieuwe munten, deze nieuwe financiële wereld. In het kader van uw belastingaangiften
wijzen wij u graag op het feit dat het bezit en de handel in cryptovaluta aan belastingheﬃng
onderhevig is. U dient uw activiteiten en/of bezit hierin dan ook aan te geven. Niet alle
platforms verstrekken een jaaropgave voor uw belastingaangifte. Misschien betekent dit dat u,
voor het ontkurken van de champagne in het nieuwe jaar, eerst een screenshot moet maken
van de stand van uw crypto wallet om aan uw wettelijke belastingverplichtingen te voldoen.
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Anton & Paul Fransen
Houtverwerkingsindustrie Fransen

Opvolgers
Houtverwerkingsindustrie
Fransen lopen warm
Hij stookte zijn broodoven met zelf geoogst hout en besloot na een tijdje ook het
hout te gaan verkopen. Dat we anno 2021 in een opvolgingstraject zitten naar
alweer de vijfde Fransen-generatie; had Hein Fransen in 1895 niet kunnen
bevroeden toen hij zijn bakkersbestaan aan de wilgen hing en inruilde voor de
houthandel. In de afgelopen 126 jaar heeft het inmiddels internationaal opererende
familiebedrijf Houtverwerkingsindustrie Fransen een indrukwekkende staat van
dienst opgebouwd.
Aan een grote tafel in het kantoor van Houtverwerkingsindustrie Fransen in Deurne wordt
al snel duidelijk: de familie Fransen kenmerkt
zich door een no-nonsense mentaliteit en
gebruikt niet meer woorden dan noodzakelijk.
Dat is ook hoe Anton Fransen het graag ziet en
waarom zij vanaf 1982 al bij Wesselman zijn: “Het
voordeel van een langdurige relatie is, dat je
elkaar door en door kent en je aan ‘n half woord
genoeg hebt.” Zijn broer Paul vult aan: “Aan
onze keukentafel werd er vroeger over precies
drie onderwerpen gesproken: hout, hout en…
hout. Daarna gingen we meteen het bos in: aan
het werk!”
De broers Paul en Anton namen in 1983 Fransen
over van vader Antoon en leiden sindsdien ieder
6

hun eigen onderdeel van het bedrijf: Anton de
houthandel en Paul de houtbewerking. Ook de
derde en tevens oudste broer John werkt in het
bedrijf; hij is net als zijn broers vergroeid met
hout en vooral met de vrachtwagens waarmee
hij het hout vervoert.

Transitiefase
Inmiddels loopt de vijfde generatie warm en
zitten we midden in een opvolgingstraject van
de broers Fransen naar hun zoons Maarten (30,
zoon Paul) en Hugo (23, zoon Anton). Een traject
dat de belastingadviseurs en familieadviseurs
van Wesselman, waaronder Arno Aarts, mogen
begeleiden. Voor Arno één van zijn laatste
trajecten voor zijn pensioen, die hij binnenkort zal overdragen aan zijn opvolger Martijn

Verbaandert. Ondanks het vertrouwen in Martijn,
een vooruitzicht waar zowel Arno als de broers
Fransen nog niet bepaald naar uitkijken. Anton:
“Met Arno klikt het goed. Als je zo’n langdurige
relatie hebt, elkaar en de materie door en door
kent, is het moeilijk wanneer dit wordt overgedragen aan een nieuw persoon.” Voor Arno zal
de jarenlange relatie met de familie Fransen ook
niet zomaar eindigen op de pensioendatum; hij
zal graag het wel en wee van de familie blijven

“Het voordeel van een
langdurige relatie is, dat
je elkaar door en door
kent en je aan ‘n half
woord genoeg hebt.”
volgen. “Zo’n opvolgingstraject is heel mooi
om mee te mogen maken; enerzijds het groeiproces van de opvolgende generaties, anderzijds wil je ook dat de overdragende generatie
later met een goed gevoel terug kan kijken op
deze periode. Er is onderling veel vertrouwen en
Lees verder op pagina 8

Anton Fransen, Arno Aarts en Paul Fransen
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dat is nodig, want je moet samen alles kunnen
bespreken. Je bent in eerste aanleg familie van
elkaar, als je dan ook nog succesvol samen kunt
ondernemen, is dat heel erg waardevol”.
Vanuit Wesselman is ook Martijn Verbaandert
warm aan het lopen voor de overdracht, hij
heeft hiervoor al meerdere keren met de familie
aan tafel gezeten. Martijn: “Het begeleiden van
een bedrijfsopvolging geeft veel energie. Er is
dynamiek, de nieuwe generatie wil bepaalde
zaken vaak net even anders doen. Daarom is
het verstandig om de spelregels met elkaar vast

”Voor Hugo en Maarten
wordt het de uitdaging
om in de toekomst
alles verder bij elkaar
te brengen. Zij zullen
nog meer moeten
gaan inzetten op het
verduurzamen van hout.”
te leggen, bijvoorbeeld in een familiestatuut.
Daarin maak je als familie bepaalde afspraken:
hoe gaan we binnen de familie en organisatie
met elkaar om? Waaraan hechten wij - de familie
- veel waarde? Dit statuut kan vervolgens de la in,
maar blijft altijd behouden zodat je het proces
en de familiewaarden samen kunt bewaken”.
Anton: “Vroeger werkte Paul en ik samen in
een kantoor aan huis. Paul deed zijn ding, ik
deed mijn ding. Alleen bij belangrijke beslissingen hadden we samen overleg. Dat werkt
tegenwoordig niet meer, Maarten en Hugo
zullen veel meer samen moeten werken. Het
bedrijf is gegroeid en de omstandigheden zijn
flink veranderd; denk aan de klimaatverandering, duurzaamheid en aan de uitdagingen in
de bosbouw. Voor Hugo en Maarten wordt het
de uitdaging om in de toekomst alles verder bij
elkaar te brengen.“ Paul: “Zij zullen nog meer
moeten gaan inzetten op het verduurzamen
van hout. De komende dertig jaar gaat er veel
8

Maarten Fransen, Martijn Verbaandert en Hugo Fransen

veranderen, onze opdrachten bestaan nu nog
voornamelijk uit landschappelijke projecten, dit
zal in de toekomst veel meer bouwgerelateerd
worden. De bouwsector vraagt om hout; dus er
moet meer duurzaam hout komen.”

De toekomst
Ondertussen luisteren de zonen van Paul en
Anton, Maarten en Hugo, aandachtig mee. Waar
Anton en Paul vooral terugblikken op de voorgaande decennia, zijn Maarten en Hugo bezig
met de toekomst: hun toekomst, die voornamelijk gericht is op vernieuwing en duurzaamheid.
Zo heeft Maarten de afgelopen 9 jaar het bedrijf
van binnen en buiten leren kennen en houdt
hij zich nu bezig met de strategie, marketing
en verkoop. Sinds dit jaar is hij ook lid van de

directie, wat betekent dat hij de verkoop steeds
meer los zal gaan laten.
Zijn jongere neef Hugo is nu de organisatie
aan het verkennen en werkt op alle afdelingen
mee. Hugo is gespecialiseerd in Mechatronica,
wat goed van pas komt aangezien het bedrijf
met steeds geavanceerdere technologieën en
machines werkt. Voor unieke 3D ontwerpen
draait Hugo zijn hand niet om en een verdere
uitbreiding van de speeltoestellen- en parkinrichtingtak ziet hij dan ook zeker zitten. Wat
dat betreft hebben de neven al een gelijke
toekomstvisie. Maarten: “Over tien jaar hebben
we een groter team en is het kantoor verder
uitgebouwd. Onze speeltoestellentak is de
laatste jaren al enorm gegroeid en hier zit nog
veel meer potentie in. Een andere groeiende tak

is het thermisch verduurzamen van hout, dat
wordt steeds belangrijker. “

antioxidanten, draagt in grote mate bij aan een
circulaire economie en aan een duurzame, milieuvriendelijke wereld.

staat van dienst mét oog voor het milieu en de
eigen omgeving. In Nederland is dit predicaat
slechts aan een kleine 400 bedrijven toegekend.

Koninklijke erkenning

Samenwerking Wesselman

Dat de broers, in navolging van de vorige generaties, altijd hart en ziel in het familiebedrijf
hebben gestoken en hiermee een indrukwekkend bedrijf hebben neergezet, zullen we niet
snel van hen zelf horen. Het zijn dan ook de
medewerkers van Fransen die het tijd vonden
voor de nodige erkenning en de Koning om
hulp vroegen. Deze beaamde dat de familie
Fransen ‘uit het juiste hout was gesneden’ en
bekroonde het familiebedrijf dit jaar met het
predicaat ‘Hofleverancier’. Een eretitel die staat
voor ruim 125 jaar hard werken, een vlekkeloze

De familie Fransen gelooft in de meerwaarde
van langdurige en persoonlijke relaties, zoals de
relatie met Wesselman. Anton kan zich nog herinneren dat hij met zijn vader naar het kantoor van
Harberink in Gerwen ging. Paul deelt eenzelfde
herinnering met zijn vader, maar dan van een
bezoek aan Dirksen in Nuenen. Harberink en
Dirksen waren de grondleggers van het huidige
Wesselman. Paul: “Volgend jaar werken we al
40 jaar samen met Wesselman. Arno kan wel
denken dat hij al lang bij Wesselman zit (bijna
33 jaar, red.), wij zitten er veel langer!”

Circulaire economie
Inmiddels geniet Houtverwerkingsindustrie
Fransen landelijke bekendheid door de innovatieve manier waarop ze thermisch hout
behandelen. In plaats van het toevoegen van
chemische middelen, haalt ze juist stoffen uit het
hout waardoor de houdbaarheid stukken duurzamer wordt en er minder houtwerking is. Dit
onderdeel van het bedrijf, dochteronderneming
Firmolin, verhuist binnenkort naar een ruimere
locatie waar het ongehinderd op eigen benen
verder kan groeien en de productie flink wordt
opgevoerd. Dit unieke proces, waarbij suikers
onder hoge temperatuur worden omgezet in
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Roy Colen
Belastingadviseur
Nieuwjaarstips 2022

Lees hoe u uw ﬁscale zaken tip top in orde krijgt in het nieuwe jaar

TIP TOP begin
van het nieuwe jaar
Deze maanden rondom de jaarwisseling staan in het teken van gezellige
feestdagen, langere avonden en uiteraard fiscalisten die spreken over de
aankomende fiscale veranderingen en nieuwjaarstips. Alle klassieke ingrediënten
voor een goed begin van het nieuwe jaar.
Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de
belangrijkste tips voor het nieuwe jaar waar u
rekening mee kunt houden. Uiteraard staan wij
voor u klaar indien u naar aanleiding van deze
tips actie wilt ondernemen of vragen heeft.

Tip voor particulieren
#1 Verlaag uw box 3 privévermogen
Door schenking verlaagt u mogelijk uw box 3
belasting. Schenk nog in 2021 aan uw kinderen
belastingvrij € 6.604 en uw kleinkinderen of
derden € 3.244 om volledige gebruik te maken
van de ‘standaard’ vrijstellingen schenkbelasting. In 2022 zullen deze vrijstellingen verlaagd
worden met € 1.000. Onder omstandigheden
kunt u mogelijk schenken met toepassing van
een bijzondere (hogere) vrijstelling. Daarnaast
kunnen waardevolle zaken vóór 1 januari 2022
worden aangekocht, denk aan een auto, boot,
sieraden en horloges. Ook dit verlaagt mogelijk
uw box 3 belasting, tenzij deze als belegging
dienen te worden beschouwd.

Tip voor ondernemers in de
inkomstenbelasting
#2 Overweeg overstap van eenmanszaak
10

naar BV mede wegens geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in 2022 verder
afgebouwd. De zelfstandigenaftrek is een
bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) mogen aftrekken van de winst, mits
ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer.
De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in
2022 € 6.310 (€ 6.670 in 2021). Uiteindelijk wordt
de zelfstandigenaftrek geleidelijk verlaagd naar
€ 3.240 in 2036. Mede als gevolg van de verlaging van de zelfstandigenaftrek kan het sneller
fiscaal voordelig zijn om de eenmanszaak om te
zetten in een BV.

Tips voor de BV en directeurgrootaandeelhouders
#3 Houd rekening met wijziging
belastingdruk
Het lage tarief van 15% in de vennootschapsbelasting (VPB) blijft gelijk. Het interessante in 2022
is dat het hogere tarief van 25,8% in 2022 pas
geldt bij winsten hoger dan € 395.000 en niet
al bij winsten vanaf € 245.000 zoals in 2021. Door
waar mogelijk het nemen van winst uit te stellen
naar 2022, betaalt u wellicht minder belasting.

Ter illustratie het verschil in gecombineerde
belastingdruk van de VPB en inkomstenbelasting (IB) samen:
VPB + IB belastingdruk
Winst t/m € 245.000
Winst vanaf € 245.000
t/m € 395.000
Winst vanaf € 395.000

2021
37,87%

2022
37,87%

45,18%
45,18%

37,87%
45,76%

#4 Heroverweeg ﬁscale eenheden
Als u verwacht dat de winst van een fiscale
eenheid voor 2022 ruim hoger is dan € 395.000
kan met het verbreken van de fiscale eenheid
een tariefsvoordeel behaald worden door meerdere keren gebruik te kunnen maken van het
opstaptarief. Let echter wel op dat het verbreken
van de fiscale eenheid mogelijk onvoorziene
nadelen met zich mee kan brengen die niet
opwegen tegen het mogelijk te behalen tariefsvoordeel.
Let op: het verbreken van een fiscale eenheid
vennootschapsbelasting kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Als verbreking
per 1 januari 2022 gewenst is, moet het verzoek
daartoe voor 1 januari 2022 zijn ontvangen door
de Belastingdienst.
#5 Breng verliezen in kaart en voorkom
verliesverdamping
De mogelijkheden om verlies te verrekenen in

de vennootschapsbelasting verandert vanaf
1 januari 2022. Verliezen kunnen net als nu één
jaar achterwaarts verrekend worden, maar de
mogelijkheden van voorwaartse verliesverrekening worden verruimd van zes jaar nu (voor
oudere verliezen geldt negen jaar) naar onbeperkt voorwaarts. Verliezen kunnen dan niet
meer verdampen, maar voortaan is de hoogte
van de verrekenbare verliezen maximaal € 1
miljoen plus 50% van de belastbare winst boven
€ 1 miljoen. Verliezen vanaf 2013 blijven daardoor onbeperkt verrekenbaar. Verliezen uit 2012
kunnen alleen nog in 2021 worden verrekend.
Dreigen die verliezen te verdampen, ga dan na
of de winst in 2021 is te verhogen om verdamping te beperken of voorkomen.

Tips voor werkgevers
#6 Regel de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2
Door toedoen van de coronacrisis is thuiswerken
veel gangbaarder geworden en de verwachting
is dat dit deels zal blijven. De onbelaste thuiswerkvergoeding zal ingaan per 2022 voor maximaal € 2 per dag(deel). Dit bedrag heeft het
Nibud berekend op basis van extra water- en
elektriciteitsverbruik, verwarming, koﬃe, thee
en toiletpapier. Sommige koﬃedrinkers onder
ons zullen dus thuis moeten minderen om
onder die € 2 te blijven.
Goed om te weten is dat deze nieuwe vergoeding niet te combineren is met de reiskostenvergoeding op dagen waarbij naar de vaste
werkplek wordt gereden. Verwacht wordt dat
werkgevers afspraken maken over het aantal
thuiswerkdagen. Het verstrekken van deze
onbelaste vergoeding dient schriftelijk te zijn
vastgelegd.

Tips voor verduurzaming
#7 Koop of lease die elektrische auto in 2021
Overweegt u als ondernemer de aankoop van
een elektrische auto? Zoals premier Rutte in
2013 zei: “koop die auto”. Die uitspraak is nu weer
relevant. De bijtelling van elektrische auto’s gaat
naar 16% (12% in 2021) tot een cataloguswaarde
van € 35.000, Heeft de auto een hogere catalogusprijs? Dan geldt voor het meerdere een
bijtelling van 22%. Zorg ervoor dat de auto nog
in 2021 op naam wordt gesteld. Daarmee stelt u
de lagere bijtelling voor het privégebruik voor
vijf jaar veilig. Is 2021 niet meer haalbaar? Dan
is in 2022 nog een voordeel te behalen aangezien de maximale cataloguswaarde waarvoor
de lagere bijtelling geldt wordt verlaagd naar
€ 30.000 vanaf 2023. Het gunstige bijtellingtarief voor elektrische auto’s zal verder verhoogd
worden naar 17% in 2025 en 22% in 2026.

Bent u werknemer en leaset u zakelijk een
elektrische auto of overweegt u dit? Ook dan
komen voornoemde bijtellingsregels om de
hoek kijken.
#8 Investeer in 2022 voor hogere milieuinvesteringsaftrek
De milieu-investeringsaftrek (MIA) kan door
ondernemers worden gebruikt bij investeringen in bedrijfsmiddelen die op de
Milieulijst staan. Denk bijvoorbeeld aan
zonnepanelen, maar ook aan de aanschaf
van een nieuwe elektrische auto. In
2022 zullen de aftrekpercentages
worden verhoogd naar 27%, 36%
en 45%. Investeringen uitstellen
naar 2022 zal daarom mogelijk
meer aftrek opleveren dan
in voorgaande jaren. Houd
er rekening mee dat voor de
MIA grensbedragen en diverse
andere voorwaarden gelden.

Tips voor
woningbezitters
#9 Let op minder hypotheekrenteaftrek eigen woning
en lager inkomen uit
eigen woning
Sinds 2014 wordt de
hypotheekrenteaftrek
geleidelijk beperkt. In 2022 gaat het maximale
tariefsvoordeel van de hypotheekrenteaftrek
naar 40% (43% in 2021) en in 2023 is een laatste
verlaging gepland naar 37,05%. Dit nadeel wordt
deels gecompenseerd door een lager eigenwoningforfait. Houd hier rekening mee met de
aankoop van een eigen woning.
#10 Plan de aankoop van de eigen woning
slim rondom de jaarwisseling
Overdracht van de eigen woning rondom de
jaarwisseling kan fiscale gevolgen hebben
in situaties waarbij u eigen geld gebruikt
(aankoop) of juist geld overhoudt (verkoop).
Door de datum van overdacht voor of na 1
januari 2022 te plannen kunt u wellicht box 3
belasting besparen.
#11 Verhuur tweede woning aan uw
kinderen
Beschikt u over ruim privévermogen in box 3? Dan
kan het interessant zijn om een woning te kopen
en te verhuren aan uw kinderen. De waardestijging en huur blijft dan op zichzelf bij u onbelast;
uiteraard is wel box 3 belasting verschuldigd. De
woning kan in principe als woning in verhuurde
staat in box 3 worden belast, oftewel tegen een
lagere waarde. Uw kinderen kunnen ondanks de

overspannen woningmarkt door uw hulp
beschikken over een
woning zonder dat
zij financieel aan een
woning ten onder gaan.
Houd hierbij rekening
dat aan het vaststellen van de huurprijs schenkingsaspecten (en dus schenkbelasting) een rol
kunnen spelen.
#12 Gebruik de schenkingsvrijstelling eigen
woning (de jubelton)
De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning van in 2021 maximaal
€ 105.302 blijft in 2022 (€ 106.671) in stand.
Mogelijk wordt deze vrijstelling per 1 januari
2023 afgeschaft. Mocht u een schenking willen
doen die door de verkrijger gebruikt wordt voor
de eigen woning, dan neemt u het zekere voor
het onzekere door die schenking nog dit jaar of
in 2022 te doen.

Meer tips?
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Martin Hoskens
familieadviseur
Jurgen Geerlings
Equimerio

Familieadviseurs
Wesselman eerste
gebruikers toolset
EQUIMERIO®
Sinds 1 november 2021 werkt Wesselman Accountants | Adviseurs als
eerste familieadviseur in Nederland met de set digitale adviesinstrumenten
van Equimerio; een innovatieve toolset die specifiek voor de advisering van
familiebedrijven is ontwikkeld.
Martin Hoskens, familieadviseur en vennoot
van Wesselman (rechts) en Jurgen Geerlings,
medeoprichter en -directeur van Equimerio
(links), hebben de start van de samenwerking
met een stevige handdruk beklonken.
Martin Hoskens: “Met de ingebruikname van
deze toolset zetten wij een mooie stap als het
gaat om innovatie en digitalisering van de advisering aan onze relaties. Onze familiebedrijven
onderschrijven dit ook; zij geven aan dat wij hen
met het gebruik van de toolset echt aan het
denken hebben gezet. Met deze adviesinstrumenten zijn wij in staat om alle uiteenlopende
scenario’s en dilemma’s binnen het familiebedrijf duidelijk te visualiseren, wat ons en onze
cliënten helpt om op een eenvoudige manier
veranderingen inzichtelijk te maken.”
Anouk van den Dungen, familieadviseur en
directeur van de adviespraktijk bij Wesselman,
vertelt dat de ervaring is dat het met deze instru12

menten gemakkelijker is om gevoelige zaken
bespreekbaar te maken, omdat het visueel
inzichtelijk wordt gemaakt voor de familie en
gevolgen direct verwerkt kunnen worden. Naast
het gebruik samen aan de familie keukentafel is
het (helaas) in deze tijd ook fijn dat op afstand
met de familie samen kan worden gewerkt
vanuit de software én dat collega-specialisten
actief kunnen worden betrokken.
Jurgen Geerlings: “Wij zijn er trots op dat
Wesselman als innovatieve dienstverlener, met
een sterke reputatie bij het familiebedrijf, onze
Equimerio toolset heeft omarmd. Tijdens de
pilotfase in de aanloop naar dit moment bleek
al dat hun adviseurs verschillende adviesconcepten uit de familiebedrijfskunde in de dagelijkse praktijk toepasten. Met het inzetten van
onze toolset komt deze expertise nog beter tot
haar recht.”

Meer weten over de mogelijkheden die
deze toolset biedt? De familieadviseurs van
Wesselman vertellen u er graag alles over.

Jurgen Geerlinks (links) en Martin Hoskens (rechts).
Deze foto is gemaakt in oktober 2021.

Familieadviseurs Wesselman
familieadviseurs@wesselman-info.nl

® Geregistreerd merk van SME Next BV
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Arno Aarts &
Martijn Verbaandert

In ieder einde
schuilt een
nieuw begin.
Per 1 januari 2022 neemt
Martijn Verbaandert het
stokje over van Arno Aarts.

Arno Aarts

Martijn Verbaandert

Geboren:
Studie:

Geboren:
Studie:

Veldhoven 1960
Fiscale Economie aan
de Universiteit van
Tilburg
Bijbaan tijdens studie: Badmeester

Veldhoven, 1982
Fiscale Economie aan
de Universiteit van
Tilburg
Bijbaan tijdens studie: Beveiliger & ontruimer

Woont in:
Kinderen:

Woont in:
Kinderen:

In dienst:

Nuenen
Sander (23) en
Charlotte (20)
1989

Partner:
In dienst:

Vught
Pepijn (4), Annabel (3)
en Benthe (1)
Sabine
Maart 2021

Waarom Wesselman?
Na mijn studie Fiscale economie kon ik kiezen
tussen Arthur Andersen in Eindhoven en
Harberink & Co (nu Wesselman) te Helmond.
Arthur Andersen stond destijds bekend als ‘het
beste kantoor ter wereld’. Toch koos ik voor
Harberink & Co, simpelweg omdat het voelde
als een warme deken. Arthur Anderson vond
mijn keuze destijds onbegrijpelijk, maar ik weet
nu dat ik de juiste keuze heb gemaakt.

Waarom Wesselman?
Voor Wesselman was ik o.a. werkzaam bij
Deloitte; qua organisatiecultuur het tegenovergestelde van Wesselman. Ik ben overgestapt
vanwege de persoonlijke setting en de mogelijkheid om me bij Wesselman samen met mijn
collega’s te focussen op familiebedrijven en de
familie daarboven. Bij Wesselman kunnen we
samen met de cliënt écht bezig zijn met ondernemen en laten we cliënten excelleren.

Toekomst:
Ik heb moeite met loslaten, merk ik nu. De
laatste weken denk ik daarom regelmatig aan
een uitspraak van een te vroeg overleden
collega, die zei: “op een goed feest moet je
nooit als laatste willen blijven”. Nu ik mijn
klanten aan Martijn kan overdragen, gaat dat
loslaten wel lukken. Hij is een fijne en kundige
collega die mijn klanten goed aanvoelt.
Na mijn pensioen blijf ik actief op velerlei
gebieden, waaronder voor Vincentre; het
prachtige Van Gogh museum in Nuenen. Ook
ben ik voornemens om in navolging van oudvennoot Nout Kops nog ‘n keer een fietstocht
naar Rome te maken.
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Toekomst:
Net als Arno heb ik een focus op familiebedrijven en ben ik naast (breed georiënteerde)
belastingadviseur ook familieadviseur. Mijn
toekomstvisie voor Wesselman is dat wij samen
met onze cliënten verder kunnen groeien naar
een nóg mooier full-service kantoor. Onze
kracht is dat we onze klanten in veel facetten
goed kunnen bedienen en echt als ‘trusted
advisor’ voor onze cliënten kunnen dienen.
Daar ben ik trots op en bij deze ambitie wil ik
graag mijn steentje bijdragen.
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Het Wesselman
HRM team

Samen
ondernemen
Als ondernemer heeft u regelmatig te maken met allerlei
personele vraagstukken. Uw medewerkers zijn de
kern van uw onderneming, dus het is fijn als alles op
personeelsgebied op orde is. Bovendien wilt u tevreden en
energieke medewerkers die zich prettig voelen binnen uw
organisatie en zich ten volle kunnen ontwikkelen.
Een goed personeelsbeleid is een van de basisfactoren voor een succesvolle organisatie. Het personeelsbeleid zorgt voor continuïteit, wat
resulteert in tevreden, gemotiveerde en betrokken medewerkers. De
medewerkers zijn de motor van uw organisatie en kunnen u helpen uw
ondernemersdoelen te behalen.

Uitdagingen van een ondernemer
Ondernemen zit in uw bloed, daar haalt u uw werkgeluk uit. Kansen zien
en pakken waardoor uw organisatie groeit. Door deze groei komt u voor
nieuwe uitdagingen te staan. U krijgt het steeds drukker met allerlei zaken
omtrent personeel. Vaak zien wij dat ondernemers hierdoor niet langer op
de oude vertrouwde manier kunnen blijven opereren.
16

Vlnr: Remco van den Bogaard,
Marjolein Hartsuiker, Rob van Knegsel,
Ilona Dillen, Danique Burgerjon, Bart van Gool,
Girtje Loogman, Stefan Joosten, Nadine Reer.

Denk aan bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de
verwerking van de salarisadministratie. Om er zeker van te zijn dat de
arbeidsovereenkomsten voldoen aan wet- en regelgeving, is het aan te
raden de arbeidsovereenkomsten op te laten stellen of te laten reviewen
door een jurist.
Het uitbesteden van de salarisadministratie is een goede keus voor onder-

nemers die opzien tegen al het werk dat daarbij komt kijken. Het uitbesteden bespaart niet alleen tijd, het zorgt er ook voor dat u, als ondernemer,
uzelf niet hoeft te verdiepen in de materie en u bent er zeker van dat de
salarissen correct worden verwerkt. Besteedt u uw salarisadministratie uit,
dan wordt voor u de salarisadministratie, loonstroken, jaaropgaven en de
loonbelastingaangifte verzorgt.

Slim ondernemen
Staat u wel eens stil bij hoe u zelf slimmer, beter of eﬃciënter kan ondernemen
op gebied van personeel? Wij bespreken een aantal veel voorkomende onderwerpen.
Lees verder op pagina 18
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Ilona Dillen,
Marjolein Hartsuiker &
Girtje Loogman

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.

HRM Consultancy

Wat kost het u als een medewerker ziek is?
Als een werknemer langdurig ziek is, kan dat een
grote financiële impact hebben op de organisatie. Dit komt doordat de organisatie verplicht
is om 70% tot 100% van het loon van de zieke
medeweker door te betalen in de eerste twee
jaar van ziekte, alsmede de daarover verschuldigde werkgeverslasten. Naast deze door te
betalen loonkosten, is de organisatie ook nog
geld kwijt aan een eventuele vervanging en
de reintegratie van de zieke werknemer. In veel
gevallen is het daarom verstandig een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. De inkomensadviseurs van Wesselman kunnen u hierbij helpen
en samen op zoek gaan naar een passende
verzekering, om zo het financiële risico voor uw
organisatie te beperken.
Benut u op dit moment de werkkostenregeling (WKR) optimaal?
Met de WKR kunnen organisaties een deel
van het totale fiscale loon van werknemers
gebruiken voor vergoedingen. Dit deel heet de
vrije ruimte. Over het bedrag dat binnen de vrije
ruimte valt, betaalt de organisatie geen loonbelasting. De WKR is dus optimaal te gebruiken
om specifieke kosten of verstrekkingen te doen
aan werknemers welke anders belast loon
zouden vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een hogere afrekening voor reiskosten dan
de toegestane €0,19, een eenmalige bonus of
anderszins. Gebruikt u de WKR optimaal? Onze
loonspecialisten kunnen u hierbij adviseren en
zorgen dat u zoveel mogelijk profijt haalt uit
deze regeling.
Welke pensioenregeling is het beste voor
uw organisatie?
Heeft u hier al eens bij stilgestaan? Het is een
veelvoorkomende vraag vanuit ondernemers.
Een pensioenregeling wordt door de medewerkers gezien als een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in deze tijd met een krappe
arbeidsmarkt cruciaal om nieuw talent te werven
en huidig talent te behouden. Voor een ondernemer is het werknemerspensioen een kostbare
arbeidsvoorwaarde met veel complexe wet18

en regelgeving. In de meeste gevallen is een
verplichte deelname aan de pensioenregeling
van een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing doordat uw organisatie onder een cao valt.
Uiteraard kan Wesselman dat voor u uitzoeken.
Mocht er op uw organisatie geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing zijn, dan heeft
u de vrijheid om zelf een pensioenregeling te
treffen voor uw medewerkers. Onze pensioenadviseurs kunnen adviseren en bemiddelen
in een pensioenregeling die bij uw wensen en
budget past. Zij weten de complexe pensioenmaterie voor u terug te brengen tot een helder
en begrijpelijk verhaal.
Een OR oprichten: hoe en wat?
Een ander veelvoorkomend personeelsvraagstuk dat ontstaat wanneer de onderneming
naar meer dan vijftig medewerkers groeit, is hoe
een ondernemingsraad moet worden opgezet
en waar zoal aan gedacht moet worden. Iedere
onderneming in Nederland met meer dan
vijftig werknemers moet, volgens de wettelijke
regels voor medezeggenschap, een ondernemingsraad (OR) hebben. Als werkgever bent
u verantwoordelijk dat deze OR er komt. Als u
ervoor kiest dit niet te doen, is dat niet zonder
risico. Wanneer een ondernemer wil overgaan
tot reorganisatie of collectief ontslag is hiervoor
instemmingsrecht van de OR vereist. Wanneer
er geen OR is om advies uit te brengen, maar
een van de medewerkers maakt hier bezwaar
tegen, moeten er alsnog verkiezingen worden
uitgeschreven. Dit kan dan ook tot ongewenste
vertragingen leiden. Het komt zelfs wel eens
voor dat collectieve ontslagverzoeken worden
afgewezen wegens onzorgvuldig handelen van
de werkgever, omdat deze wettelijk een OR had
moeten aanstellen.

Wat goed is voor uw medewerkers,
is goed voor uw organisatie!
Uw personeel is het hart van uw organisatie.
Het is daarom belangrijk om aandacht aan uw
personeel te besteden. Als een organisatie
binnen korte tijd is gegroeid, is binnen de organisatie vaak behoefte aan structuur. Maar waar
te beginnen?

Neem het HR beleid eens onder de loep. Breng
structuur aan door de huidige procedures in
kaart te brengen, afspraken te maken en deze
vervolgens vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld
door gebruik te maken van een personeelshandboek. Besluit u om verder in te zoomen op het
HR beleid dan kunt u kijken welke procedures
of beleidstukken nog missen en deze aanvullen
en opstellen. Onze juristen en HR consultants
kunnen u hierbij ondersteunen. We denken mee
op zowel strategisch-, tactisch- als operationeel
niveau. Tevens kunnen we de huidige arbeidsovereenkomsten, beleidsstukken en een handboek juridisch voor u toetsen. Zodat u zeker
weet dat het op de juiste manier wordt gebruikt.
Op deze manier is het begin van de professionaliseringsslag in gang gezet. Maar soms is het
fijn om een handje geholpen te worden. Onze
HR consultants werken iedere dag nauw samen
met klanten om ze te helpen en werken samen
met de specialisten om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren.

Alle disciplines van HRM
Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen neemt
Wesselman HRM diverse HR-vraagstukken uit
handen. Wesselman HRM bestaat uit experts
op het gebied van (arbeids)recht, belastingen,
verzuim en arbeidsongeschiktheid, financiën,
human resources en pensioenen. De diverse
disciplines werken nauw samen om alle HR
gerelateerde vraagstukken van klanten op te
lossen.

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

TIPS VAN HRM CONSULTANCY
EINDEJAARSGESPREKKEN
Het einde van het jaar nadert. Wat betekent dat voor velen de eindejaarsgesprekken op de planning staan. Natuurlijk wil iedereen deze gesprekken
zo waardevol mogelijk maken. Toch horen wij dat werkgevers het vaak nog
als een ’moetje’ ervaren. Maar hoe zorgt u nu er voor dat deze gesprekken
betekenisvol zijn? Wij geven u enkele tips!
TIP

1

tijd

Maak voldoende tijd vrij in uw agenda om deze gesprekken te voeren
én bereid ze goed voor. Niets zo vervelend als te weinig tijd hebben om
inhoudelijk een goed gesprek te voeren en het snel tussen de werkzaamheden door te plannen. Het is zelfs mogelijk dat u een medewerker daardoor tekortdoet, want u ziet misschien belangrijke verbeterpunten over het
hoofd. Het inplannen van voldoende tijd toont tevens betrokkenheid. U laat
zien als werkgever dat het voor u ook belangrijk is.
TIP

2

interesse

Toon oprechte interesse in uw medewerkers. Hoe gaat het nu echt met ze?
Vergeet daarbij niet om ook te kijken hoe het privé met iemand gaat, dit is
vaak ook van invloed op het werk.
TIP

3

doelen

Spreek duidelijke doelen af. Deze doelen bespreekt u gedurende het jaar
door middel van een-op-een gesprekken. Uw medewerkers moeten namelijk weten waarop ze worden beoordeeld.
TIP

4

feedback

Beoordeel het hele jaar door en niet alleen aan het einde van het jaar.
Voorzie uw medewerkers het hele jaar door van feedback over hun functio-

neren. Eventuele negatieve/opbouwende feedback komt hierdoor niet op
het eind van het jaar onverwacht en het biedt de medewerker kans om er al
eerder te werken aan verbeterpunten.
TIP

5

feiten

6

cyclus

De beoordeling moet gebaseerd zijn op feiten. Gebruik bijvoorbeeld
resultaten (cijfers) waar een medewerker persoonlijk verantwoordelijk voor
is. Vermoedens of geruchten moeten tijdens dit gesprek geen rol spelen.
TIP

Voor de meeste organisaties vinden de beoordelingsgesprekken plaats aan
het einde van het jaar. Dit is vaak ook de drukste periode. Zorg ervoor dat
het er niet bij in schiet. Plan de gesprekken volgens een bepaalde cyclus.
wilt u af van deze vaste piekmomenten? Dan kunt u deze cyclus ook anders
inrichten. Bijvoorbeeld per medewerker, team of afdeling een andere tijdlijn,
cyclus.
TIP

7

formulier

Gebruik een (digitaal) formulier met criteria waarop u de medewerkers
beoordeelt. Tijdens de voorbereiding vult u dit formulier in. Het voordeel
hiervan is dat u uw prestaties makkelijk kunt vergelijken en het geeft u
houvast tijdens het gesprek.
TIP

8

vastlegging

De laatste tip, maar zeker niet minder belangrijk. Leg alles vast wat u met uw
medewerkers hebt besproken. Dus ook de gemaakte afspraken. Tijdens latere
gesprekken kunt u hierop teruggrijpen. Tevens kunt u goed zien welke vorderingen iemand heeft gemaakt. Dit verslag kunt u laten ondertekenen door de
medewerker voor “gezien”. Sla het daarna op in het personeelsdossier.

HRM Consultancy biedt een flexibele vorm van HR ondersteuning aan waarbij wij ondernemers zowel structureel als incidenteel ontzorgen op gebied van HR.

Weten hoe u met hulp van HRM Consultancy uw organisatie kan laten excelleren?
Neem direct persoonlijk contact op met Marjolein Hartsuiker (marjolein.hartsuiker@wesselman-info.nl)
of Girtje Loogman (girtje.loogman@wesselman-info.nl).

Raadpleeg voor meer
nuttige tips het
HRM Wesselmagazine!
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Maurice Bouwens
& Twan van Loon
Specialist Transfer Pricing

loopt, hoe groter de winsttoerekening aan deze
vennootschap dient te zijn.
Veranderende omstandigheden hebben een
impact op de blueprint van uw organisatie en
daarmee ook op het functionele en risicoprofiel.
In de sterk veranderende wereld waarin we nu
reeds twee jaar verkeren, kan het verstandig zijn
om het functionele profiel van uw organisatie
opnieuw tegen het licht te houden.

De impact van COVID-19
COVID-19 heeft over de hele wereld impact. Wij
zien bedrijven hier ook hun businessmodel op
aanpassen. Produceren op andere plaatsen dan
bijvoorbeeld China, is niet langer een taboe.
Risicospreiding is het devies. Bedrijven gaan op
meerdere locaties produceren om te zorgen dat
levering kunnen doorgaan.
De impact de dynamische omgeving waarin uw
onderneming zich bevindt heeft een impact op
uw bedrijfsvoering, en heeft zo ook gevolgen
voor de manier waarop u met transfer pricing
vraagstukken om gaat. Zomaar een greep van
vraagstukken die hierbij naar boven kunnen
komen:

Maurice Bouwens en Twan van Loon

Hoe beïnvloedt de veranderende
blueprint van uw businessmodel
uw transfer pricing beleid?
Als ondernemer krijgt u te maken met een grote hoeveelheid aan factoren die uw businessmodel beïnvloeden. De groei van
uw bedrijf, de vraag naar personeel, werkzaamheden starten in andere landen, maar ook externe factoren zoals een
veranderende economie en COVID-19, zijn een beperkte greep hieruit. Kortom, de blueprint van uw organisatie is continu
in beweging en heeft daarmee impact op uw transfer pricing beleid.
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Transfer pricing
Transfer pricing regels zorgen ervoor dat transacties binnen (grensoverschrijdende) groepsmaatschappijen plaatsvinden, alsof zij tot stand
zijn gekomen tussen onafhankelijke (derde)
partijen. Dit om te voorkomen dat winstverschuiving plaatsvindt naar lager belastende
landen. Wanneer binnen de groep goederen
worden verkocht of diensten worden geleverd,
dient de in rekening gebrachte prijs zakelijk te
zijn. Om te bepalen welke prijs zakelijk is moet
het functionele en risicoprofiel van betrokken
vennootschappen worden bepaald. In dit geval
geldt dat hoe meer risico een vennootschap

• Wijzigt de supply chain van uw organisatie als
gevolg van het veranderende landschap?
• Wat is de impact van de verandering van functionaliteit en een overdracht van activa en
risico’s?
• Welke gevolgen hebben deze veranderingen
voor uw transfer pricing documentatie?
• Heeft de eventueel ontvangen overheidssteun
impact op de manier waarop verrekenprijs
berekend wordt?
• Hoe dient u deze overheidssteun te verwerken
in uw transfer pricing documentatie?
• Moeten de intercompany contracten worden
aangepast naar de nieuwe situatie?

Voor bedrijven met een geconsolideerde
groepsomzet van minder dan € 50 miljoen is
transfer pricing documentatie in principe vormvrij. Ligt de groepsomzet van uw onderneming
boven deze grens, dan moeten een masteren localfile in de administratie aanwezig zijn.
Wanneer de grens van € 750 miljoen wordt overschreden dient een zogenaamd landenrapport
te worden opgesteld en dient, ingeval van een
buitenlands moederbedrijf, de belastingdienst
hierover geïnformeerd te worden.
De dynamische omgeving waarin uw onderneming zich bevindt kan impact hebben op uw
businessmodel en daarmee op de gehanteerde
intercompany prijsstelling. Wilt u weten hoe
transfer pricing in uw voordeel kan werken, of
simpelweg eens sparren over de impact van
transfer pricing op uw organisatie? Neem gerust
contact met ons op, wij denken graag met uw
mee en zijn altijd op zoek om samen met u
waarde te kunnen toevoegen aan uw organisatie.
Maurice Bouwens | Specialist Transfer Pricing
(maurice.bouwens@wesselman-info.nl)
Twan van Loon | Specialist Transfer Pricing
(twan.van.loon@wesselman-info.nl)

Transfer pricing verplichtingen in
Nederland, hoe zat het ook alweer?
Om aan te kunnen tonen dat transacties
binnen groepsentiteiten zakelijk zijn, moet
transfer pricing documentatie voor handen zijn.
Afhankelijk van de omvang van uw onderneming veranderen de verplichtingen.
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Golfen met Wesselman
Terugblik

Golfen met
Wesselman
Vrijdag 24 september

Dit jaar vond ons inmiddels traditionele golftoernooi ‘Golfen met
Wesselman’ plaats op de prachtige golfbaan van Golf de Gulbergen
in Mierlo.
Alle ingrediënten voor een fijne dag kwamen samen: goedgemutste
relaties, een ontspannen toernooi, lekker eten op een prachtig terras en
niet te vergeten de stralende zon. Golfen met Wesselman bij de Gulbergen
was een feestje!
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Triathlon Brabant
Terugblik

Triathlon
Brabant

Wesselman maakt zich
sterk voor Mike
Wat een weekend! Op zondag 26 september jl. stonden onze collega’s
opnieuw vol adrenaline aan de start van Triathlon Brabant in Helmond. En
met succes: alle persoonlijke doelstellingen zijn verwezenlijkt en last but
not least: ook het streefbedrag voor onze lieve collega Mike Sleegers, ten
behoeve van het MS Fonds, is in the pocket!
Alle donateurs, deelnemers en vrijwilligers:
hartelijk dank voor deze geweldige dag én prestatie!
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Eén team,
één taak

Als kind droomde ik ervan om:
piloot te worden.

Als kind droomde ik ervan om:
om juffrouw of laborante te worden.

Als kind droomde ik ervan om:
mama te worden.

Nu ben ik:
vertrekkend vennoot fiscaal bij
Wesselman

Nu ben ik:
Btw-specialist bij Wesselman.

Nu ben ik:
belastingadviseur bij Wesselman
(specialisatie btw).

Voor Wesselman hield ik mij bezig
met:
studeren, maar dat is alweer bijna 17
jaar geleden…

Voor Wesselman hield ik mij
bezig met:
studeren, bijbaantje als badmeester.
Bij Wesselman houd ik me
minstens iedere dag bezig met:
familieadvies en btw-zaken op
vastgoedgebied.

Mogen wij u
voorstellen aan...

Waarom btw bij Wesselman?
omzetbelasting is een mooi
vak, zeker op het gebied van
vastgoedstructuren.

Arno Aarts

arno.aarts@wesselman-info.nl
Ik krijg energie van:
familie en tevreden cliënten.
In mijn vrije tijd:
fiets ik graag op mijn racefiets en
houd ik van culinaire uitstapjes, liefst
in mooie steden.

Bij Wesselman houd ik me
minstens iedere dag bezig met:
mijn mailbox checken, mails
beantwoorden, een praatje maken
met collega’s, klantencontact,
overleg binnen het btw-team en het
lezen van fiscale nieuwsberichten.
Waarom btw bij Wesselman?
Het leuke van btw is dat het een
belasting is die door het hele proces
van de onderneming loopt, van
inkoop tot verkoop. Door alle regels
en uitzonderingen die de btw kent,
is het een complexe belastingsoort,
waardoor we iedere dag weer
worden uitgedaagd om

Franka van Lieshout

franka.vanlieshout@wesselman-info.nl
onze klanten te helpen aan hun
btw-verplichtingen te voldoen.
Ik krijg energie van:
mijn gezin, familie, vrienden en leuke
collega’s.

Waarom btw bij Wesselman?
Omdat btw een hele interessante
belasting is waarbij de belangen
groot kunnen zijn.

In mijn vrije tijd:
trek ik er graag op uit met mijn gezin
en klus ik graag in en rondom huis.

In mijn vrije tijd:
doe ik graag leuke dingen met mijn
gezin, familie of vrienden. Daarnaast
vind ik het leuk om in de winter te
skiën en hoop ik weer verre reizen te
mogen maken als de kinderen wat
ouder zijn.

Nu ben ik:
student aan de Universiteit
Maastricht en werkstudent bij
Wesselman.

Nu ben ik:
Junior belastingadviseur bij
Wesselman.
Voor Wesselman hield ik mij bezig
met:
studeren en praktijkervaring opdoen
bij andere kantoren.

Céline Croes

celine.croes@wesselman-info.nl
Ik krijg energie van:
samen met mijn team een
ingewikkelde casus tot een goed
einde brengen.
In mijn vrije tijd houd ik me bezig
met:
gezellig borrelen met vrienden
of familie, koken en mooie reizen
maken.

Het btw-team t/m 31 december 2021.
V.l.n.r. Céline Croes, Wendy Derks,
Wouter Swinkels, Franka van Lieshout,
Arno Aarts

Bij Wesselman houd ik me
minstens iedere dag bezig met:
advies geven op het gebied van btw.
Waarom btw bij Wesselman?
btw heeft naar mijn mening een
tastbaar aspect in tegenstelling tot
andere belastingsoorten, omdat
het op vrijwel alles om je heen
betrekking heeft.

BTW-scan

De wet- en regelgeving op het gebied van btw is complex en daardoor
wordt niet iedereen blij van dit onderwerp. Wij beschikken over ervaren
btw-specialisten die hier wél blij van worden en daarom graag anderen
adviseren en helpen bij alle btw-vraagstukken.
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Ik krijg energie van:
mijn gezin.

Als kind droomde ik ervan om:
profvoetballer te worden.

Waarom btw bij Wesselman?
Omdat we met een klein team nauw
samenwerken en echt het beste
willen voor de klant.

Wendy Derks

wendy.derks@wesselman-info.nl

Bij Wesselman houd ik me
minstens iedere dag bezig met:
btw.

Als kind droomde ik ervan om:
dierenarts te worden.

Voor Wesselman hield ik mij bezig
met:
studeren en werken bij Albert Heijn
als teamleider.

Dit team lost samen de lastigste puzzels op het gebied van btw en
overdrachtsbelasting op, kent alle btw-technische consequenties met
betrekking tot onroerende zaken en internationale transacties en heeft ook
al menig ondernemer begeleid bij onderzoeken door de belastingdienst.
Voor hen geldt: hoe complexer de vraag, des te groter de uitdaging!

Voor Wesselman hield ik mij bezig
met:
werken in de algemene fiscale
praktijk bij een andere werkgever.

Het btw-team vanaf
1 januari 2022.
V.l.n.r. Céline Croes,
Wendy Derks,
Wouter Swinkels en
Franka van Lieshout.

Wouter Swinkels

wouter.swinkels@wesselman-info.nl
Ik krijg energie van:
samen met mijn collega’s complexe
vraagstukken van klanten vertalen
naar praktische antwoorden en
oplossingen.
In mijn vrije tijd:
houd ik me bezig met wielrennen,
sport kijken en drankjes doen met
vrienden en familie.

Is de btw-positie van uw bedrijf
optimaal? Betaalt u niet teveel btw?
Zal uw organisatie een btwcontrole door de fiscus goed
doorstaan?

voor ondernemers die antwoord willen
op de vraag of zij risico’s lopen bij het
uitvoeren van btw-verplichtingen en
willen weten waar hun kansen liggen
ten aanzien van btw-besparingen. De
btw-scan is ook goed bruikbaar in het
kader van Due Dilligence of horizontaal
toezicht.

Om antwoord te geven op deze vragen
is door Wesselman een btw-scan
ontwikkeld. De btw-scan is interessant

Behoefte aan de btw-scan of advies?
Neem gerust contact op met één
onze specialisten.
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Een nieuw
hoofdstuk
voor Arno
Na ruim 32 jaar nemen wij deze
maand afscheid van Arno Aarts als
collega en fiscaal vennoot van ons
kantoor. Arno stond aan de wieg van
Wesselman en heeft onze vestiging
Eindhoven uit laten groeien tot het
bloeiende kantoor dat het nu is.
Arno, bedankt!
Bedankt voor jouw passie voor het vak
en jouw grote betrokkenheid
bij onze cliënten en collega’s.
Blijf jouw dromen waarmaken.
Ook na Wesselman.
Alle goeds,
je collega’s
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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.

