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Autobrief II: bijtelling verandert
De autobrief II bevat voorstellen voor
de autobelastingen voor de periode
2017-2020. Het fiscale autobeleid
wordt veel minder toegespitst op de
CO2-uitstoot. Het meest in het oog
springend is het stapsgewijs verdwijnen van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven
er slechts twee over.
Het algemene bijtellingspercentage deze gaat omlaag van 25 naar 22% - en
een bijtellingspercentage van 4% voor
de nulemissie-auto (elektrische auto)

tot een catalogusprijs van € 50.000. Het
deel van de catalogusprijs boven
€ 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te
vallen.

Let op!
De voorstellen zijn nog niet in een
officieel wetsvoorstel opgenomen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
2016

2017

2018

2019

2020

Nulemissie

4%

4%

4%

4%

4%

Zéér zuinig

15%

17%

19%

22%

22%

Zuinig

21%

22%

22%

22%

22%

Overig

25%

22%

22%

22%

22%

Lees verder op volgende pagina >
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Einde voordeel personeelslening
eigen woning
Er komt een einde aan de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel gewoon
belast.

Vervolg van pagina 1

Bijtellingspercentage alleen
voor nieuwe auto’s
Onlangs heeft de staatssecretaris vragen beantwoord over de autobrief II.
Daaruit is duidelijk geworden dat de
auto van de zaak niet jaarlijks met een
wisselend bijtellingspercentage wordt
geconfronteerd. De auto van de zaak
houdt het bijtellingspercentage dat
geldt bij aanschaf van de auto of aanvang van de lease voor een periode van
maximaal 60 maanden.
Helaas geldt dit ook voor de auto die
tot en met 2016 onder het 25%-bijtellingspercentage valt. Deze auto blijft
gedurende 60 maanden onder het
25%-bijtellingspercentage vallen en
gaat dus niet in 2017 automatisch terug
naar 22%.
Tip: Schaft u in 2015 of 2016 een auto
van de zaak aan of gaat u deze leasen
met een CO2-uitstoot van meer dan
110 gr/km (2015) of 106 gr/km (2016),
houd dan rekening met een bijtelling
van 25% gedurende 60 maanden. U
profiteert dan in 2017 dus niet van de
verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%!

Personeelslening
Als werkgever kunt u een lening verstrekken aan uw werknemer. Betaalt
deze werknemer vervolgens minder
rente over de personeelslening dan bij
een kredietverlener of geen rente, dan
is sprake van een rentevoordeel. Dit
rentevoordeel is belast, maar niet als de
werknemer de lening gebruikt voor het
kopen, onderhouden of verbeteren van
zijn eigen woning. Dan geldt voor het
rentevoordeel in de werkkostenregeling een nihilwaardering.
Deze nihilwaardering vervalt naar alle
waarschijnlijkheid per 1 januari 2016.
Dan is het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning
belast bij uw werknemer. Het eigenwo-

ningrentevoordeel mag u ook niet als
eindheffingsbestanddeel aanwijzen. En
dit laatste geldt ook voor de kosten van
een personeelslening voor de eigen
woning.
De huidige nihilwaardering voor het
rentevoordeel van een personeelslening voor de aanschaf van een fiets,
elektrische fiets of elektrische scooter
blijft wel bestaan.
Let op!
Het afschaffen van de nihilwaardering
voor het rentevoordeel op een personeelslening voor de eigen woning is
nog niet definitief. De Tweede en Eerste
Kamer moeten nog instemmen met
deze maatregel.

Lagere transitievergoeding voor
kleine werkgever
Het is u vast niet ontgaan: sinds 1 juli
2015 vervangt de transitievergoeding
de huidige ontslagvergoeding. Op die
datum treedt het nieuwe ontslagrecht
uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is
uw financiële situatie niet rooskleurig
en moet u daarom noodgedwongen
uw werknemer ontslaan, dan bent u
mogelijk een lagere en wellicht zelfs
geen transitievergoeding verschuldigd. U moet dan wel aan een aantal
voorwaarden voldoen.

Dankzij een overgangsregeling die
geldt tot 1 januari 2020 is het mogelijk
dat u als kleine werkgever (minder dan
25 werknemers) niet de gehele transitievergoeding verschuldigd bent.
Onder voorwaarden telt namelijk de
arbeidsperiode van uw werknemer
vóór 1 mei 2013 niet mee voor de
hoogte van de transitievergoeding. Uw
slechte financiële situatie moet dan wel
de bedrijfseconomische reden zijn om
uw werknemer te ontslaan.
Lees verder op volgende pagina >
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Betere bescherming voor
erfgenamen
Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak
rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen
kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen
beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom
zuivere aanvaarding worden verduidelijkt.

Vervolg van pagina 2

Toetsingscriteria
Voor deze overgangsregeling gelden
drie zware toetsingscriteria:
1.	Het nettoresultaat van uw onderneming is in de drie boekjaren voorafgaand aan het jaar waarin de
arbeidsovereenkomst eindigt of
door u niet wordt voortgezet, kleiner geweest dan nul
2.	Er is sprake van een negatief eigen
vermogen.
2.	De waarde van de vlottende activa
is aan het einde van het boekjaar
voorafgaand aan het jaar van beëindiging of niet voortzetting van de
arbeidsovereenkomst, kleiner dan
de kortlopende schulden. Dit zijn
schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar.
Let op!
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om een lagere transitievergoeding
te betalen, dan moet u aantonen dat u
aan bovenstaande drie toetsingscriteria
voldoet. Zowel u als uw werknemer
kunnen het UWV vragen te beoordelen
of hieraan is voldaan.

Het wetsvoorstel ‘Bescherming erfgenamen tegen schulden’ pakt twee problemen aan:
1. Het onbewust zuiver aanvaarden van
een nalatenschap zonder weloverwogen beslissing.
2. Het opdoemen van een onverwachte
schuld uit de nalatenschap.

Zuiver aanvaarden
Als erfgenaam kunt u kiezen tussen
aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Het nadeel van een zuivere aanvaarding is dat u ingeval van een negatieve
nalatenschap privé aansprakelijk bent
voor de schulden uit de erfenis. Zuiver
aanvaarden kan dus financieel nadelig
uitpakken. Daarom is er de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden.
Let op!
Bij beneficiaire aanvaarding verkrijgt
een erfgenaam alleen de goederen
(bezittingen) van de nalatenschap die
zijn overgebleven na aftrek van de
schulden. Zijn de schulden groter dan
de bezittingen, dan hoeft u deze in
principe niet uit uw privévermogen te
voldoen.
Zuiver aanvaarden kan met een bewuste acceptatie van de nalatenschap door
het afleggen van een verklaring. In de
praktijk gebeurt het echter regelmatig
dat erfgenamen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. De woning
van de overledene moet bijvoorbeeld
snel worden ontruimd, u neemt wat

spulletjes mee uit die woning of u
betaalt nog openstaande rekeningen
van de overledene. Dit zijn allemaal
gedragingen waarmee u een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, zonder
een weloverwogen keuze. Het wetsvoorstel regelt dat straks alleen nog
sprake is van zuivere aanvaarding door
gedraging als u goederen uit de nalatenschap verkoopt of op andere wijze
onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Onverwachte schuld
Om erfgenamen te beschermen tegen
een onverwachte schuld die bekend
wordt na zuivere aanvaarding van de
nalatenschap, krijgen zij de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld de kantonrechter te verzoeken om bescherming
van privévermogen.
Let op!
Een onverwachte schuld is een schuld
die de erfgenaam niet kende en ook
niet behoorde te kennen op het
moment dat hij de nalatenschap zuiver
aanvaardde. Het gaat in ieder geval niet
om schulden die uit de administratie
blijken van de overledene, zoals hypotheekschulden, onbetaalde facturen en
belastingschulden.
Slechts in uitzonderingssituaties zal
sprake zijn van een onverwachte schuld.
Een voorbeeld van een dergelijke
schuld is een onverwachte verplichting
tot het betalen van een schadevergoeding door de overledene.
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Grote investering in mesheftenvisserij
De Zeeuwse Mossel brengt
YE 118 in de vaart
Er is grote belangstelling voor de Zeeuwse Zilte Zaligheden. Vis, mosselen en
oesters zijn het bekendst, maar wereldwijd is er een steeds grotere belangstelling
voor de bij ons minder bekende lekkernijen uit het zoute zeewater. Dit geldt ook
voor mesheften (latijn: Ensis ensis). De Zeeuwse Mossel BV uit Bruinisse investeert
miljoenen in een speciaal voor die visserij gebouwd schip. WEA Zuidwest adviseert en ondersteunt bij het project.
Achter de dijk van de Oosterschelde in
Bruinisse ontmoeten we Peter Blok van
de Zeeuwse Mossel en Ramon van de
Gruiter van WEA Zuidwest. In Peter herken je direct de noeste visserman die
recht door zee zijn verhaal doet. “Ik was
niet zo een student. Ik leerde alles voor
mijn vak op zee. Om een boterham te
kunnen verdienen, rolde ik via de kokkelvisserij in de visserij op andere
schelpdieren. De overheid speelde hierin, in combinatie met de aspecten
duurzaamheid en milieu, met het in de
loop der jaren steeds veranderende
vergunningstelsel, een grote rol. Dit
geldt ook voor de steeds verdere pro-

fessionalisering en schaalvergroting in
de sector, van vooral de visserij op mossels en oesters”.

Nonnetjes en mesheften
“Om iets te kunnen blijven verdienen
zijn wij ons vanaf ca. 1991 steeds verder
gaan specialiseren in de visserij op
andere schelpdieren. Zo belandden wij
via de nonnetjesvisserij waar we rond
1991 mee starten, rond 1996 in de visserij op mesheften waarbij in het begin
de opbrengst slechts enkele kilo’s per
dag was. Voordeel van de visserij op
mesheften is dat je veel dagen mag vissen. Vergunningen geven aan dat je

een jaar door mag vissen. Maar dan
moet het natuurlijk wel een beetje
goed weer zijn. Wind, golfslag en zeegang zijn hierbij altijd de belemmeringen. Een schip moet uiteraard zeewaardig zijn voor de visserij op de Noordzee.
Zo zijn we met het steeds verbouwen
en aanpassen van de Bergen op Zoom
9 (BZ 9), die we in 2002 kochten als
mosselschip, een heel eind gekomen.
De scheepvaartinspectie controleert
constant of we voldoen aan de (veranderende) eisen. Dat brengt jaarlijks
grote onderhoudsposten op de BZ 9
met zich mee. Dat betekent verder dat
het schip in 2016 maandenlang voor
onderhoud naar de werf moet. Verder
zien we dat de internationale vraag om
de dag-versmarkt te bedienen nog
steeds groeit. We opereren in ons land
met vier partijen op deze markt. Dat
betekent dat we iedere dag, dat er
gevaren kan worden, uit moet varen en
product aan de wal moet zetten”.

Ondernemen
“We zitten met de vier partijen die de
mesheftenmarkt en bedienen in een
nichemarkt, die in eerste instantie vooral op Spanje en andere Middelandsezeelanden was gericht. Nu is er veel vraag
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van het casco van het schip konden we
zelf voor onze rekening nemen. Voor de
afbouw moesten we op zoek naar een
financier. Met Ramon van WEA zijn we
naar verschillende banken gestapt om
te praten over de restfinanciering. Daar
werden we niet zo vrolijk van”.

Een nieuw schip

V.l.n.r.: Peter Blok (Zeeuwse Mossel), Jan van Leent (Maaskant Shipyards) en
Ramon van de Gruiter (WEA Zuidwest)
vanuit de Aziatische landen en er is
toenemende handel met o.a. de VS,
Dubai en Hong Kong. Voor ons is de
wijze van bedrijfsvoering in de loop der
jaren ook sterk veranderd. Peter Pekaar
was al sinds 1990 werkzaam bij het
bedrijf als schipper. Hij staat mede aan
de basis van het succes van de mesheftenvisserij en de verdere ontwikkeling
hiervan. Op voorstel van mijn toenmalige adviseur van WEA, Dick de Korte, is
Peter rond 2004 aandeelhouder van de
BV geworden. De Korte is inmiddels
commissaris binnen het bedrijf”.
“De mesheftensector bestaat uit de visserij en de handel in het product. Tot

2010 deden we dat in partnership met
een handelspartner. Op het moment
dat die zich ook op de visserij ging toeleggen, en zo de hele bedrijfskolom in
eigen beheer had, voelden wij als vissers van de oorspronkelijke combinatie,
het rendement in het bedrijf teruglopen. We zijn toen op zoek gegaan naar
een eigen handelspartner. Zo is Peter
Bol in 2010 als derde aandeelhouder in
het bedrijf gekomen”.

Volledige bedrijfskolom
“Peter Bol zat al in de internationale
handel voor de diepvriesmarkt in
schelpdieren en zijn talen spreekt hij
voortreffelijk. Met hem erbij in het
bedrijf hebben we hier in Bruinisse fors
geïnvesteerd in een eigen relatienetwerk, logistiek en verwerkings- en verpakkingsmachines. Zijn internationale
handelsnetwerk en het feit dat we nu
de hele bedrijfskolom (visserij, handel
en logistiek) zelf in handen hadden,
leverde al snel het gewenste rendement op. In 2013 constateerde met
name Peter Pekaar dat we in verband
met de groeiende markt en het aankomende noodzakelijke onderhoud van
de BZ 9 een stap moesten maken om
bedrijfszeker te kunnen blijven. We
besloten samen de mogelijkheden te
bekijken om een nieuw schip, specifiek
voor de visserij op mesheften, te laten
bouwen. De financiering van de bouw

Ramon van de Gruiter: “Het bleek bij
verschillende banken, los van een prima
onderbouwing, mooie jaarcijfers en het
feit dat er fors eigen middelen werden
ingebracht, niet mogelijk was om de
restfinanciering los te krijgen. WEA
werkt al decennia lang voor de Zeeuwse
Mossel en we hebben het volledige
proces financieel, juridisch en fiscaal in
kaart gebracht, begeleid en zaken
geprognotiseerd en onderbouwd”.
Peter Blok: “Omdat we wisten dat onze
BZ9 in 2016 voor groot onderhoud uit
de vaar moet, hebben wij in de zomer
van 2014 besloten om het casco te
laten bouwen door Maaskant Shipyards
uit Stellendam. Toen was de financiering voor de afbouw nog niet rond. De
kiel werd in december 2014 gelegd in
Polen en het casco arriveerde in mei jl.
in Stellendam”.
Ramon vervolgt: “Maaskant is onderdeel van de Damen-groep, een begrip
in de scheepsbouw. Via Maaskant bleek
dat Damen ook een financieringsmaatschappij voor scheepsbouw heeft. Toen
we daar mee in contact kwamen en de
zaak goed konden onderbouwen bleek
snel dat we zaken konden doen”. Peter
Blok: “Ik ben altijd van werf = werf en
bank = bank. Toen echter bleek dat de
mensen bij Damen onze taal spraken
en in oplossingen dachten heb ik dat
principe los moeten laten. De financieringsvoorwaarden waren acceptabel en
we hebben de afbouw kunnen financieren bij hen”.

De bouw
“We zijn heel blij dat wij dit geavanceerde schip mochten bouwen’, aldus
Maaskant-directeur Frits van Dongen.
“De YE 118 is de eerste mesheftvisser
die tot 20 meter diep op mesheften
vist. Dit is mogelijk dankzij het geavanceerde pompsysteem. De pomp is aanLees verder op volgende pagina >
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gesloten op een 30 m lange zuigbuis,
waaraan aan één kant een 1 m brede
korf zit bevestigd, die door het schip
over de vislocatie wordt gelegd. Deze
vistechniek zorgt ervoor dat de milieuschade, zoals verstoring van de zeebodem en ongewenste bijvangst, zoveel
mogelijk wordt beperkt. De Nederlandse
mesheftensector is MSC-gecertificeerd,
wat wil zeggen dat er duurzaam wordt
gevist, waarbij er niet alleen voor wordt
gezorgd dat de visstand van de beviste
soorten op peil blijft, maar ook dat er
geen schade wordt toegebracht aan
het ecosysteem”. Naast het gespeciali-

seerde visserijtuig, de generatoren en
het voortstuwingssysteem verzorgt
Maaskant Shipyards Stellendam ook
het timmerwerk, de elektronica en het
leidingwerk van de Noordland.

In de vaart
Na een technische proefvaart begin
oktober, zal het schip op 17 oktober
worden overgedragen aan de Zeeuwse
Mossel BV. Noordland is de naam die
Peter Blok het schip gaf. Dit is een
directe verwijzing naar het eerste perceel waar zij op mesheften visten, in de
monding van de Oosterschelde.

Peter Blok: “Ik ben content met dit schip.
Wij hebben veel steun gehad in alle
jaren dat we hier mee bezig waren van
WEA. Eén ding is me wel duidelijk
geworden: Je beleving als ondernemer
staat ver af van de controle-, onderbouw- en bewijscultuur in de bankwereld. Daarom is het mooi dat we ook
voor dat deel van het project uiteindelijk zaken konden doen met een onder
nemer die snapt waar het over gaat.
WEA was in dit proces een grote steun
om het schip op koers te houden of
weer te krijgen”.

Opening nieuw kantoor Hulst
Vrijdag 11 september was voor WEA
Accountants & Adviseurs in Hulst een
dag om niet te vergeten. Op deze zonovergoten dag werd het opvallende
en prachtige nieuwe pand aan de
Absdaalseweg 43 officieel geopend.
Na de speech van vennoot Peter
Seghers en wethouder Diana van
Damme volgde de openingshandeling.
Vanwege de uil in het logo van WEA
werd deze, zeer toepasselijk, betrokken
bij de opening. De uil, met een sleutel
van de voordeur, vloog naar vennoot
Ruud de Booij waarna de wethouder de
sleutel kon bemachtigen en de officiële
opening voltrok.
Aansluitend was er een zeer geslaagde
open avond die door honderden klanten van WEA en belangstellenden werd
bezocht.
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Jubilea
Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.
12 ½ jaar in dienst waren:
• 1 augustus 2015 , de heer G.W. Huyzers, Middelharnis.
• 1 augustus 2015, de heer E.H.J.W. Scholten, Druten.
• 1 augustus 2015, de heer R. Sijp, Zierikzee.
• 1 september 2015, mevrouw J.B. Ottens-Buitendijk, Oud-Beijerland.
• 11 september 2015, de heer A.J. Keizer, Middelharnis.
25 jaar in dienst:
• 1 augustus 2015, mevrouw M.A.P. van der Wekken-van der Werve, Zierikzee.
Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen hen nog vele
goede WEA-jaren toe!
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Uw liquiditeitsbegroting: net zo
noodzakelijk als uw jaarrekening
De melkveehouderij en de varkenshouderij kennen momenteel slechte prijzen.
En ook de akkerbouw heeft wel betere jaren gekend. Op veel bedrijven leidt dit
tot een oplopende rekening courant.
Wat kunt u eraan doen om de gevolgen hiervan zo goed mogelijk te beheersen?

Slechte prijzen
Een periode met slechte prijzen is niet
uniek. Er zijn in het verleden vaker periodes geweest met slechte prijzen. En
als ondernemer in de agrarische sector
weet u dat dit erbij hoort. Of u nu melkveehouder, varkenshouder of akkerbouwer bent, u heeft allemaal te maken
met grote schommelingen in de prijsvorming.

Voldoende liquiditeit?
De meesten van u zullen hun bedrijfsvoering hebben afgestemd op gemiddelde opbrengsten en kosten. En daarmee ook op een gemiddelde prijs voor
uw producten. Heeft u investeringsplannen of heeft u de afgelopen jaren
een grote investering gedaan, dan heeft
u hoogstwaarschijnlijk een begroting
gemaakt, gebaseerd op deze gemiddelde prijzen. De hoogte van uw rekening courant zal hierop zijn afgestemd.
Maar gemiddelde prijzen zijn er zelden.
Het is bijna altijd hoger of lager dan
waar u vanuit bent gegaan. Met alle
gevolgen van dien. En het is een
managementkwaliteit om hier goed
mee om te gaan.

Het begint met inzicht
Anno 2015 horen schommelingen in
prijzen bij het ondernemen in de agrarische sector. Het goed kunnen omgaan
met deze pieken en dalen in de geldstroom begint bij goed inzicht in de
uitgaven en inkomsten via een liquiditeitsbegroting.
Een liquiditeitsbegroting is een managementinstrument. En soms nog belang-

rijker belangrijk dan uw jaarrekening.
Dat uw bank er wellicht om vraagt, is
eigenlijk maar een bijkomstigheid.

nieuws

Neem zelf op tijd actie

Stekker uit
banksparen voor
uitvaartkosten

Met een liquiditeitsbegroting kunt u
bepalen of u uitkomt met de bestaande
liquiditeitsruimte of dat u maatregelen
moet treffen. Denk hierbij aan uitstel
van niet direct noodzakelijke investeringen of uitgaven. Of een gesprek met
uw bank over een verhoging van uw
rekening courant krediet of uitstel van
aflossingen.
Wat voor u ook de mogelijke oplossing
kan zijn, zorg er in ieder geval voor dat
u zelf op tijd actie onderneemt en
wacht hiermee niet te lang!

Het kabinet is niet van plan om
banksparen voor uitvaartkosten
nog langer fiscaal te stimuleren. Er
ligt dan ook een voorstel om de
vrijstelling in box 3 voor deze bankspaarvariant per 1 januari 2016 af
te schaffen. De Tweede en Eerste
Kamer moeten nog wel instemmen
met dit voorstel van het kabinet. De
vrijstelling in box 3 voor uitvaartverzekeringen blijft wel gewoon
bestaan.

Niet alleen in slechte tijden
Een liquiditeitsbegroting moet u eigenlijk ieder jaar (laten) opstellen. Ook in
goede jaren. Want ook dan kan er veel
te verdienen zijn met een goed inzicht
in uw liquiditeit.

Voorspellen en bewaken
Naast het maken van een liquiditeitsbegroting is het van belang om periodiek
te controleren of uw liquiditeitsprognose nog bijstelling nodig heeft. Want
onvoorziene uitgaven en meevallers
kunnen veel impact hebben op het verdere verloop van uw rekening courant.
Velen van u hebben een BTW administratie, waarin u per kwartaal aangifte
moet doen. Een goed moment om ook
uw daadwerkelijke liquiditeitspositie te
vergelijken met uw prognose.
Bespreek het eens met uw adviseur.

l l l
Kinderopvangtoeslag op de
schop
Er komt een nieuw systeem voor de
kinderopvang. Vanaf 2018 krijgt u
geen kinderopvangtoeslag meer
van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
die de bijdrage verrekent met de
kinderopvanginstellingen. Uw
ouderbijdrage aan de kinderopvang betaalt u straks via een ‘digitale portemonnee’ aan DUO.
Daarnaast ontvangt DUO een overheidsbijdrage voor de kinderopvang. Voor de berekening van deze
bijdrage geldt in principe uw jaarinkomen van twee jaar geleden.
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C

Colofon

olumnEd Izeren

Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

Jasjedasje
“Houd je dat aan? Nee dat wil ik niet hoor,
George trekt ook een jasje aan!”.
Slechts wanneer ik dit kledingadvies van
mijn vrouw zou opvolgen, was ze bereid
met mij en onze vrienden uit eten te gaan.
Niet dat we naar zo’n chique tent gingen
hoor, maar de man van mijn vrouw moet er
steevast gewoon goed uitzien. Nu loop ik
op kantoor al met een colbertje, dus als ik
daar in mijn vrije tijd onderuit kan, dan doe
ik dat. Helaas heb ik rekening te houden
met the powers that be in the house. Op
kantoor ben ik de baas, maar thuis val ik
onder het gezag van mijn echtgenote.
Desalniettemin weet ik als (belasting)adviseur een goed advies altijd te waarderen, al
is het maar om de lieve vrede te bewaren.
Maar George arriveerde in spijkerbroek en
trui, de mazzelaar.
Ik heb er geen diepgaande studie naar verricht, maar volgens mij gaat er achter
negen van de tien goed geklede mannen
een vrouw schuil. Mannen hebben daar
minder oog voor. Natuurlijk zie ik er graag
goed uit, net als iedereen. Kleren maken de
man. Mannen die dat ontkennen wantrouw ik. Zogenaamd nonchalant “er niet
uitzien”, is vaak ook een bewuste keuze.
Maar ze bestaan wel, die mannen en vrouwen die echt geen idee hebben waar de
grenzen liggen. U kent hem vast wel: de
man met de korte broek en sokken in zijn
sandalen! En soms loopt daar toch nog een
vrouw naast. Het zou mij thuis nog niet
eens lukken om zo de begane grond te
bereiken. Halverwege de trap zou ik al een
straatverbod te pakken hebben.
Waarschijnlijk heeft zo’n man een mooi
karakter. Maar om met de woorden van
mijn wijze vader te spreken: “Met een karakter aan je arm kun je niet over straat!”.
In de financiële dienstverlening is jasjedasje eigenlijk nog steeds wel de norm. Als
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eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

ik geen stropdas draagt gelooft u mijn
belastingadviezen namelijk niet. “Wat is
dat voor een vreemde man in die rafelige
spijkerbroek met dat Frank Zappa T-shirt”,
zou u denken. Dat risico willen wij
accountants, adviseurs, verzekeraars,
notarissen, advocaten en bankiers, liever
niet lopen. Dus conformeren wij ons aan
wat de gemiddelde cliënt van ons verwacht.
Slap eigenlijk, vindt u niet? Het gaat toch
om de inhoud. Dat vind ik wel tenminste. Ik
zie mijzelf graag als iemand die een beetje
van de norm durft af te wijken, maar toch
doe ik hem elke ochtend weer om, die
wurglap en dat saaie overhemd. Prins Claus
baarde opzien toen hij in 1998 in zijn
toespraak zijn das losmaakte en op de
grond gooide. Tijdens de uitreiking van de
Prins Claus Prijs vergeleek de prins het
dragen van een stropdas met een slang die
om de hals gedraaid is. Zijn toespraak ging
de geschiedenis in als The declaration of
the Tie. Dus als ik hem nooit meer zou
dragen, zou ik mij in goed koninklijk
gezelschap bevinden. Maar ik durf het
niet…sterker: ik wil dat onze medewerkers
er ook zakelijk en netjes uitzien als ze
cliënten ontvangen, hoe goed ze ook zijn
in hun werk.
Wat wil ik hier nu eigenlijk mee zeggen? Ik
weet het niet zeker, maar misschien is het
wel dat wij graag beoordeeld worden op
de kwaliteit van ons werk. En dat is soms
lastig. U staat immers niet te springen van
genoegen als de door ons verzorgde balans
en belastingaangifte bij u op de mat vallen.
Het is geen nieuwe auto. U gaat er vanuit
dat het allemaal dik in orde is, en dat wij er
fiscaal alles voor u uit gehaald hebben wat
er in zit. Ons werk is voor u inhoudelijk niet
altijd goed te beoordelen. Het is kwestie
van vertrouwen. Om het toch een beetje
leuk voor u te maken, doen we er een mooi
kaftje om en zien wij er mooi uit. Uw oog
wil ook wat!

WEA Bulletin is een periodieke uitgave van WEA
Accountants & Adviseurs. WEA is lid van het SRA en
deze uitgave is in samenwerking met het SRA tot
stand gekomen.
De verschijningsfrequentie is vijf keer per jaar en
wordt gezonden aan cliënten en relaties.

Website: www.wea.nl
Redactie:
WEA Groep, Shyla Jopse
Postbus 30, 4460 AA GOES
Tel. 0113 74 50 70
e-mail info@weagroep.nl
Eindredactie:
Henk Kramer Communicatie, Goes
Maatschap WEA Noord-Holland
MIDDENMEER: Tel. 0227 51 33 33
e-mail middenmeer@wea-nh.nl
UITGEEST: Tel. 0251 36 19 60
e-mail uitgeest@wea-nh.nl
WEA Randstad B.V.
HOOFDDORP: Tel. 023 561 10 41
e-mail info@wearandstad.nl
Maatschap WEA Gouda
Tel. 0182 51 11 33
e-mail info@wea-mh.nl
Maatschap WEA Naaldwijk
Tel. 0174 63 02 41
e-mail info@weanaaldwijk.nl
Maatschap WEA Deltaland
BRIELLE
DRUTEN
GROOT - AMMERS
KESTEREN
MIDDELHARNIS
OUD – BEIJERLAND
Tel. 088 133 73 00
e-mail info@weadeltaland.nl
Maatschap WEA Zuid-West
GOES: Tel. 0113 25 63 00
ZIERIKZEE: Tel. 0111 45 37 00
e-mail info@weazuidwest.nl
Maatschap WEA Zeeland
MIDDELBURG: Tel. 0118 65 63 65
OOSTBURG: Tel. 0117 45 29 59
HULST: Tel. 0114 38 29 30
e-mail info@weazeeland.nl
Maatschap WEA Roosendaal
Tel. 0165 56 82 22
e-mail info@wearoosendaal.nl

bulletin

