
Inzet van zorg en onderwijs in Zuid-Afrika

Dat de kwaliteit van leven van een 
kind bedreigt wordt door diepe 
armoede is iets waar wij in de wester-
se wereld niet dagelijks aan denken. 
Astrid en Johan Vos namen 18 jaar 
geleden de stap om daar in Zuid-
Afrika wel iets aan te gaan doen. WEA 
Deltaland ondersteund hen daarbij. 
Dus alle reden om daar eens verder in 
te duiken op een mooie ochtend in 
Kesteren.

We worden hartelijk ontvangen door 
vennoot Henk Coehoorn van WEA 
Deltaland in het WEA-kantoor in 
Kesteren. Astrid en Johan zijn door de 
Corona-perikelen al maanden in 
Nederland. Dit is, noodgedwongen, de 
langste periode in Nederland na hun 
verhuizing 18 jaar geleden naar Jeffrey’s 
Bay aan de zuidkust van Zuid-Afrika.  

Het roer om
Astrid: “Wij hebben in 2002 rigoureus 
het roer omgegooid. Wij verkochten in 
Nederland succesvol verzekeringen en 
hypotheken en Johan was ook nog 
actief in het vastgoed. Door een bezoek 
aan de medische hulporganisatie Mercy 
Ships begon het te kriebelen en 
gesteund en geïnspireerd vanuit ons 
geloof besloten we ons bedrijf te verko-
pen en een opleiding te gaan volgen om 
aan boord van één van hun schepen te 
kunnen gaan werken. Hiervoor gingen 
we de Discipelschap Trainings School 
van Jeugd met een Opdracht volgen. 
Dat betekende drie maanden dagelijks 
naar school en een stage/outreach van 
zo’n drie maanden in Jeffrey’s Bay Zuid-
Afrika”. Johan: “Astrid en ik zaten volledig 
op één lijn. We dromen de droom samen 
was ons credo en dat betekende dat we 

na de opleiding in Nederland met de 
kinderen van toen 5, 8 en 10 jaar voor 
onze outreach vertrokken naar Zuid-
Afrika”. 

Niet meer weg
Johan: “Astrid ging op het kantoor van 
de kerk werken en ik ging mee met de 
dominee de sloppenwijken in”. Astrid 
vervolgt: “Door ons werk werden we 
snoeihard geconfronteerd met de 
armoede. Kinderen in de townships 
hebben te maken met honger, ziekte, 
geweld, prostitutie, slechte woonom-
standigheden, onvoldoende sanitair en 
medische zorg. We merkten dat ze geen 
hoop hadden en vertrouwen dat het in 
de toekomst beter zou kunnen zijn dan 
bij de mensen om hun heen was er 
zeker niet.  Omdat we nog niet precies 
wisten waar te beginnen, zijn we gestart 
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met het uitdelen van melk, die een loka-
le boer ter beschikking stelde, op een 
klein schooltje wat wij hier in Nederland 
een crèche zouden noemen. Toen het na 
enige tijd duidelijk werd dat er geen 
plaats voor ons vrij kwam op de Mercy 
Ships besloten we ons huis in 
Numansdorp te verkopen en ons defini-
tief te vestigen in Jeffrey’s Bay. Drijvende 
kracht voor ons was om iets aan de 
armoede te doen die we daar ervaarden”. 

Opbouw
Astrid en Johan gingen aan de slag. Met 
steun vanuit Nederland bouwden ze in 
Jeffrey’s Bay en in Nederland aan hun 
organisatie Victory4All. Gesteund door 
vrijwilligers, uit eigen middelen en met 
financiële steun vanuit Nederland wer-
den steeds stapjes gezet. Astrid: “Het 
uitdelen van melk breidden we lang-
zaam uit met steun van blanke en don-
kere vrouwen uit de kerk. Met Mandela’s 
krachtige zin: “Education is the most 
poweful weapon which you can use to 
change the world”, als steun zijn we 
begonnen om de kleintjes van het 
schooltje ‘onderwijs’ te geven. Goed 

onderwijs om de kinderen kansen op 
een betere toekomst te bieden is in 
Zuid-Afrika erg duur en is daardoor 
ontoegankelijke voor kansarme kinde-
ren. Basis om te starten was om de kind-
jes op de ELC (Early Learning Center, 
Playschool of crèche) iets van basisont-
wikkeling, spelen en motorische ontwik-
keling mee te geven. In Nederland zoch-
ten we via onze organisatie voor ieder 
kind een sponsor en er kwamen vrijwil-
ligers naar ons om een aantal maanden, 
sommigen zelfs jaren, te helpen. Wij 
huurden dan een huis voor de vrijwilli-
gers en zij brachten hun kennis en erva-
ring in die we dan direct konden inzet-
ten. Zo kwamen er mensen die hun werk 
hadden in de kinderopvang, het onder-
wijs of bijvoorbeeld een architect of 
timmerman die ons hielpen met de uit-
voer van bouwplannen”.
 
Groei
“We begonnen het schooltje in een klei-
ne gehuurde ruimte met vijf kinderen 
van 1 tot 6 jaar oud. We leerden ze 
vooral om te dromen vanuit het idee dat 
je meer kunt bereiken dan je denkt wan-

neer je vecht. Door ze sociale vaardighe-
den bij te brengen en bijvoorbeeld te 
leren opruimen na het spelen kregen ze 
al snel een goede ondergrond. Astrid 
vervolgt: “Toen de lokale mensen zagen 
dat wij geen passanten waren, maar van 
plan waren om met ons gezin lang te 
blijven en iets op te bouwen, merkten 
we dat het respect voor en het vertrou-
wen in ons groeide. Ondertussen waren 
we ons  Rainbow Day-Care Centre voor 
kinderen met een beperking begonnen. 
Hier krijgen op dit moment zo’n 100 
kinderen liefdevolle zorg en begelei-
ding. Het kleine playschooltje Noah’s Ark 
groeide uit tot 130 kinderen en daar-
naast is er een basisschool gestart: Kings 
College. Alle kinderen krijgen twee 
gezonde maaltijden per dag. Alle beno-
digde gebouwen zijn door donaties tot 
stand gekomen”.

Geaccepteerd
Johan: “Het vertrouwen in ons was ken-
nelijk heel snel gegroeid want in 2007 
werden we ook door Social Development 
van Jeffrey’s Bay benaderd om pleeghui-
zen te bouwen om kinderen op te van-
gen die uit onveilige thuissituaties 
gehaald moesten worden. Met steun 
van stichtingen, kerken, bedrijven en 
particulieren uit Nederland kregen we 
ook de bouw hiervan voor elkaar. Op dit 
moment zijn er acht huizen waarin elk 
zes kinderen door een ‘moeder’ opge-
vangen worden.  Na acht jaar wachten (!) 
gaf de gemeente ons eindelijk toestem-
ming om een nieuw schoolgebouw voor 
onze basisschool King’s College te bou-
wen. Ook dit kwam volledig tot stand 
vanuit giften en donaties. Op King’s 
College krijgen nu 340 kinderen goed 
onderwijs en daarmee de kans op een 
goede toekomst”.

En nu
Victory4All bouwde in zo’n vijftien jaar 
haar werk in Jeffrey’s Bay uit met in 
totaal zo’n vijf miljoen Euro aan fondsen 
vanuit Nederland. Hiervan werd zo’n 3,5 
miljoen besteed aan huisvesting en 
infrastructuur. Ze bieden in eerste 
instantie kansarme kinderen goed 
onderwijs en begeleiding. Daarnaast 
neemt men de ouders mee in deze ont-
wikkeling en realiseren ze rond de scho-
len tuinen zodat men zelf de eigen 
gezonde voeding kan kweken. Tenslotte 
verzorgt men ook huiswerkbegeleiding 
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en worden er vaardighedentrainingen 
georganiseerd en wordt de ouders van 
de kinderen hulp geboden waar nodig 
en mogelijk. 

WEA
Henk: “WEA verzorgt vanaf het begin 
vanuit kantoor Groot-Ammers als spon-
soring de jaarrekening van Victory4All 
en ondersteunt hen financieel. Verder 
ben ik lid van het ondernemersplatform 
dat zich inzet om financiën vrij te maken 
in het bedrijfsleven voor Victory4All. Het 
platform dient tevens als denktank voor 
de organisatie”.  Johan: “De steun van 
Henk vanuit WEA is en blijft erg belang-

rijk voor ons. Het ondernemersplatform 
realiseert voor ons funding door onder-
nemers te laten participeren om de 
vaste lasten, van € 45000,- per maand te 
kunnen blijven betalen. Daarnaast zijn 
er vele particulieren die via een donatie 
van € 30 per maand een klas sponsoren 
via ons ‘sponsor een klas programma’ ”.

Astrid: “Zodra het kan en veilig genoeg 
is, willen we zo snel mogelijk terug  naar 
Zuid-Afrika. We zijn echter super trots op 
ons team van ruim 80 (betaalde) lokale 
medewerkers. Zij hebben al die tijd 
enorm hard doorgewerkt. Zelfs tijdens 
de lockdown hielden zij contact met de 

kinderen en hun families en er zijn voed-
selpakketten uitgedeeld. Wij konden 
vanuit Nederland begeleiding blijven 
bieden en hebben veel aan fondsenwer-
ving kunnen doen”.

Er zijn voor  ondernemers veel mogelijk-
heden om betrokken te raken bij 
Victory4All en hen te ondersteunen. 
Indien dat het geval is kunt een email 
sturen naar: johan@victory4all.com.  

Voor nadere info: 
victory4all.nl 

weadeltaland.nl
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Totaalconcept voor auto-onderdelen

Rhenoy Groep & WEA Rivierenland

Nooit geweten dat er een bloeiende 
business zit in de handel van nieuwe en 
gebruikte auto-onderdelen. Vroeger 
een keertje naar de sloop voor een 
kapotgereden koplamp kennen we 
vast allemaal nog. Rhenoy Groep in 
Waardenburg ontwikkelde zich echter 
van autosloperij tot een groep specia-
listische bedrijven in de handel rond 
schadeauto’s en gebruikte, gereviseer-
de en nieuwe onderdelen. 

Dat er veel verandert in de automotive-
markt is klip en klaar. Naast particulier 
bezit neemt de zakelijke- en leasemarkt 
een steeds belangrijkere plaats in. Door 
steeds in te spelen op een veranderen-
de markt groeide vanuit de autosloperij 
die Bert Story in 1958 startte, de Rhenoy 
Groep vanaf 1991 van auto-demonta-
gebedrijf tot een bedrijvengroep met 
gespecialiseerde divisies. De ontwikke-
ling van Rhenoy Groep werd gereali-
seerd met steun van het adviserende 
oog vanuit WEA Rivierenland en een 
toeziend oog vanuit WEA Audit BV. 
Daarom deze keer een boeiend kijkje in 
de strak en efficiënt ingerichte Rhenoy-
organisatie met directeur Nick van 
Kessel en Geert van Herwijnen en Wim 
Versteeg van WEA Rivierenland.

Autosloperij
Nick: “In mijn pubertijd was alles wat 
een motor had super interessant. Eerst 
prutsen aan brommers en later aan 
auto’s. Dit mede door mijn MTS oplei-
dingen werktuigbouw en later auto-
techniek. Daarom kwam ik ook nog al 
eens bij de autosloperij van Bert Story 
destijds nog in het dorpje Rhenoy. Na 
mijn school begon ik in de rozenkassen 
van mijn vader een autobedrijfje en we 
werkten veel met gebruikte onderdelen 
om zo de opknap- en herstelkosten laag 
te houden. Ik zag toekomst in recycling 
en in 1991 hebben mijn broer Antoon, 
Robert Story en ik de sloperij van Bert 
Story overgenomen en Rhenoy opge-
richt. Toen ik het aan mijn moeder ver-
telde wat de bedoeling was, heeft ze 
een week niet geslapen. De reputatie 
van de autosloperijen was niet best om 
het maar zwak uit te drukken. Na de 
start van het bedrijf kwamen we uitein-
delijk terecht bij de accountant van mijn 
vader, de firma van Noord”. Geert ver-
volgt: “Van Noord was de voorloper van 
wat nu WEA Rivierenland is. Van Noord 
Accountants & Belastingadviseurs 
Zaltbommel is na een succesvolle prak-
tijkopbouw van ruim 30 jaar, waarin 
lange klantrelaties centraal staan, sinds 

december 2017 onderdeel geworden, 
van WEA Accountants & Adviseurs, met 
een zelfstandige vestiging in 
Zaltbommel. Eén van die lange klantre-
laties was er vanuit het bedrijf met Nick’s 
vader en nu ook reeds jarenlang met 
Nick vanuit Rhenoy”.

Autodemontage
Nick: “Wij stapten in de business in de 
jaren 90 waarin recycling niet langer een 
modewoord was, maar ook vanuit de 
maatschappelijke druk opgepakt moest 
worden. Wij zijn de markt gaan evalue-
ren en zagen al snel dat er grote vraag 
was naar auto-onderdelen. De autohan-
del en importeurs waren in het verleden 
de belangrijkste spelers maar er was een 
constante vraag naar onderdelen. Die 
kon je vaak alleen maar krijgen via de 
dealers en importeurs. Wij zagen echter 
mogelijkheden om onderdelen uit 
auto’s met schade zodanig te verwer-
ken/reviseren dat ze geschikt werden 
voor hergebruik. Dit proces leidde tot 
goede herbruikbare onderdelen voor 
een lagere prijs dan nieuw en na een 
proef bij een leasemaatschappij, sprak 
dit ook de zakelijke markt aan. Dit omdat 
hergebruik van onderdelen in korte tijd 
tot 50 % besparing leidde op de techni-
sche reparaties in hun wagenpark. 
Autobezit was op dat moment nog 
steeds iets waarin de particulier een rol 
speelde, maar de zakelijke markt werd 
een steeds grotere speler. Daarmee wer-
den leasemaatschappijen steeds 
belangrijker. Kortom: het herbruikbaar 
maken en beschikbaar stellen aan de 
markt van auto-onderdelen bleek een 
goede business te zijn. En zo is het 
bedrijf gegroeid en steeds aangepast 
aan de veranderingen in de markt. De 
veranderingen bij ons maakten dat de 
accountant die met Story mee was 
gekomen in het bedrijf niet aan mijn 
verwachtingen voldeed en dat we over-
stapten naar de voorloper van WEA 
Rivierenland, van Noord”. Geert: ”Het 
mooie neveneffect hiervan was, dat met 

v.l.n.r. Wim Versteeg, Nick van Kessel, Geert van Herwijnen
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de tijd ook de ook de andere bedrijven 
van de familie Story de overstap naar 
ons kantoor maakten”. 

Totaalconcept automotive
Sinds haar oprichting ontwikkelde de 
Rhenoy Groep zich dus tot een belang-
rijke Europese speler op gebied van 
auto-onderdelen. Vanuit de demontage 
van auto’s is een totaalconcept ontwik-
keld waarbij gebruikte,  gereviseerde en 
nieuwe onderdelen zijn samengebracht 
onder het label “Approved Green”. Dat 
laatste door samenwerking met de 
automerk-fabrikanten. Verder werd voor 
inbouw van onderdelen ook een eigen 
Technisch Service Center ontwikkeld 
waar vooral service op maat geleverd 
wordt aan leasemaatschappijen en 
wagenparkbeheerders door alternatie-
ve reparaties binnen hun wagenparken.  
Alles werd in eigen beheer ontwikkeld 
en ondergebracht in dochteronderne-
mingen, ieder met haar eigen marktge-
richte specialisaties en mogelijkheden. 
Zo zijn er nu aparte divisies binnen 
Rhenoy voor: gebruikte onderdelen en 
nieuwe onderdelen (waaronder 
123autoparts.nl) , beschikbare demon-
tage auto’s, beschikbare schade-auto’s, 
Approved Green (technische onderde-
len voor hergebruik geschikt na revisie), 
een outletshop van onderdelen tegen 
groothandelprijzen (stockoffer.nl) en het 
Technisch Service Center.

Accountancy & Advies
Geert: “De divisies werden opgericht bin-
nen Rhenoy maar tegelijkertijd werden 

de bedrijfsprocessen helder beschreven 
en werd de aanpak zo optimaal mogelijk 
geautomatiseerd. Voor ons is dan de 
koppeling met het administratieve en 
boekhoudsysteem van groot belang. 
Vanuit WEA Rivierenland ondersteunen 
wij de groei van Rhenoy en bieden hulp 
bij het voeren van de eigen administratie 
en de koppeling daarvan met onze sys-
temen. Door een warme en directe rela-
tie en onze rol- en taakopvatting als 
adviserend deskundige, kunnen zij stu-
ren op groei en betere resultaten en 
adviseren wij mee op gebied van 
bedrijfsprocessen. Bedrijfsresultaten 
worden namelijk in toenemende mate 
bepaald door de organisatie van bedrijfs-
processen bij de klant”. Nick sluit aan: 
”Wanneer we een nieuwe divisie starten 
is het beschrijven van de bedrijfsproces-
sen het eerste wat we doen. Na de 
beschrijving hangen we die aan de muur 
en implementeren we die met gebruik-
making van automatiseringssystemen 
die we kunnen koppelen of in kunnen 
lezen in onze systemen. Hierdoor heb-
ben we permanent inzicht in de resulta-
ten. Om tot nieuwe aanpak te komen is 
Geert onze raadsman en kunnen we 
altijd terugvallen op de controllerkwali-
teiten van Wim, omdat hij ons aan-
spreekpunt is als de volledige organisa-
tie tegen het licht gehouden wordt”. 

Controle & Audit
Wim: “Wij houden inderdaad met een 
vast team vanuit WEA Audit BV, jaarreke-
ningcontrole waarbij ik vast aanspreek-
punt ben voor Rhenoy. De interviews tij-
dens de audit verlopen in prettige sfeer. 
Dit omdat de controle niet wordt gehou-
den als kruisverhoor maar vanuit een 
dienstverlenende opstelling waarbij wij 
de ogen niet sluiten voor adviespunten. 
De controle/audit blijft een wettelijke 
verplichting, maar die kun je op verschil-
lende manieren uitvoeren. Toegevoegde 
waarde voor de klant is dat wij de audit 
in één keer uitvoeren, met vaste mensen 
en op een manier die uit ervaring door 
beide partijen als prettig wordt beleefd. 
Toegevoegde waarde voor Nick is dat hij 
weet dat er met een controlerend oog 
naar de onderneming en de cijfers geke-
ken is”. 

Toekomst
Begin dit jaar nam Rhenoy MRT Engines, 
Bols Motoren en MRT Polska over. Nick: 

“”MRT heeft haar eigen revisieprogram-
ma en reviseert al meer dan 10 jaar 
onze Approved Green motoren. De 
eigenaar was gezien zijn leeftijd al 
enige tijd bezig met de opvolging van 
het bedrijf. We zijn gaan praten en het 
is gelukt”. Geert: “Dat zijn zaken waarbij 
ik dan snel door Nick betrokken wordt. 
Met een goed doordacht strategisch 
plan van Nick, en de financiële uitwer-
king daarvan door mij, kon Nick met 
een degelijke financieringsaanvraag 
naar de bank, die de overname graag 
wilde financieren. Verder zijn wij dan 
aanwezig bij de overnamegesprekken 
en voeren het boekenonderzoek (due 
dillegence onderzoek) uit. Het is altijd 
mooi dat zo een deal dan rond komt 
zonder problemen”. Wim vervolgt: “Dat 
zit hem ook vooral in het type onderne-
mer dat Nick is. Ik geef les op Nyenrode 
en noem, met Nick in gedachten, vaak 
Rhenoy als voorbeeld van een onder-
nemer die nooit stil zit maar constant 
anticipeert op wat er in de markt 
gebeurd. Hij is een ondernemer die het 
goed wil doen, dat bewijst in de prak-
tijk en nooit tevreden achterover leunt. 
Zo houdt hij ook grip op de toekomst is 
mijn overtuiging”.

Nick: “Ik hou inderdaad niet van de 
gemakkelijke comfortzone. Ik stap 
graag in de schoenen van een ander, 
om zo naar mijn bedrijf te kijken en 
schuw daarbij geen zelfkritiek. Het 
meekijken, adviseren en actief partici-
peren in mijn bedrijf van WEA is daarbij 
onmisbaar. We werken al jaren heel 
goed samen en dat komt dan mooi tot 
uitdrukking bij afgifte van een 
Goedkeurende verklaring - wat voor 
een auto-demontagebedrijf lange tijd 
als onmogelijk werd gezien - of de wijze 
waarop een overname als laatst tot 
stand komt. WEA is een welkome steun 
om mijn visie op ondernemen waar te 
maken en maakt door hun adviezen en 
controles, dat mijn organisatie steeds 
tegen het licht wordt gehouden. En het 
is een fijn gevoel dat die organisatie 
ondanks vele benodigde beweging, er 
steeds staat. Dat hoop ik op deze wijze 
met steun van WEA Rivierenland nog 
lang vol te houden”.

Zie verder:
rhenoy.nl

weariviereneland.nl



U heeft net na de aanvraag enkele 
maanden geleden reeds een voorschot 
ontvangen. Nu is het tijd om de defini-
tieve vaststelling aan te vragen. De 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland RVO berekend dan vervol-
gens het definitieve bedrag waar u recht 
op heeft. In eerste instantie moest de 
vaststellingsaanvraag uiterlijk respectie-
velijk 15 september (fritesaardappelte-
lers) en 31 augustus (sierteelt en voe-
dingstuinbouw) ingediend worden. 
Beide data zijn verschoven naar 31 okto-
ber. Bij de vaststellingsaanvraag moeten 
een aantal bewijsstukken worden inge-
leverd. Hierin is het e.e.a. gewijzigd. 

Fritesaardappeltelers
Als fritesaardappelteler kunt u nu via 
mijn.rvo.nl uw definitieve vaststel-
lingsaanvraag indienen. U moet dan 
ook een aantal bewijsstukken inleve-
ren, zoals bijvoorbeeld vrachtbrieven, 
weegbonnen en facturen. Ook moet u 
een certificaat overleggen waaruit 
blijkt dat de betreffende aardappels in 
2019 in Nederland zijn geoogst.

Verklaring
Bij de vaststellingsaanvraag moet u 
een aantal zaken verklaren. Het moet 

duidelijk zijn of en hoeveel andere 
compensatie u heeft ontvangen en/of 
met hoeveel de kosten zijn vermin-
derd. Verder moet u verklaren dat er 
geen sprake is van ontbinding van een 
contract met een verwerker waarvoor 
u een vergoeding hebt ontvangen. 

Eigen verklaring of derdenverklaring
Voor aanvragen minder dan € 25.000 
mag u nu volstaan met een ‘eigen ver-
klaring’. RVO heeft een ‘Eigen verkla-
ring Tegemoetkoming fritesaardappel-
telers’ op haar site beschikbaar gesteld. 
Voor aanvragen tussen de € 25.000 en
€ 125.000 is nu een ‘derdenverklaring’ 
verplicht. Ook deze staat op de site 
van RVO. Beide ‘verklaringen’ zijn in de 
plaats gekomen van de accountants-
verklaring.

Aanvragen vanaf € 125.000
Is uw aanvraag € 125.000 of meer? Dan 
kunt u niet volstaan met bovenge-
noemde ‘verklaringen’. Op het moment 
van schrijven was het nog niet hele-
maal duidelijk wat u wel moet indie-
nen. Vrijwel zeker moet u dan wel een 
accountantsverklaring indienen. Het is 
de verwachting dat RVO ook hiervoor 
een format opstelt.

Sierteelt en voedingstuinbouw
Heeft u als ondernemer in de sierteelt 
of voedingstuinbouw steun aange-
vraagd? Ook u kunt via mijn.rvo.nl een 
vaststellingsaanvraag indienen. 
Daarbij zult u ook een aantal zaken 
moeten overleggen. Uw moet verkla-
ren wat de daadwerkelijke derving is 
van uw omzet of brutowinst en/of en 
hoeveel andere compensatie u heeft 
ontvangen. Daarnaast moet u verkla-
ren of en met hoeveel de kosten zijn 
verminderd. Ook hiervoor moet u een 
‘eigen verklaring’ of een ‘derdenverkla-
ring’ insturen. 

Eigen verklaring of derdenverklaring
RVO heeft een ‘Eigen verklaring 
Tegemoetkoming sierteelt en onderde-
len voedingstuinbouw’ op haar site 
beschikbaar gesteld die gebruikt moet 
worden voor aanvragen tot € 25.000. 
Voor aanvragen tussen de € 25.000 en
€ 125.000 is een ‘derdenverklaring’ 
beschikbaar gesteld.

Aanvragen vanaf € 125.000
Voor aanvragen vanaf € 125.000 blijft 
een accountantsverklaring, vrijwel 
zeker, ook verplicht. De exacte inhoud 
moet RVO nog bepalen.
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Vaststelling steun fritesaardappelen, 
sierteelt en voedingstuinbouw

Heeft u eerder dit jaar steun aangevraagd voor uw fritesaardappelen of 
voor uw omzet en winstderving als ondernemer in de sierteelt en voe-
dingstuinbouw? Dan is nu het moment om de steun definitief aan te vra-
gen. 31 oktober is de (gewijzigde) deadline om deze aanvraag te doen. 
Zorg dat u op tijd bent! 
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Jubilea

Nieuwsberichten
1. Uitstel dga-taks tot 2023
Dga’s die meer dan €  500.000 lenen bij 
hun eigen bv, gaan hierover per 2023 
belasting betalen. Vanwege de coronacri-
sis wordt deze zogenaamde dga-taks een 
jaar later ingevoerd dan gepland. Het 
kabinet wil dat zij eenmalig inkomsten-
belasting in box 2 gaan betalen over hun 
geldleningen bij hun vennootschap. 
Tenminste, voor zover deze geldleningen 
in totaal hoger zijn dan € 500.000 (exclu-
sief eigenwoningschulden). Het belas-
tingtarief in box 2 gaat per 2021 omhoog 
van nu 26,25 naar 26,9%.

Let op! 
Deze plannen zijn opgenomen in een 
wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer 
moeten hier nog akkoord mee gaan.

2. Nieuwe kredietregeling
 voor kleinere financieringen
Er is een nieuwe kredietregeling – de 
regeling Klein Krediet Corona – voor 
ondernemers met een beperkte financie-
ringsbehoefte. Het betreft kredieten tus-
sen de € 10.000 en € 50.000. De regeling 

Klein Krediet Corona (KKC) maakt het 
voor banken aantrekkelijker om kredie-
ten te verstrekken, omdat de overheid 
garant staat voor 95% van het geleende 
bedrag. Ondernemers in het mkb klaag-
den de laatste tijd over de terughou-
dendheid van banken met betrekking tot 
het verstrekken van krediet.

De kredieten krijgen een rente van 
maximaal 4%. Daarnaast moet een 
ondernemer aan de overheid eenmalig 
2% provisie betalen als vergoeding. De 
looptijd bedraagt maximaal 5 jaar.

Om voor het krediet in aanmerking te 
komen, moet een ondernemer vóór 1 
januari 2019 staan ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en vóór de 
coronacrisis voldoende winstgevend 
zijn geweest. De omzet moet minimaal 
€ 50.000 bedragen.

Het verstrekken van de kredieten loopt 
via banken en andere goed    gekeurde 
financiers. Een aantal grote banken 
biedt de kredieten al aan op hun site.

3. Vanaf 1 juli aanvullend 
 geboorteverlof mogelijk
Als werkgever kunt u voor uw werkne-
mer aanvullend geboorteverlof aanvra-
gen. Dit extra verlof geldt voor partners 
van vrouwen die op of na 1 juli 2020 
een baby hebben gekregen. Het aan-
vullende geboorteverlof bedraagt 
maximaal vijf weken. Dit is boven op 
het verlof van één werkweek die ver-
plicht voor rekening van de werkgever 
komt. Voor deze periode van vijf weken 
krijgen de partners via het UWV een 
uitkering van 70% van het dagloon tot 
het maximumdagloon. 
Voor het aanvullend geboorteverlof 
geldt een aantal voorwaarden. De 
werknemer moet eerst het standaard 
geboorteverlof van één keer het aantal 
werkuren per week opnemen. Andere 
voorwaarde is dat de werknemer de 
extra verlofweken binnen zes maanden 
na de geboorte opneemt. Dit kan 
ineens of verspreid over zes maanden. 
Verder moet de werknemer het kind 
erkend hebben en is de werknemer de 
partner van de moeder van het kind.

Over de afgelopen periode kunnen we een aantal jubilea melden.

12 ½ jaar in dienst:
l  28 juli 2020, de heer E. Blommaert, Hulst

25 jaar in dienst:
l  1 september 2020, mevrouw I.B. van Dijk-Hulsebos, Hoofddorp

Wij feliciteren onze collega’s hiermee van harte en wensen hen nog vele goede WEA-jaren toe!
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Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaar-

heid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze orga-

nisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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Agressief
De enige die mij echt boos kan krijgen is 
mijn vrouw. Zij wil mij nog wel eens de 
nodige vrijheidsbeperkingen opleggen of 
mij dingen laten doen die ik niet wil. 

“Je moet je moeder weer eens bellen!”

“Wanneer vervang je het lampje
in de inloopkast?”

“We moeten vanavond naar oom X en tante Y.”

“Het zou leuk zijn als je ook eens wat
in huis deed!”

Op mijn best reageer ik daar helemaal 
niet op, maar dan wordt de boodschap 
vervolgens oneindig herhaald. In een 
mindere bui maak ik gromgeluiden. En 
als ik tot het uiterste getergd word, spring 
ik uit mijn vel. Ik heb haar in ons dertigja-
rig samenzijn nog nooit geslagen, maar 
de toekomst is onzeker. Tegen anderen 
ben ik nooit agressief, behalve als iemand 
voor mij tachtig rijdt waar je hon-
derdtwintig mag. Maar welke bestuurder 
heeft dat niet, denk ik dan.

Ik heb onlangs geleerd dat je ook fiscaal 
agressief kunt zijn. Dan heb ik het niet 
over het door de telefoon heen trekken 
van een medewerker van de 
Belastingdienst, want dat valt onder zelf-
verdediging. Nee, de Europese Commissie 
heeft bedacht dat er zoiets bestaat als 
grensoverschrijdende agressieve belas-
tingadvisering. Wat daaronder wordt ver-
staan is niet uit te leggen in een paar 
woorden, maar de Panama Papers komen 
aardig in de buurt. Slimme internationale 
constructies om belasting te ontwijken of 
ontduiken. Het hoeven niet eens illegale 
constructies te zijn, maar zodra er handig 
gebruik gemaakt wordt van verschillen in 
de belastingwetten van meerdere landen, 
moet de belastingadviseur zijn advies 

melden bij de fiscus. Dit is zoiets als de 
Jappen verplichten om de aanval op Pearl 
Harbor schriftelijk in drievoud en uiterlijk 
twee maanden van tevoren te melden 
aan de Amerikaanse marine. De fiscus wil 
graag tijdig in de gelegenheid gesteld 
worden om haar afweergeschut in stel-
ling te brengen.

Het is een nobel streven van Europa om 
de belastingmoraal van multinationals 
een beetje op te vijzelen en hun gehaaide 
belastingadviseurs aan banden te leg-
gen. Maar ik vrees dat zoiets braafs als 
een papieren meldingsplicht daaraan 
niet veel zal bijdragen. Een beetje inter-
nationaal opererend belastingadvieskan-
toor heeft immers een vestiging buiten 
Europa en daar heeft de EU niets te ver-
tellen. Zal mij benieuwen of dit gaat 
werken of dat het papierverspilling is. De 
Panama Papers tegen de Europe Papers, 
een pennenstrijd of het einde van het 
internationale grootkapitaal?

Deze berichtgeving maakt het vak van 
belastingadviseur overigens wel weer 
aantrekkelijk voor schoolverlaters die 
dachten dat wij een soort boekhouders 
zijn dat de hele dag aangiftebiljetjes zit 
in te vullen. Europa is bang voor ons! 
Belastingadvies wordt weer spannend. 
Nog even en de rechtenfaculteiten moe-
ten een numerus fixus instellen voor fis-
caal recht. Immers, alles wat verboden is 
moet wel interessant zijn.

Binnenkort heb ik een reünie van de 
lagere school. Als ik mijn klasgenoten 
vertel dat ik door de overheid als fiscale 
agressor wordt bestempeld, zullen ze 
denken: 

“Huh, dat magere jochie met dat kippen-
borstje dat al huilde als hij bij school-
zwemmen van de hoge moest?”
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