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geschreven over de UBO-wetgeving. Deze

voor BV’s , NV’s en firma’s maar ook onder

verplicht bij de Kamer van Koophandel

andere voor stichtingen en verenigingen.

opgaaf te doen van iedereen die meer dan

U had voor 27 maart 2022 alle UBO’s van

25% van het economisch belang heeft van

uw organisatie moeten inschrijven. Mocht

Overweegt u een gift

een rechtspersoon, danwel meer dan 25%

u onverhoopt nog niet alle UBO’s hebben

van de zeggenschap. Is er geen UBO, dan

ingeschreven, doe dit dan alsnog op korte

aan een andere instelling

dient een pseudo-UBO te worden inge-

termijn. 
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Jubilea

We krijgen de laatste tijd veel vragen

(‘het plafond’): de giftenaftrek is niet meer

nootschaps-

dan 10% van het verzamelinkomen.

belasting geen

Veel voorkomende vraag is of u ook een

Bij zogeheten periodieke giften geldt geen

drempelbedrag voor aftrekbare giften kent.

gift kunt doen via uw BV. Onderstaand

drempel en geldt geen maximum maar een

Vanaf de eerste euro komt een gift dus in

een uitleg en waarom schenken via de

gift aan Oekraïne zal vermoedelijk eenmalig

aftrek. Wél kent de vennootschapsbelasting

BV interessanter kan zijn.

zijn.

een plafond voor de aftrek: giften die een BV

Afgelopen jaren is het maximale tarief

doet aan een ANBI zijn aftrekbaar tot maxi-

over het doen van giften aan Oekraïne.

Wij hadden iets te vieren! Twee collega’s 25 jaar in dienst bij De Beer! Uiteraard hebben
we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De dames zijn goed in het zonnetje gezet.
Een mooie prestatie, van harte gefeliciteerd.

De Beer is los...
We hebben een nieuwe
website! Bekijk ‘m snel op

www.debeer.nl

waartegen giften in de inkomstenbelasting

maal 50% van de winst, met een maximum

Giften in privé

in aftrek worden gebracht omlaag gegaan

van € 100.000.

In de inkomstenbelastingaangifte mogen gif-

(thans 40% waar dat in het verleden 52%

Giro 555, of eigenlijk Stichting Samen-

ten aan een algemeen nut beogende instel-

was). Vanwege de drempel en het effectieve

werkende Hulp Organisaties, ís een ANBI.

ling (ANBI) in aftrek worden gebracht. Veel

aftrektarief kan het aantrekkelijker zijn om

Daarmee komt de mogelijkheid van een gift

mensen maken daar gebruik van. Bij gewone

giften via de BV te doen in plaats van vanuit

via de BV zonder drempel, dus inderdaad in

giften is niet het gehele bedrag van de gift

privé.

beeld.

1% van het ‘verzamelinkomen’ (het totaal

Giften via de BV

Wilt u meer weten over het doen van giften

van de inkomsten in Boxen 1, 2 en 3). Wat

Wie een besloten vennootschap (BV) heeft,

in privé of BV in uw situatie? Neem dan

boven het drempelbedrag is geschonken,

kan ervoor kiezen om giften via de BV te

contact op met uw contactpersoon bij De

komt in aftrek. Er geldt ook een maximum

doen. Een belangrijk voordeel is dat de ven-

Beer. 

aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van
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Ilse Bastings

Lizette de Brouwer

1 januari 2022 25 jaar in dienst

1 maart 2022 25 jaar in dienst
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Interview
door Maaike Clemens

Bakker Floor van Lieshout, al 100 jaar een begrip
in Tilburg en omstreken
2022 is een bijzonder jaar voor de familie Van Lieshout. Het
is dit jaar namelijk precies 100 jaar geleden dat Harrie van

van ons nieuwe pand aan de Jules Verneweg in Tilburg.”
Vader en moeder Van Lieshout zijn ook nog altijd betrokken. “Mijn

Lieshout zijn eigen bakkerij stichtte en de basis legde voor

moeder werkt fulltime en ook mijn vader is nog met grote regel-

vieren, want naast het indrukwekkende jubileum openen ze

om ons te adviseren. Daar zijn we ontzettend blij mee want we kun-

een succesvol familiebedrijf. En de familie heeft heel wat te

maat aanwezig. Hij houdt een oogje in het zeil en staat altijd klaar

dit jaar ook een nieuw pand. En… bestaat de kans dat ze zich

nen van zijn jarenlange ervaring nog steeds veel leren”, aldus Floris.

vanaf deze zomer Hofleverancier mogen noemen. Logisch

dat de familie Van Lieshout in juli een groot feest geeft. Van
Lieshout in Concert!

Toekomstplannen
De vier broers hebben mooie plannen voor de toekomst. Floris:
“We willen het bedrijf graag verder laten groeien. Daarnaast is het
onze ambitie om in 2030 CO2-neutraal te produceren. Duurzaam-

“Onze bakkerij kent een rijke historie. In 1922 startte mijn over-

heid staat daarmee dus hoog op onze prioriteitenlijst. Net zoals het

grootvader met het bakken van brood aan de Hoefstraat in Tilburg.

creëren van de meest optimale arbeidsomstandigheden voor onze

Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn ooms, die ook al actief

medewerkers. Daarin willen we ons echt onderscheiden van andere

waren in de bakkerswereld. Daarna stond mijn opa Jan van Lieshout

bakkerijen. Het nieuwe pand gaat ons bij deze speerpunten helpen.

aan het roer. Toen hij in 1981 overleed nam mijn vader Floor van

Het geeft ons letterlijk ruimte om te groeien. Doordat we het hele

Lieshout het stokje over. Hij vormt de derde generatie. Samen met

pand moesten verbouwen, creëerden we de ideale werkomstan-

mijn moeder Maaike ontwikkelde hij het bedrijf van kleine bakker

digheden voor onze mensen. Ook maakten we steeds duurzame

op de hoek tot een bakkerij met meerdere verkooppunten”, vertelt

keuzes, die verschil maken voor de toekomst.”

Floris van Lieshout trots. Floris behoort tot de vierde generatie, die
het familiebedrijf voorzet. “Wij hebben ons voor de bedrijfsopvol-

Van Lieshout in Concert

ging laten adviseren door De Beer Accountants & Belastingadvi-

Om het 100-jarig jubileum te vieren, geeft de familie Van Lieshout

seurs. Experts Sven Verbruggen en Olaf Huls, ondersteunen ons

op 9 juli een groot feest. In het 013-poppodium vindt die dag het

uitstekend bij de overname. Samen met hen en onze eigen adviseur

Van Lieshout in Concert plaats. Met optredens van grote artiesten

Jo Daemen maakten we een plan van aanpak om het bedrijf staps-

zoals Tino Martin, Karin Bloemen, John West en de Snollebollekes

gewijs over te nemen. Dat geeft ons rust en overzicht”, aldus Floris.

belooft dit een groot spektakel te worden. Floris: “Het concert is
bedoeld speciaal voor onze klanten. Met een spaaractie sparen

Vierde generatie

ze voor een kortingscode, waarmee ze een kaartje kunnen kopen.

De vierde generatie van de familie Van Lieshout bestaat uit vier

Wij kijken er enorm naar uit om samen met 2000 vaste klanten te

zonen. Lars, Max, Jan-Willem en Floris. Samen zetten zij het bedrijf

proosten op ons jubileum en de toekomst.”

voort. Floris: “Mijn broers en ik werken al vanaf onze tienerjaren

4

Bakker Floor van
Lieshout is een succesvolle en bekende bakkerij in
Tilburg en omstreken. Dagelijks

mee in het bedrijf. Inmiddels hebben we allemaal ons eigen aan-

Kroon op het werk

dachtsgebied. Jan-Willem en Max focussen zich op de productie. Zij

Tijdens de feestavond staat het gezelschap hopelijk nog een grote

verzekeren ze hun klanten

manier van ondernemen. Voorwaarden

zorgen voor de beste kwaliteit van onze producten. Lars en ik zijn

verrassing te wachten. Die avond hoort de familie Van Lieshout of

van het lekkerste brood en

zijn dat je onderneming minimaal 100 jaar

verantwoordelijk voor alles daaromheen. Wij houden ons bezig met

ze het predicaat Hofleverancier wel of niet mogen ontvangen. Dit

banket.

bestaat en je in al die jaren een onberispe-

Wil je ook aanwezig zijn bij het concert op

onder andere strategie, inkoop, personeel, techniek en ons vast-

predicaat krijg je niet zomaar. Het is een koninklijke waardering

lijke bedrijfsvoering moet hebben gevoerd.

9 juli? Kijk voor meer informatie op

goed. Lars is bijvoorbeeld heel druk geweest met de verbouwing

voor de betekenis van je bedrijf voor de samenleving en voor jouw

Floris: “Het zou een kroon op het werk van

tickets.bakkerfloorvanlieshout.nl
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Interview
door Maaike Clemens

Heeren van Heusden Wijnkoopers
brengt de beste wijn naar Nederland
Midden in Heusden, een van de oudste wijnsteden, vind je de Heeren van Heusden Wijnkoopers. Een succesvol, internatio-

naal opererend bedrijf en vaste waarde binnen de Nederlandse wijnhandel. Jan Janssen startte de onderneming in 1983 en
was ruim 36 jaar directeur-eigenaar. Inmiddels heeft hij het stokje overgedragen aan Annella Groeneveld.

met Annella was ik direct enthousiast. Ik
zag haar potentie. In de jaren die volgden,
heeft ze zich ontwikkeld tot eerst mijn
linker- en daarna mijn rechterhand.” Door
de jaren heen ontving Jan regelmatig
aanbiedingen van partijen die zijn bedrijf

Na een aantal jaar werkzaam te zijn

Niet de grootste, wel de beste

waar wij al ruime tijd mee samenwerken

wilden overnemen. Hier heeft hij echter

geweest voor Allied Breweries en Walra-

De Heeren van Heusden staat voor kwali-

zijn Louis Latour, Champagne Boizel, Léon

nooit gehoor aan gegeven. In Annella zag

ven Sax, besloot Jan in 1983 voor zichzelf

teit. Het selecteren van producenten is een

Beyer en Château de Tracy.

Jan zijn ideale opvolgster. “Inmiddels zijn

te beginnen. Sindsdien importeert en

streng en zorgvuldig proces. “We werken

distribueert hij de beste wijnen uit onder

alleen met een wijnhuis samen als het

Duurzaamheid

jaar ben ik directeur-eigenaar en is Jan mijn

andere Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en

tot de top vijf in zijn streek behoort. Dit

Bij het vinden van de juiste leveranciers is

rechterhand. Dat Jan nog betrokken is en

Oostenrijk. Het mooie Heusden leek hem dé

beoordeel ik samen met mijn proefcomité.

ook duurzaamheid een belangrijk punt van

blijft, waardeer ik enorm. Zijn kennis en

ideale plek om zich te vestigen. Jan: “Heus-

Daarnaast laten we ons natuurlijk infor-

aandacht.

ervaring kunnen we goed gebruiken”, aldus

den heeft de ideale ambiance en daarnaast

Jan: “We werken samen met wijnhuizen

Annella.

ligt 80% van Nederland binnen een straal

als zij op een verantwoorde en duurzame

van 100 km. Dat is gunstig voor ons. Ook is

manier produceren. In dat kader hebben we

Objectief advies

Heusden een van de oudste wijnsteden van

korte lijntjes met een aantal Franse Univer-

Al ruim 30 jaar is De Beer Accountants &

Nederland.”

siteiten met een faculteit Oenologie. Dat

Belastingadviseurs betrokken bij De Heeren

Gesloten wijnhandel
Heeren van Heusden Wijnkoopers is
een gesloten wijnhandel. “Commercieel
geen sterke term”, zegt Jan direct. “Het
betekent echter niks meer of minder
dan dat we rechtstreeks leveren aan onze

Wil je kennismaken met
de wijn van de Heeren van

de rollen dan ook omgedraaid. Sinds twee

is een wijnbouwtechnische wetenschap.”
Daarnaast is het een bewuste keuze om

Jan-Pieter Gommers ons goed onder-

alleen vanuit Europa te importeren. Op

steund. Het is belangrijk dat een objectieve

die manier belasten ze het milieu niet

partij de belangen van zowel de koper als

de inloopproeverij aan de

onnodig door zeeschepen lange routes

verkoper behartigt. Zeker in ons geval was

af te laten leggen. Ten slotte is de Heeren

dat erg waardevol. Annella en ik kennen

Vismarkt in Heusden.

van Heusden gecertificeerd wijnhandelaar

elkaar immers al zo lang. Je moet er dan

Heusden? Bezoek op vrijdag

drie type klanten. Ten eerste aan de beste

van de KVNW. Deze branchevereniging

voor waken dat je dan niet te emotioneel

restaurants in Nederland. Denk daarbij aan

helpt ondernemers in de wijnsector vorm

betrokken bent. Jan-Pieter heeft dat enorm

Hofstede de Blaak, Bunga Melati, Bistrot

te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en

goed begeleid.”

C of het Okura Hotel in Amsterdam. Een

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

culiere wijnliefhebbers. Bij hen bezorgen

meren door collega’s uit het vak”, vertelt

De rollen omgedraaid

we direct aan huis. Ten slotte leveren we

Annella. Jan vult haar aan: “Ook is het

Ruim 20 jaar geleden startte Annella als

wijn aan een aantal genormeerde bedrijven

belangrijk dat onze producenten continuï-

secretaresse bij de Heeren van Heusden.

onder andere voor eindejaarspakketten.” Er

teit kunnen bieden en op exclusiviteitsbasis

Ze had op dat moment de studie hotelma-

is dus geen winkel of slijterij waar je de wijn

voor de Nederlandse markt zaken met ons

nagement al afgerond. Evenals de opleiding

van De Heeren van Heusden kan kopen.

willen doen”. Een aantal sterke wijnhuizen

tot vinoloog. Jan: “Na het eerste gesprek

Beerbericht | maart 2022



Meer info: www.heerenvanheusden.nl

tweede doelgroep zijn Nederlandse parti-

6

van Heusden. Jan: “Bij de overname heeft

Jan Janssen en Annella Groeneveld,
op de voorpagina voor het oude Commiezenhuis in Heusden. Inmiddels het thuis van
Heeren van Heusden Wijnkoopers.
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door Maaike Clemens

Roozen van Hoppe ontwikkelt
en bouwt met een sociaal hart

Hoe fijn is het als je weet dat je woning klaar is om met je mee te

groeien. Zodat je er zo lang mogelijk kan blijven wonen. Ook als jij
of je partner later zorg nodig hebben. Daarvoor zijn er toekomstbestendige woningen bedacht. Maar… er is meer nodig. Hendrik

Roozen, directeur van Roozen van Hoppe, vertelt waarom en hoe hij

met zijn bedrijf toekomstbestendige woonconcepten ontwikkelt die
inspelen op maatschappelijke vraagstukken van nu.

“Toen mijn vader en moeder van elkaar werden gescheiden doordat een van hen
intensievere zorg nodig had werd ik nog gemotiveerder om toekomstbestendige
woonconcepten te ontwikkelen”, begint Hendrik zijn verhaal. “Ik vind het belangrijk
dat mensen zo lang mogelijk samen in hun eigen woning kunnen blijven wonen als
ze dat willen. Om dat te bereiken is meer nodig dan drempelloze vloeren en brede
deuren. Want met alleen deze bouwtechnische benadering kom je er niet. Om langer
zelfstandig te wonen heb je ook mensen om je heen nodig. Het is daarom belangrijk om (woon)communities te creëren die voorbereid zijn op de toekomst. Een
mooi voorbeeld daarvan is ‘Ons Koningsoord’ in Berkel-Enschot.”

Roozen van Hoppe;
een veelzijdige vastgoed-

Ons Koningsoord is een van de succesvolle projecten van Roozen van

ontwikkelaar en bouwpartner met een sociaal
en groen hart.

Samen wonen en leven
Hoppe. Hendrik: “Hier komt alles samen. Naast het feit dat de (senioren)
woningen toekomstbestendig zijn ingericht, woont en leeft jong en oud er
echt samen. Er zit een restaurant, een kinderdagverblijf, een bibliotheek en
nog veel meer. Ook zijn winkels en is eerstelijnszorg nabij. Het is gelukt om
gedurende het ontwikkelproces en daarna een community te smeden. Dit heeft
geleid tot een vitale buurt waar mensen bewust samenleven. Jonge bewoners

bieden er bijvoorbeeld mantelzorg aan hun buur die dat nodig heeft. Je moet daarbij
denken aan het halen van een boodschap of helpen bij een klusje. Het zorgt voor een
verrijkende manier van leven waar je een beetje voor moet geven, maar vooral heel
veel voor terugkrijgt.”
Inspelen op behoeften
“Bij de ontwikkeling van onze woon- en woonzorgconcepten beginnen we altijd bij
de uiteindelijke bewoner(s). Eerst brengen we middels vooronderzoek en diepteinterviews haarfijn in beeld wie er gaat wonen en wat de behoeften zijn. Pas daarna
komt het bouwtechnische aspect en gaan we aan de slag met het ontwerp”, vertelt
Hendrik. “We hebben ook korte lijntjes met zorgaanbieders, zorgkantoren en het
Ministerie van VWS. Zodat we uiteindelijk iets creëren wat voor iedereen past en
betaalbaar is”.
Natuurlijk en duurzaam bouwen
“Toekomstbestendig bouwen betekent bouwen met aandacht voor de bewoners
van nu en voor die van morgen”, aldus Hendrik. Alle concepten en woningen die
Roozen van Hoppe ontwikkelt en bouwt zijn dan ook duurzaam en energiezuinig.
Hendrik: “Dit is goed voor de omgeving waarin we elke dag werken, wonen en leven.
Tegelijkertijd is het goed voor de portemonnee waardoor wonen betaalbaar blijft. En
dat is belangrijk met de gekte op de woningmarkt en de alsmaar stijgende energie-

Hendrik Roozen, directeur van
Roozen van Hoppe Groep

8

Beerbericht | maart 2022

prijzen.”  
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Interview
door Maaike Clemens

De Beer Accountants & Belastingadviseurs
staat sterk en is klaar voor de toekomst
2022, een jubileumjaar voor De Beer

ruim 90 medewerkers van de voormalige

Dit jaar bestaat ons kantoor precies

“En dat bevalt goed! Het nieuwe kantoor

vestigingen Tilburg en Oisterwijk samen.

Accountants & Belastingadviseurs.

biedt ruimte voor ontmoetingen. Daarnaast

70 jaar. In zeven decennia maakten we

zijn er voldoende plekken om rustig te

een enorme ontwikkeling door. Van

werken. Nu de meeste medewerkers op één

een klein kantoor achter in de tuin tot

locatie werken, weten ze elkaar gemakke-

één van de grote professionele accoun-

lijker te vinden. Dat komt de multidiscipli-

tants- en advieskantoren in Midden-

naire samenwerking ten goede”, vertelt Jan

Brabant. Met een multifunctioneel

trots. Daarnaast is het kantoor in Baarle-

Reden genoeg om in het voorjaar met

op de klanten in die regio.

pand aan de Tivolistraat 6 in Tilburg.

Nassau gehandhaafd, dit is vooral gericht

elkaar te proosten.

Ontmoetingsplek
Dat het kantoor tevens een inspirerende en
verrassende plek voor klanten en onder-

Inmiddels geeft een team van 9 partners lei-

nemers moest worden stond bij de keuze

ding aan ruim 90 mensen die voor De Beer

voor dit pand als een paal boven water. Met

werken. Parallel aan de groei van het aantal

name de begane grond biedt alle ruimte

medewerkers en klanten werd in de afge-

voor ontmoeting. In de zijbeuken zijn zitjes

lopen jaren ook het dienstverleningspakket

ingericht voor informeel overleg. Klanten

flink uitgebreid. “Van het samenstellen tot

kunnen makkelijk binnenlopen en hun

het controleren van jaarrekeningen. Van

vragen eenvoudig voorleggen aan één van

bedrijfseconomisch advies tot ondersteu-

onze medewerkers. Ook is er ruimte voor

ning bij de koop en verkoop van bedrijven.

het organiseren van waardevolle

Klanten kunnen hiervoor bij ons terecht.

bijeenkomsten. Vanwege COVID-19 was er

Daarnaast hebben we ook een sterke fiscale

nog weinig ruimte voor het ontmoetings-

afdeling, kunnen we de salarisadministratie

aspect. Zowel de partners als medewerkers

uit handen nemen én helpen we klanten

van De Beer kijken er enorm naar uit klan-

zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de

ten en relaties zonder beperkingen in hun

toekomst”, aldus Jan van der Laak, die het

pand te verwelkomen.

partnerteam voorzit.
Openings- & jubileumfeest
Een sterke basis
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Door de omstandigheden van de afgelopen

De basis voor het huidige De Beer werd

voor Jan nog een brug te ver en dus werden

echte kantoor aan de Vierwindenlaan in

van twee kantoren, nog meer partners en

wijk bij en in 2013 volgde Baarle-Nassau.

twee jaar heeft een officiële opening van

in 1952 gelegd door Jan en Nelly de Beer.

de eerste medewerkers aangenomen. Toen

gebruik genomen. In 1990 nam Krit de Beer

medewerkers bij.

Dit zorgde onder andere voor een grotere

het pand nog niet plaatsgevonden. Zonde!

Jan startte in dat jaar, naast zijn baan als

Jan in 1966 wel het besluit durfde te nemen

het familiebedrijf van zijn ouders over. Eind

naamsbekendheid in de regio Midden-

Jan: “Reden te meer om dit voorjaar te

controller, thuis met het verwerken van

om zijn vaste baan op te zeggen, ging het

jaren ‘90 breidde de directie uit, er traden

Tivolistraat, hoe bevalt het daar?

Brabant.

proosten. Op het jubileum en het nieuwe

administraties. Zijn vrouw Nelly hielp hem

snel. Het bedrijf groeide. Waar de mede-

twee partners toe. Op dat moment had het

In 1984 verhuisde het kantoor naar een

Toch werd in 2019 de keuze gemaakt voor

kantoor. Daar gaan we een mooi moment

met veel plezier. Al snel kwamen de twee

werkers eerst in de achtertuin van familie

bedrijf al ruim 50 medewerkers in dienst.

nieuw pand aan de Ringbaan West. In 2003

een prachtig nieuw pand aan de Tivolistraat

van maken”. Een uitnodiging hiervoor volgt

tijd tekort. Zijn vaste baan opzeggen was

De Beer werkten, werd in 1970 het eerste

Later kwamen er, mede door de aansluiting

kwam er een tweede vestiging in Oister-

in Tilburg. Al ruim een jaar werken hier alle

snel. 
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Interview
door Maaike Clemens

Frank en Erica van der Linden in hun
prachtige showroom

Pot & Vaas Sfeermakers,
een speler van formaat in
de interieurwereld
Na een reis door Indonesië in 1998 startten Frank en Erica met de

dichter bij huis te produceren kunnen we sneller inspringen op klant-

verkoop van meubelen uit dit Aziatische land. In eerste instantie voor-

behoeftes. Het is beter voor het milieu en transportkosten zijn beter

namelijk aan particulieren. Later als groothandel aan diverse detail-

beheersbaar. Ook passen we steeds vaker duurzame materialen toe

handels zoals woonwinkels en bloemisten, vanwege de veranderende

in onze producten zoals gerecycled plastic, natuurlijke materialen en

markt. “Ook accessoires werden onderdeel van ons assortiment”,

restmaterialen.”

vertelt Frank.
Nieuw pand
De naam

Eerder was Pot & Vaas gevestigd op twee locaties in Oisterwijk. In 2019

De naam Pot & Vaas bedachten ze later pas. “Die ontstond als vanzelf

kochten Frank en Erica hun huidige pand aan de Bedrijfsweg. Door de

toen we op verzoek van een kweker een keramieken pot ontwierpen

groei en om efficiënter te werken was dit een logische stap. Het pand

die ook als vaas te gebruiken is. Deze potten ontwikkelden we al snel

biedt ruimte voor een magazijn, bloemen- en groenatelier en een

in diverse vormen, maten en kleuren. Het zijn nu één van de vele parels

prachtige showroom. Wel was er een flinke verbouwing nodig om het

die ons aanbod rijk is, net als de meubellijn LINDEN interior concepts

pand de allure te geven die past bij het bedrijf.

die we zelf ontwerpen”, zegt Frank.
“Gelukkig zijn we creatieve, ondernemende types en konden we door
Waardevolle partner

de toenmalige staat van het pand heen kijken”, legt Frank uit. “Na een

Inmiddels is Pot & Vaas Sfeermakers uitgegroeid tot een waardevolle

flinke metamorfose is onze showroom inmiddels op afspraak geopend.

partner in zowel de nationale als internationale interieurwereld. Door

In het voorjaar staat een feestelijke opening gepland.”

veel goede samenwerkingen is het aanbod breed en kunnen
zakelijke klanten er terecht voor exclusieve interieurobjecten

Pot & Vaas Sfeer-

en totale interieurconcepten op maat. Frank: “Je vindt
onze collectie terug op bekende locaties in Nederland

makers is een waarde-

zoals The Harbour Club, Van der Valk Hotels, Hotel de

volle partner bij het creëren,
inrichten en vervolmaken van
(maatwerk) interieurconcepten.
‘Tijdloos, chique en verrasIn het voorjaar van 2022 opent Pot & Vaas Sfeermakers officieel haar nieuwe pand aan de
bedrijfsweg in Oisterwijk. Na een flinke verbouwing beschikken ondernemers Frank en
Erica van der Linden er over een ruim magazijn én een prachtige showroom. Als groothandel bieden ze de meest bijzondere potten en vazen, stijlvolle meubelen, eyecatching
woonaccessoires en prachtige kunstflora. Kortom, dé plek voor interieurontwerpers,
stylisten, architecten en winkeleigenaren van over de hele wereld.

Proactief advies
Frank: “Het is fijn om een adviseur zoals Frans van Baast van De Beer
Accountants & Belastingadviseurs aan je zijde te hebben. Iemand die
jou en je bedrijf goed kent en daardoor proactief kan adviseren, spar-

Leijhof in Oisterwijk en luxe villa’s. Daarnaast zien we

ren en creatief meedenken. Dat hebben we tijdens de aankoop van

dat onze producten ook in het buitenland een plek

ons nieuwe pand als heel waardevol ervaren en zeker ook op andere

vinden. Bijvoorbeeld in luxe hotels zoals George V

momenten. Als ondernemers richten we ons vanzelfsprekend primair

in Parijs en het Beachresort Papagayo op Curaçao.

op onze business. Frans helpt ons om ook alle financiële zaken goed op

Ook richten we buitenlandse vakantieverblijven van

orde te hebben en denkt mee over hoe we ons bedrijf het beste kun-

ondernemend Nederland in.”

nen inrichten en besturen”.

send’, zo worden ze graag
omschreven.

Waar de sfeermakers van Pot & Vaas vooral in gespecialiseerd zijn, is het ontwerpen en realiseren van vazen en
potten met onderhoudsvrije kunstbeplanting, greenwalls en
bloemarrangementen op maat. “Dit doen we veelal voor zorginstellingen, evenementengebouwen, uitvaartcentra én kantoorpanden.

Internationale ambities
Dromen hebben Frank en Erica nog meer dan genoeg. Een van de
doelen is grotere naamsbekendheid op internationaal niveau. Frank:
“Dat we in september een plek hebben op Maison & Objet Paris, een
bekende interieurbeurs in Parijs, is daarin een mooie stap”. 

Het is onze kracht om ons te verdiepen in een bedrijf en een stijl te
creëren die echt past bij wie zij zijn”, vertelt Frank trots.

Werken bij Pot & Vaas Sfeermakers?
Ben of ken jij een creatieveling die op zoek is naar een uitdagende en

12
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Nieuwe ontwikkelingen

leuke baan? Pot & Vaas is altijd op zoek naar creatieve professionals en

Op dit moment worden de producten veelal in Azië geproduceerd.

heeft op dit moment twee concrete vacatures open staan. Benieuwd?

Frank: “Deze producties brengen we nu terug naar Europa. Door

Kijk op www.potenvaas.nl
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mr. Sven Verbruggen RB
belastingadviseur

Box 3: de stand van zaken

houdt aangezien sprake is van strijd met verdragsrechten. In de

digheid van de vermogensrendementsheffing in de periode 2013

politiek gaan stemmen op om in dit geval van deze werkwijze af te

t/m 2016. Er wordt daarom nog geen rechtsherstel geboden over

wijken en ook belastingplichtigen te compenseren die niet (tijdig)

deze jaren, ook omdat de Hoge Raad in eerdere procedures over

bezwaar hebben gemaakt. Afwachten dus voorlopig.

deze jaren het rechtsherstel aan de wetgever overliet en dit zelf niet
wilde bieden.

Box 3 in de jaren 2021 en 2022

Indien het EHRM oordeelt dat er ook in die jaren een schending

Over de jaren 2021 en 2022 worden geen definitieve aanslagen

van het eigendomsrecht heeft plaatsgevonden en een financiële

gedaan. Hierin besliste de Belastingdienst dat de ruim 200.000

opgelegd voor mensen met box 3-vermogen. Dit is anders als een

genoegdoening voor die jaren toekent aan de indieners van de

bezwaarschriften die bij deze massaalbezwaarprocedure horen,

aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is

belastingplichtigen schendt en daarmee onhoudbaar is.

gegrond worden verklaard. Welke mensen geld terugkrijgen, hoe-

voor de belastingplichtige. De voorlopige aansla-

Aanvullend stelde de Hoge Raad dat de getroffen belasting-

veel en wanneer is nog onduidelijk. Het kabinet wil hier zorgvuldig

gen over 2022 die niet in overeenstemming zijn

plichtigen recht hebben op ‘rechtsherstel’ (dat wil zeggen:

naar kijken en streeft ernaar bij de Voorjaarsbesluitvorming begin

met het arrest van de Hoge Raad worden bij de

zonder nadere wetgeving) in de vorm van heffing op grond

mei 2022 de knoop door te hakken.

vaststelling van de definitieve aanslagen door de

De Hoge Raad besliste in het arrest van 24 december 2021

dat Box 3 in de huidige vorm de fundamentele rechten van

van het werkelijk behaalde rendement. Het is de eerste

keer dat onze hoogste rechter uitspreekt dat de wetgeving
‘niet deugt’ maar daar ook onmiddellijke consequenties

Belastingdienst hersteld. Hierover zal de BelasWat betekent dit voor u als u bezwaar heeft gemaakt,

tingdienst de betrokkenen informeren.

jaren 2017 tot en met 2020
Hebt u deelgenomen aan de massaalbezwaarprocedure met

In afwachting van definitieve besluitvorming van

betrekking tot de forfaitaire heffing in box 3 door tijdig bezwaar te

het Kabinet vraagt de Belastingdienst belas-

(laten) maken tegen uw aanslagen inkomstenbelasting 2017 tot

tingplichtigen om de voorlopige aanslagen over

en met 2020? Dan komt u in aanmerking voor dit rechtsherstel.

2022 te betalen en op reguliere wijze aangifte

Het ‘kerstarrest’ heeft in Den Haag veel paniek en stress veroor-

Hoe het rechtsherstel er precies uit komt te zien, is nu dus nog niet

over 2021 te doen met inbegrip van het box

zaakt. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst zitten

bekend.

3-vermogen. Vanwege latere besluitvorming over

aan verbindt. Eerder liet de Hoge Raad het steeds aan de
wetgever over om box 3 aan te passen.

met de handen in het haar: hoe moeten we hier mee omgaan? De

de oplossing zal de Belastingdienst bij personen

Tweede Kamer zet druk op de kersverse staatssecretaris Marnix van

Wat als u geen bezwaar heeft gemaakt,

met een box 3-vermogen de definitieve aansla-

Rij, maar realiseert zich stiekem ook wel dat het geen zin heeft om

jaren 2017 tot en met 2020

gen over 2021 later dan de reguliere datum van

de fiscus met een onmogelijke opdracht op te zadelen. Binnenkort

Hebt u niet tijdig bezwaar gemaakt tegen uw aanslagen inkom-

1 juli 2022 vaststellen, waarbij rekening wordt

wordt hopelijk duidelijk hoe men de problematiek gaat aanvlie-

stenbelasting en daardoor niet deelgenomen in het massaal

gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Die

gen. Vooruitlopend daarop proberen wij u in dit artikel alvast enig

bezwaar? Dan is niet uitgesloten dat u met een zogeheten ‘verzoek

belastingplichtigen krijgen hierover een bericht.

houvast te geven.

om ambtshalve vermindering’ alsnog aanspraak kan maken op
rechtsherstel. In beginsel wordt een dergelijk verzoek niet toege-

Box 3-heffing in de (nabije) toekomst, jaren

Op 4 februari 2022 heeft de Belastingdienst vervolgens een collec-

kend wanneer dat is gebaseerd op nieuwe jurisprudentie, maar het

2023 en volgende

tieve uitspraak op het massaal bezwaar over 2017 tot en met 2020

is de vraag of die regel uit een beleidsbesluit in dit geval stand-

Volgens het coalitieakkoord zou een stelsel op
basis van werkelijk rendement pas vanaf 2025
mogelijk zijn. Hiervoor zijn gegevens nodig van

Wat heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 exact besloten?

onder andere banken en verzekeraars. Bovendien moeten de syste-

klacht, dan is het waarschijnlijk dat zij die onder de massaalbe-

men van de Belastingdienst worden aangepast. Omdat de huidige

zwaarprocedure uit die jaren vallen, ook een compensatie zullen

wetgeving niet in lijn is met het recente arrest van de Hoge Raad,

ontvangen.

werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving. Voor 1
april 2022 stuurt het kabinet een richtingennotitie voor de herstel-

Al met al is het voorlopig dus afwachten hoe exact het Kabinet

De procedure betrof de jaren 2017 en 2018. Een echtpaar had vermogen in box 3 aangegeven, bestaande uit banktegoeden, effecten,

operatie aan de Tweede Kamer, zo heeft het althans toegezegd. Het

het rechtsherstel gaat bieden voor degenen die bezwaar hebben

vorderingen en vastgoed. Het Gerechtshof had al vastgesteld dat het feitelijk behaalde rendement op het vermogen lager was dan

uitgangspunt is om de definitieve aanslagen 2022 in lijn met het

gemaakt voor de diverse jaren, of ook degenen die geen bezwaar

het forfaitair bepaalde en dus fictieve inkomen op grond van de wet (en zelfs lager dan de daarover verschuldigde box 3-heffing).

arrest op te leggen.

hebben gemaakt worden gecompenseerd én hoe de toekomst van
Box 3 eruit gaat zien.

De Hoge Raad oordeelde dat de wettelijke fictie in strijd is met dwingende bepalingen uit het internationale recht, namelijk het dis-

14

criminatieverbod van artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Tot slot: ook rechtsherstel met betrekking tot de

Een niet eenvoudige taak voor dit Kabinet. In het volgende Beerbe-

(EVRM) en het recht op ongestoord genot van eigendom van artikel 1 van het Eerste Protocol (EP). De Hoge Raad liet het niet bij deze

jaren 2013 t/m 2016?

richt geven wij u weer een update. 

vaststelling maar besliste dat alleen het feitelijk behaalde rendement mocht worden belast.

Zoals eerder aangegeven heeft het arrest van de Hoge Raad betrek-
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king op de vermogensrendementsheffing in box 3 in 2017 en 2018.

De tekst van dit artikel is afgesloten op 15 maart 2022. Later infor-

Momenteel heeft het EHRM nog niet geoordeeld over de rechtsgel-

matie is niet verwerkt.
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Inhouse bij De Beer
De coronamaatregelen laten gelukkig steeds meer toe en eindelijk is er dan ook weer ruimte voor het organiseren van
fysieke bijeenkomsten. Zo hebben wij onlangs verschillende inhouse activiteiten kunnen organiseren voor studenten
van Tilburg University en verschillende hogescholen.

Ons pand leent zich hier uitstekend voor. De benedenverdieping

heeft plaatsgevonden bij ons op kantoor en een aantal assistent

is een ontmoetingsplek voor medewerkers en klanten, maar kan

accountants van De Beer hebben de studenten hierin begeleid.

ook perfect ingezet worden voor evenementen gericht op de

De reacties van de studenten over deze inhouse activiteiten

toekomstige young professionals. We hebben een programma

waren positief en dit smaakt naar meer! In het voorjaar zullen

samengesteld voor studenten om een compleet beeld te krijgen

we wederom verschillende studenten uitnodigen om kennis te

van onze organisatie, elkaar persoonlijk beter te leren kennen en

komen maken met De Beer. We zullen zowel vakinhoudelijke eve-

de verschillende disciplines van De Beer écht te ervaren. Daar-

nementen als informele evenementen organiseren. Op onze social

naast hebben we in samenwerking met Avans Hogeschool Breda

media kanalen zal hier uitgebreid bij stil worden gestaan. 

een module ‘Accountant in de horeca’ samengesteld. De kick-off

Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De

Kantoor Tilburg

Beer Accountants & Belastingadviseurs, De Beer

Tivolistraat 6 | 5017 HP Tilburg

Audit en De Beer Corporate Finance en bevat
nieuws en tips voor onze relaties.

Kantoor Baarle-Nassau
Nieuwstraat 10a | 5111 CW Baarle-Nassau

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de

De tekst van dit Beerbericht is medio
maart afgesloten.
Latere informatie is niet verwerkt.

grootste zorg besteed. Desalniettemin is het

T +31 (0)13 211 64 00

recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat
auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men
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zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding

info@debeer.nl

van deze publicaties onderneemt of nalaat.
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