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Voorwoord
Voorwoord
Door AccountAnders

Voorsprong is leuker doen

Je bladert door alweer het laatste AccountNieuws Magazine van 2017. In dit magazine kijken we vooral
vooruit. De innovatieve ondernemers van HoCoSto delen hun visie en hun oplossing. Deze ondernemers
zetten gedurfde stappen naar het verduurzamen van warmte. Wij vinden het prachtig om nieuwe ideeën en
innovaties te zien die de toekomst mooier zullen maken.

Ook in 'onze' (accountancy)wereld volgen innovaties elkaar in rap tempo op. Nieuwe software maakt het
voor onze klanten nóg eenvoudiger om de administratie aan te leveren en de actuele cijfers te analyseren.
De jongens van KJ Software weten maar al te goed dat software altijd beter kan. Met een leuke club
bouwen zij aan maatwerk software en ERP systemen. In dit magazine lees je over hun zoektocht naar een
accountant. 

Als je verder bladert maak je kennis met onze nieuwe collega's en lees je een vaktechnisch artikel. Hierin
hebben collega's Harm en Stefan de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord voor je op
een rijtje gezet. Onze financieringspartner Spotcap is ook aan het woord over het eenvoudig aantrekken
van werkkapitaal op korte termijn. Tip: Onze klanten profiteren van extra voordelen.

Last but not least vind je een sfeerimpressie van alle uitjes die we afgelopen tijd gehad hebben met ons
enthousiaste team. Voorsprong is leuker doen!

Volg AccountAnders op Facebook

https://www.facebook.com/AccountAnders/


Medewerkers in Beeld
AccountAnders groeit door

Nieuwe medewerkers in Beeld

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan; AccountAnders blijft doorgroeien. Dat zorgt ervoor dat
we je weer mogen voorstellen aan een aantal nieuwe collega's.

Dustin Gelderblom

"Ik ben Dustin Gelderblom 26 jaar, geboren in Gouda. Sinds februari 2016 woon ik in Dordrecht. In mijn
vrije tijd kijk ik voor namelijk voetbal en Formule 1. Als dat niet op tv is kijk ik series. 1 jaar geleden heb
ik mijn diploma bedrijfsadministratie behaald, daarna heb ik bij een accountantskantoor in Dordrecht
gewerkt. Sinds 10 juli ben ik werkzaam bij AccountAnders als MKB-Assistent."

Stefan Augustijn

"Mijn naam is Stefan Augustijn. Ik kom uit Bergen op Zoom en ben 25 jaren oud. Ik ben in juli begonnen
met werken bij AccountAnders, waar ik het erg maar mijn zin heb. Naast het werk bij AccountAnders
volg ik colleges van de opleiding Accountancy op Avans Hogeschool te Breda.
In mijn vrije tijd sport ik veel, zo voetbal ik bij Dosko in Bergen op Zoom en doe ik daarnaast ook
fitnessen. In het weekend en ik altijd te vinden in de derde helft, waar de hollandse hits je om de oren
vliegen, hier hoort natuurlijk ook een biertje bij."

Stefan van Boxel

"Ik ben Stefan van Boxel (39 jaar) en ik woon samen met Esmee (37), Thijmen (12) en Menthe (10) in
Oosterhout. Ik ben een actief sporter (hardlopen en op de racefiets), maar vind het ook heerlijk om bij de
voetbal langs de lijn te staan.
Ik ben in 2003 afgestudeerd op de Universiteit van Tilburg voor mijn opleiding 'Fiscaal recht'. Nadat ik
eerst enkele jaren ervaring heb op gedaan als aangiftemedewerker, ben ik vanaf 2006 werkzaam als
belastingadviseur. Vanaf 1 juli 2017 ben ik werkzaam bij ESJ als gevolg waarvan ik ook twee dagen in de
week als belastingadviseur werk voor Accountanders. Ik houd mij bezig met allerlei uiteenlopende fiscale
vraagstukken. Tevens ben ik gespecialiseerd op het gebied van ' echtscheiding& fiscaliteit'.



Ik hoop u snel eens te ontmoeten op ons kantoor in Zevenbergen!"

Vera Stokmans

"Hoi, ik ben Vera Stokmans en samen met mijn partner en 2 dochters wonen wij in het prachtige
Zevenbergschen Hoek. Voordat ik bij AccountAnders kwam werken heb ik bij een aantal verschillende
administratiekantoren gewerkt waar ik dezelfde administratieve werkzaamheden uitvoerde.
Naast de zorg voor mijn meisjes en werken, sport ik minimaal 2 keer per week om volgend jaar weer mee
te kunnen doen met de triatlon."

Martijn Akkermans

"Graag wil ik mijzelf voorstellen als medewerker bij AccountAnders. Mijn naam is Martijn Akkermans,
34 jaar oud, woonachtig in Breda en sinds 1 september 2017 maak ik deel uit van het enthousiaste team
van AccountAnders.

Na een periode van 10 jaar bij een regionaal accountantskantoor te hebben gewerkt, heb ik in 2017
besloten de overstap te maken naar AccountAnders. De reden hiervoor: het is ‘Anders’. Een kantoor
welke vooroploopt voor wat betreft de digitale werkwijze en het echt ontzorgen van de cliënt/ondernemer.
Dit is wat mij aansprak en aanspreekt!

Mijn dag is namelijk geslaagd als ik de zorgen van een cliënt/ondernemer heb kunnen wegnemen. Hoe
simpel of hoe complex het vraagstuk ook is, ze moeten op je kunnen vertrouwen en kunnen bouwen. Daar
sta ik voor!

Mocht je kennis met mij willen maken, ben je van  harte welkom op ons kantoor in Zevenbergen. De
koffie staat klaar!"

Kylie Kruithof

"21 jaar jong en geboren en getogen in Dordrecht. Nadat ik mijn MBO4 bedrijfsadministratie gehaald heb,
heb ik 1 jaar bij een assurantiekantoor gewerkt als administratrice. Toen ben ik er achter gekomen dat het
meer mijn ambitie is om bij een administratiekantoor te werken. AccountAnders biedt mij deze kans. Ik
zie er naar uit om de klanten te kunnen helpen zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken om hun
administratie."



HoCoSto innovatieve warmteopslag
Nieuwe techniek beschikbaar: Zonnewarmte oogsten en langdurig
opslaan

De handen vrij om duurzaam te ondernemen!

Rondom ons heen zien we boeren en tuinders volop bezig met het binnenhalen van de oogst, en die
opslaan voor later gebruik. Heel vanzelfsprekend, oogsten en opslaan. Die eenvoud en logica heeft
HoCoSto meegenomen in het ontwerp van een innovatieve warmteopslag.

Hoe gaat het in zijn werk, dat oogsten van zonnewarmte?
Door zonnecollectoren wordt zonnewarmte opgevangen. Deze warmte wordt getransporteerd naar een
externe buffer, een opslag. De opslag bevindt zich onder de grond naast woning of bedrijfspand. De buffer
bestaat uit een goed geïsoleerde constructie, welke is gevuld met gewoon leidingwater. Dit water wordt
gedurende voorjaar, zomer en herfst verwarmd met de warmte die afkomstig is van de zonnecollectoren.

De bovenkant van de constructie wordt afgedekt met aarde, en het terrein waaronder de buffer is geplaatst
kan weer gewoon gebruikt kan worden als gazon of parkeerplaats. In de buffer, STES genaamd, wordt de
warmte bewaard tot deze nodig is. Je kunt STES beschouwen als een grote, externe boiler. Hij wordt dan
ook aangesloten op reguliere systemen voor tapwater, badwater en verwarming. 

STES heeft een schaalbare constructie en daardoor kan het formaat aangepast worden voor toepassing bij
een woonhuis, bedrijfspand, kassencomplex of woningbouwproject. De zonnecollectoren worden
geplaatst op een dak, eventueel ook op de buffer zelf. Industriële restwarmte kan op identieke manier
opgeslagen worden. Deze duurzame oplossing draagt bij aan het terugdringen van gebruik van fossiele
brandstoffen. Afhankelijkheid van aardgas wordt sterk verminderd, meestal tot nul teruggebracht. De
eenmalige aanschaf verdient zich terug doordat maandelijkse stookkosten wegvallen. Ook kan een beroep
gedaan worden op subsidies en investeringsaftrek, wat aanschaf nog aantrekkelijker maakt.

Hoe gaat dat in zijn werk, innovatief ondernemen?
Als ondernemers weten wij wat innoveren is. Het is vooruitzien, maar ook afzien! Begin 80er jaren gestart
als zolderkamerbedrijf in besturingselektronica hebben we RENA electronica uitgebouwd tot koploper op
gebied van innovatieve Ledtechniek, met een hightech productiefaciliteit in Zundert. Omwille van



continuïteit en strategische groei is RENA in 2013 overdragen aan een internationale businesspartner. Dat
verschafte de gelegenheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

René heeft zijn expertise als innovator en systeemontwerper ingezet om een nieuw concept uit te werken
op het gebied van duurzame energie, Seisonal Thermal Energy Storage (STES). Het concept is in 2016
ondergebracht in een nieuwe BV, HoCoSto (Hot Cold Storage). Op de vinding is patent aangevraagd, en
inmiddels verleend. Dat was het moment om de markt te betreden, en inmiddels zijn de eerste buffers
verkocht en geplaatst.

Doen waar je goed in bent!
Onze sterkte ligt in innoveren, en daar willen we het bij houden. Daarom besteden we uitvoering uit bij
partners waar we op kunnen vertrouwen. Voor onze administratie is dat AccountAnders. Al heel wat jaren
is Ralf van Roosmalen een vertrouwenspersoon bij onze zakelijke afwegingen. Toen we van een
middelgrote MKB-onderneming weer terug keerden naar startup formaat, is AccountAnders de
boekhoudkundige handelingen en administratieve verplichtingen blijven verzorgen. Daar zijn zij goed in,
en wij hebben de handen vrij om duurzaam te ondernemen!

Door:

Gerda en René Geerts

www.hocosto.com

http://www.hocosto.com/


Fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord
Fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord

Vaktechniek

Na het summiere Belastingplan 2018, dat onlangs met Prinsjesdag bekend is gemaakt, is 10 oktober
jongsleden het Regeerakkoord bekend gemaakt met daarin opgenomen de fiscale maatregelen voor
de periode 2017 - 2021. 

Hoewel het Regeerakkoord als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’  heeft meegekregen, is goed voor te
stellen dat bepaalde eigenwoningeigenaren de term ‘vertrouwen’ toch anders uitleggen. Dit zijn dan met
name de eigenaren die in de afgelopen jaren hun eigenwoningschuld (op advies van hun adviseur)
volledig hebben afgelost. Dit was financieel voordelig bij kleinere hypotheken onder meer omdat de
bijtelling als gevolg van eigen woningforfait toch niet als belast inkomen werd gezien. Deze wetgeving,
ook wel de Wet Hillen genoemd, zal, als het aan de nieuwe regering ligt, verdwijnen. Dit betekent dat de
eigenwoningeigenaren, die hun hypotheek volledig afgelost hebben, toch inkomstenbelasting verschuldigd
zijn over het eigenwoningforfait. In de populaire media al aangeduid als ‘de aflosboete’.

In het Regeerakkoord zijn onder meer nog de volgende voorstellen opgenomen:

Inkomstenbelasting:

Het huidige vierschijvenstelsel zal verdwijnen ten gunste van een tweeschijvenstelsel van 36,93% en
49,5% (vanaf een inkomen van € 68.000);
De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd naar uiteindelijk een maximaal aftrektarief van 43%;
De zelfstandigenaftrek voor ondernemers zal vanaf 2020 afgebouwd worden naar een nieuw basistarief;
Arbeidskorting gaat omhoog;
De belastingheffing inzake spaartegoeden zal aansluiten bij het werkelijk rendement in plaats bij het
huidige forfait van 4%;
De heffing over o.m. dividend uit de eigen bv zal verhoogd worden van nu 25% naar uiteindelijk 28,5%.



Vennootschapsbelasting:

Tarief tot een winst van € 200.000 wordt verlaagd naar 16% (nu 20%), daarboven 21% (nu 25%);
Afschaffing dividendbelasting, hoewel dit in binnenlandse situaties uiteindelijk weinig tot geen voordeel
heeft.

Omzetbelasting:

Volgens de nieuwe regering wordt arbeid goedkoper door verlaging van de belasting op inkomen.
Daarentegen worden uw boodschappen duurder door verhoging van het laagste btw-tarief van 6% naar
9%.

ZZP’ers:

Voor de ZZP’ers onder u zal er weer nieuwe wetgeving komen. Voor de vraag of er daadwerkelijk sprake
is van zelfstandigheid zullen er objectieve criteria komen op basis waarvan bepaald wordt of er sprake is
van echt ondernemerschap of dat er toch sprake is van een (verkapte) dienstbetrekking. De huidige
veelbesproken Wet DBA komt te vervallen.

Tot slot:

Voorgaande voorstellen zijn een greep uit het Regeerakkoord. Het zijn nog slechts voorstellen. In de
komende tijd zal duidelijk worden welke voorstellen uiteindelijk wetgeving worden. Wij zullen u op de
hoogte houden!



De zoektocht naar de ideale accountant
De zoektocht naar de ideale accountant
Watch the video

KJ Software
KJ Software BV maakt software op maat voor een breed scala aan bedrijven. Daarnaast bieden we
een standaard ERP oplossing aan voor de cateringmarkt. We werken dagelijks met een team van
rond de 20 enthousiaste jonge gasten op een leuke manier samen in Veghel. 

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om onze financiële zaken zo snel mogelijk goed op orde te hebben.
Dus jaarrekeningen liefst in januari, IB aangiftes zo snel mogelijk verwerken en alle belastingen zo snel
mogelijk betalen. Dat geeft ons de rust om lekker te ondernemen, wetende dat het financiële plaatje 100%
afgedicht is. Toch beschouwen wij het bijhouden van een administratie als een kostenpost en zijn er
daarom liefst zo min mogelijk tijd mee kwijt. In onze zoektocht naar een accountant waren deze zaken
lijdend.

Link in the sidenote

AccountAnders werkt bijna 100% digitaal en zover mogelijk geautomatiseerd, wat wij als
ICT club erg waarderen. Ook is het een bedrijf met jonge snelle gasten die lekker met je mee
denken en die je altijd kan bellen als je ergens niet uitkomt.

Onze zoektocht

Vanaf de oprichting van ons bedrijf in 2004 tot 2012 werkte wij samen met een grote accountant van de
oude stempel; alles op papier, trage processen en ondoorzichtige communicatie. Het kwam regelmatig
voor dat we een factuur kregen voor werkzaamheden die 6 maanden geleden hadden plaats gevonden,
waar wij destijds ook niet op voorhand akkoord voor hebben gegeven. Salarisruns gingen vaak verkeerd,
facturen waren discutabel en wij kregen zelden tips om dingen slimmer te laten verlopen. Wij hadden het
gevoel dat wij de cash-cow van de accountant waren en voelde ons niet serieus genomen.



We zijn ons toen gaan oriënteren en op zoek gegaan naar een jong bedrijf dat wel de flexibiliteit bied waar
wij om vragen en die niet ondoorzichtige facturen stuurt. We zijn toen uitgekomen bij een eenmanszaak.
In eerste instantie liep de samenwerking prima, maar door privé problemen kon hij ons er niet meer als
klant bij gebruiken.

Dus we moesten weer op zoek naar een nieuwe accountant. We hebben toen bepaald wat we in een
accountant wilden: wel de snelle service van een klein bedrijf, maar ook de zekerheid dat de diensten door
zouden lopen en dat we niet elk jaar op zoek moeten naar een nieuwe accountant.

AccountAnders

Dat heeft ons gebracht bij AccountAnders. Dit was een partij die niet bij ons in de buurt zit, maar waar we
wel direct een klik mee hadden. AccountAnders werkt bijna 100% digitaal en zover mogelijk
geautomatiseerd, wat wij als ICT club erg waarderen. Ook is het een bedrijf met jonge snelle gasten die
lekker met je mee denken en die je altijd kan bellen als je ergens niet uitkomt.

Wij werken inmiddels alweer 4 jaar samen met AccountAnders. De samenwerking met deze partij is voor
ons precies de balans tussen een grote professionele club en een snel schakelende ZZP-er. Daarnaast
denken ze ook met ons mee om bestaande processen slimmer te laten verlopen. We worden regelmatig
pro-actief door AccountAnders benaderd wanneer ze denken dat we ergens een voordeel op kunnen
behalen. Zo hoorden we afgelopen jaar dat er een mogelijkheid was voor een subsidie voor medewerkers
waarvoor wij vanuit KJ een HBO traject betalen. Verder hebben ze ons geholpen met het vervangen van
onze administratief medewerker; ze hebben heel onze administratie overgenomen voor een maandbedrag
dat niet zover af ligt van de kosten die wij hadden voor onze administratief medewerker. Een bijkomend
voordeel hiervan is dat de jaarrekening al bijna op 1 januari gereed is!

Natuurlijk zijn er ook zaken die niet altijd goed lopen, maar het fijne aan AccountAnders is dat ze wel
echt naar ons luisteren. Als wij aangeven dat iets niet lekker loopt of dat we het ergens niet mee eens zijn
dan staan ze echt open voor discussie en vinden we gezamenlijk een oplossing voor dit probleem. Dit was
bij onze oude accountant wel anders!

Wij zijn zo tevreden met AccountAnders dat we ze ook regelmatig aanbevelen bij onze relaties. Zo zijn er
al een aantal klanten van ons overgestapt naar AccountAnders en wij verwachten dat deze trend zich in de
toekomst wel zal doorzetten!

Door:

Peter Joustra - DGA

kjsoftware.nl

https://www.kjsoftware.nl/


AccountAnders uitjes!
AccountAnders uitjes!
Wij houden wel van een feestje:) Afgelopen tijd hebben we weer genoten van o.a. een BBQ, verschillende
AccountAnders Summer Days, een riksja-race, een heerlijk diner en een sportieve Bootcamp. Bekijk de
foto's maar!



Uw onderneming voorbereiden op het
hoogseizoen
Hoe trekt u op korte termijn aanvullend werkkapitaal aan?

Uw onderneming voorbereiden op het hoogseizoen
Met het aanbreken van de op één-na-laatste maand gaan ook de laatste productieve weken van het jaar van
start. De kerstvakantie en feestdagen komen dichterbij. Voor veel ondernemers, met name in de horeca en
retail, betekent dit een extra boost voor de zaken. Uiteraard wilt u deze laatste weken optimaal benutten,
zodat u een mooie eindejaarsbalans kunt opmaken. Wellicht slaat u extra voorraden in voor de feestdagen.
Misschien kunt u wel een aanvulling op uw personeel gebruiken of wilt u graag een kerstcampagne
draaien. Aanvullend werkkapitaal kan u helpen deze kansen optimaal te benutten. Maar hoe trekt u dit op
korte termijn aan?

Het kan voor ondernemers een uitdaging zijn om bij de bank op korte termijn aanvullend krediet te
krijgen. Vaak is de rekening-courantfaciliteit optimaal benut en heeft de ondernemer al een onderpand of
borgstelling vergeven. Daarnaast kan het proces bij de bank veel tijd en papierwerk in beslag nemen.
Alternatieve (niet-bancaire) financiers, zoals online kredietverstrekkers, kunnen doorgaans op een snellere
en eenvoudigere wijze zakelijk krediet aanbieden. Bijvoorbeeld door hun product geheel online aan te
bieden. Dit heeft als voordeel dat het aanvraagproces aanzienlijk verkort en vereenvoudigd wordt. Vaak
zijn deze financieringsvormen echter wel uitstekend in combinatie met het product van de bank in te
zetten: dit wordt stapelfinanciering genoemd.

Spotcap is een online kredietverstrekker die zich richt op het MKB. We bieden zakelijk krediet van
€10.000 tot €250.000, veilig online aan te vragen en op te nemen. Ons doel is om het ondernemers zo
eenvoudig mogelijk te maken hun financiering rond te krijgen, zodat zij comfortabel kunnen ondernemen.
Ons product is uitstekend gestapeld in te zetten, omdat wij geen onderpand of persoonlijke borgstellingen
vragen. Een Spotcap krediet is geschikt voor investeringen op de korte termijn, zoals het inslaan van extra
voorraden, het aannemen van nieuw personeel of het starten van een campagne. Daarnaast zetten
ondernemers ons product ook wel in als kortstondige overbrugging, bijvoorbeeld in het laagseizoen.

Scherpere tarieven voor klanten van AccountAnders

Dankzij de inzet van slimme technologie kunnen wij onze analyse beoordelen op huidige
bedrijfsprestaties in plaats van uitsluitend op historische gegevens. Daarnaast geven we u binnen één
werkdag uitsluitsel over uw kredietaanvraag. Zo kunt u snel en eenvoudig aanvullend krediet realiseren,
om uw onderneming optimaal voor te bereiden op het hoogseizoen. Wij sluiten graag samen met u het
financiële jaar op een mooie manier af!



Heeft u interesse in meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden bij uw AccountAnders adviseur!
AccountAnders en Spotcap zijn businesspartners en hierdoor profiteren cliënten van AccountAnders onder
andere van scherpere tarieven op financiering via Spotcap.

Door:

Johan van Roon

Sr. Accountmanager bij Spotcap

spotcap.nl

https://www.spotcap.nl/


Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijven
AccountNieuws wordt een keer per kwartaal gepubliceerd en bevat verhalen en tips van klanten voor
klanten. Wilt u ook het nieuwste AccountNieuws als eerste in uw mailbox? Schrijf u dan in via onze
website.

https://www.accountanders.nl/magazine/



