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Intro

Ondanks deze drukke periode - het 
jaarrekening seizoen is in volle gang 
- is het toch weer gelukt om dit 
nummer vol te krijgen met boeiende 
artikelen!

Te beginnen met 2 van onze 
talenten, Pieter en Tijn, beiden 
stage gelopen bij AccountAnders 
en dat smaakte naar meer. Ze 
hebben inmiddels beiden hun HBO-
opleiding afgerond en gaan nu 
verder voor hun accountantstitel. 
Het accountantsvak blijft volop in 
beweging dus is het belangrijk dat 
nieuwe talenten doorstromen.

Die ontwikkeling zie je ook op het 
gebied van e-marketing. Erik 
Hermeler vertelt kort wat hij met zijn 
bedrijf eRocket op dit gebied doet 
en kan. Een andere ontwikkeling is 
360 graden foto’s (zoals bij Google 
Streetview). Tommy de Lange vertelt 
daar meer over en geeft ook nog 5 
fotografietips. Het fiscale artikel in 
dit nummer gaat over het 
levenstestament. Een minder sexy 
onderwerp, maar wel belangrijk als 
je er mee te maken krijgt. Collega’s 
Bo en Harm schrijven over de ins en 
outs van het levenstestament.

Iedereen veel leesplezier gewenst!

Ralf van Roosmalen
Directeur
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De talenten van AccountAnders!

Tijn Bakker en Pieter Wagenaars

Mijn naam is Tijn Bakker en ben 23 jaar oud. Ik ben inmiddels alweer 2,5 jaar werkzaam voor AccountAnders. 
Ik heb in de zomer van 2018 mijn opleiding Accountancy aan Avans Hogeschool afgerond. Ik ben woonachtig 

in Breda thuis bij mijn ouders en drie zussen.

Ik ben Pieter Wagenaars, 22 jaar oud en al heel mijn leven woonachtig in Halsteren. In november 2015 ben ik 
gestart met mijn stageperiode bij AccountAnders. Na het afronden van deze stageperiode ben ik dienst 
getreden als oproepkracht. Afgelopen zomer heb ik mijn HBO-diploma Accountancy behaald en ben ik 

inmiddels fulltime werkzaam voor AccountAnders.

Tijn, hoe ben je bij AccountAnders terecht gekomen?
Mijn stageperiode heb ik gelopen bij DRV Accountants & Adviseurs. Via via kwam ik in contact met AccountAnders. 
Hier zochten ze destijds nog MKB-assistenten die naast de studie werkzaam konden zijn voor AccountAnders. Na 
mijn sollicitatieprocedure kon ik dezelfde zomer nog starten. De informele sfeer binnen het team van AccountAnders 
sprak mij al gelijk aan.

AccountAnders werkt met een jong en enthousiast team. AccountAnders geeft jonge mensen de tijd en ruimte om 
zich te ontwikkelen. Onder de studenten staat AccountAnders dan ook bekend als fris en leuk kantoor. 
AccountAnders is een innoverend bedrijf met veel jonge en enthousiaste medewerkers, een uitstekende combinatie 
voor mij!

Wat heeft AccountAnders voor jou betekend?
De studie Accountancy heb ik persoonlijk als erg pittig ervaren. Doordat ik naast mijn studie werkzaam ben (geweest) 
voor AccountAnders heb ik deze werkervaring kunnen toepassen binnen mij studie. Wat ik in de praktijk heb kunnen 
leren kon ik tijdens mij studie goed toepassen. Hierdoor was mijn inbreng bij projecten/schoolopdrachten vaak 
praktischer. Door de werkervaring kreeg ik meer inzicht in bepaalde wetgeving en schoolvakken. Dit maakt deze 
pittige studie dan ook leuker en makkelijker. Het is niet alleen kennis en kunde maar ook vaak je gezonde boeren 
verstand gebruiken. Kortom een bijbaantje waar je echt iets aan hebt. Tijdens mijn bijbaantje heb ik geleerd dat 
dingen in de praktijk vaak net iets anders gaan dan dat op school wordt aangeleerd, dit zorgde uiteindelijk voor 
leuke en leerzame discussies in de lessen.
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Pieter, wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik voetbal bij het zesde zaterdagelftal van RKSV Halsteren. Daarnaast ben ik tweewekelijks ook nog te vinden op de 
B-Side bij NAC Breda. Daarnaast ga ik graag op pad met mijn vriendin of met mijn vrienden en drinken we graag met 
zijn allen een biertje.

Hoe heb je het werken bij AccountAnders naast je studie ervaren?
Ik vond het vooral prettig om een bijbaan te hebben die gerelateerd was aan mijn studie. Zo kon ik de theorie 
toetsen aan de praktijk, wat ik een fijne manier van leren vond. Ook de vrijheid en flexibiliteit vond ik erg waardevol. 
De studie heeft namelijk altijd op één gestaan.

Tijn, wat doe je graag naast je werk?
Naast mijn werk ben ik vaak te vinden op het voetbalveld. Momenteel speel ik bij Boeimeer 2 in het seniorenelftal. 
Daarnaast heb ik net als Pieter een seizoenkaart bij NAC Breda. Naast het voetballen trek ik ook nog vaak mijn 
hardloopschoenen aan.

Welke werkzaamheden behoren tot ons takenpakket?
Eigenlijk het gehele plaatje: van factuur tot de uiteindelijke advisering en alles wat daar tussen zit. Denk hierbij aan 
het ontzorgen op administratief gebied, het samenstellen van jaarrekeningen, indienen van btw-aangiftes en het 
signaleren en doorvoeren van adviespunten voor onze klanten.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Tijn:
Mijn uiteindelijke doel is het worden van accountant-administratieconsulent. In september 2019 zal ik starten met 
deze vervolgopleiding, zodat ik door kan groeien tot volwaardig adviseur binnen AccountAnders. Het lijkt me dan ook 
heel tof om ondernemers te kunnen ondersteunen met nauwkeurige adviezen en analyses.

Pieter:
Ik wil mezelf ontwikkelen tot volwaardig sparringpartner voor ondernemers. In februari ben ik gestart met de 
vervolgopleiding op Avans+ tot accountant-administratieconsulent, zodat ik mijn kennis en ervaring nog verder kan 
ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden wat wij kunnen betekenen voor jou en je onderneming?
De koffie staat klaar op ons kantoor in Zevenbergen!
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Tijn Bakker
tbakker@accountanders.nl
088-0320887

Pieter Wagenaars
pwagenaars@accountanders.nl
088-0320833

Benieuwd naar onze collega's?

Bekijk het hele team!

https://www.accountanders.nl/medewerkers/?accountnieuws
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Klant aan het woord

Online marketing met zichtbaar resultaat
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eRocket

Multi Funnel 
marketing
Wij zijn het online marketing 
bureau in Breda dat voor ieder 
bedrijf een unieke strategie 
creëert. Wij sparren graag met jou 
als specialist, zodat wij een goed 
beeld krijgen van jouw bedrijf, je 
klanten en de markt. Door 
relevante online kanalen in te 
zetten behalen we optimaal 
rendement. Deze strategie 
noemen wij Multi Funnel 
marketing.

De speerpunten van de Multi 
Funnel werkwijze zijn:

alle online marketing kanalen 
optimaliseren voor een 
doelstelling;
SEO, SEA, social media en e-
mailmarketing combineren;
complete online marketing 
strategie;
meer dan 15 jaar online ervaring 
in Breda én daarbuiten.
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Wat is Multi Funnel marketing?
Erik (eigenaar eRocket):
“Wanneer ik uitleg wat wij doen - Multi Funnel marketing - dan 
krijg ik vaak de vraag wat dat precies is. In dat geval geef ik een 
voorbeeld van één onderdeel dat we oppakken binnen onze 
strategie. Zo hebben we veel klanten waarbij een onderdeel 
van Multi Funnel marketing remarketing is. Remarketing is het 
opnieuw benaderen van websitebezoekers via andere kanalen. 
Met advertenties die vertoond worden op verschillende 
websites, kan je onder de aandacht blijven van je potentiële 
klanten. Iedereen kent remarketing van websites zoals 
Booking.com. Wanneer je zoekt naar een hotel, zie je de dag 
erna dat hotel op websites zoals NU.nl, Marktplaats.nl of 
Facebook.com. De advertenties voor dat specifieke hotel 
worden alleen aan jou vertoond en komen vaak meerdere 
keren per dag in beeld. Sommigen vinden dit irritant, maar voor 
Booking.com werkt het en velen reserveren dat hotel in tweede 
instantie alsnog.

Voor veel klanten zetten we dezelfde soort techniek in, maar 
beperken we het aantal vertoningen per gebruiker. Hierdoor 
wordt het niet als irritant ervaren en zorgen we ervoor dat onze 
opdrachtgever onder de aandacht blijft bij potentiële klanten. 
Doordat ze langer onder de aandacht blijven, komen ze ook 
sneller op een shortlist voor een opdracht. Dit is maar één 
onderdeel van Multi Funnel marketing waardoor we dit via alle 
andere kanalen nog verder versterken.”

Met Multi Funnel marketing behalen we rendement voor 
bedrijven die meer aanvragen willen via hun website. Denk 
hierbij aan:

Mocht je vrijblijvend meer willen weten over onze online 
marketing strategie en meteen enkele quick wins willen? Neem 
dan contact op.

B2B én B2C bedrijven die hun website voor meer dan een 
visitekaartje willen gebruiken.
Webshops die meer verkopen willen realiseren en 
advertentiebudget hebben voor Google Ads of social media 
adverteren.

eRocket

Erik Hermeler | 076 782 0560 | erik@erocket.nl | www.erocket.nl 
| LinkedIn

mailto:erik@erocket.nl?accountnieuws
mailto:erik@erocket.nl?accountnieuws
https://erocket.nl/multi-funnel-marketing/?accountnieuws
https://nl.linkedin.com/in/erikhermeler?accountnieuws


10 / 26



11 / 26

Foto’s maken je verhaal

Tommy de Lange Fotografie / 360 Weergave
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Foto’s maken je verhaal!

Heb jij een mooi 
productieproces of een 
bijzondere service? Met 
doordachte foto’s laat je 
jouw unieke story zien. 
Zo rol je de rode loper uit 
voor klanten en 
ambassadeurs.

“En dat is precies wat ik graag doe 
als conceptueel fotograaf. Niet 
gewoon registreren wat er 
gebeurt, maar nadenken over het 
verhaal dat je wilt vertellen. Welke 
associaties daarbij passen en hoe 
je die vertaalt in beelden. Dán krijg 
je foto’s die impact hebben. En 
die maak ik het liefst.”

Strategie voor mkb’ers én grote 
bedrijven.
“Met Tommy de Lange Fotografie 
help ik mkb’ers en grote bedrijven 
met hun visuele strategie. 
Corporate, dus voor verhalen van 
een merk of bedrijf, maar ook met 
campagnes voor nieuwe diensten, 
producten of start-ups. Mijn 
klanten weten vaak wel wat ze 
willen. En ik filter uit hoe we daar 
komen. Het is een creatief en 
gezamenlijk proces, waarbij ik de 
kwaliteit en haalbaarheid bewaak.”

Google Streetview, maar dan 
voor binnen.
“Ook maak ik 360 graden foto’s 
met mijn bedrijf 360 Weergave. 
Google Streetview, maar dan voor 
binnen, zeg maar. Dat doe ik hier 
én op Bonaire en Curaçao 
bijvoorbeeld. Ik maak er 360 
graden foto’s en filmpjes van 
vakantieresorts, duikscholen en 
restaurants. Die beelden geven 
een gevoel van hoe het écht is 
daarbinnen. Bezoekers lopen 
virtueel rond, checken het beste 
tafeltje en reserveren meteen voor 
die avond. Allemaal in één moeite 
door.”

“Ik geef graag iets terug aan alle 
relaties van AccountAnders.”
“Hoe ik bij AccountAnders kwam? 
Bij Willem II leerde ik Harm 
(Holierhoek) kennen. Jaren 
geleden al. Onlangs had ik een 
financieel vraagstuk en belde 
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Harm. Hij zocht het uit en loste het 
op. Sindsdien neemt 
AccountAnders me veel werk uit 
handen. Het boeken van mijn 
kosten, maar ook de verloning van 
mijn personeel. Ik ben er serieus 
blij mee. In dit magazine geef ik 
graag iets terug aan alle relaties 
van AccountAnders: namelijk 5 
tips rondom fotografie.”

5 tips rondom fotografie
Tip #1 Zorg voor goede associaties
Om informatie te onthouden, associëren we de hele dag door. 
Snelkoppelingen zijn zo gemaakt in ons brein. Slechte helaas ook. En 
dat is helemaal niet nodig als je het meteen goed aanpakt en beelden 
maakt die je verhaal versterken.

Tip #2 Wees authentiek: mensen willen mensen zien
De behoefte om échte mensen te zien, die blijft. En die wordt 
misschien alleen maar sterker, in tijden van technische innovaties. Niet 
voor niets wordt de over-pagina op een website nog steeds het best 
bezocht. Dus laat zien wie er achter je bedrijf zit en laat zién dat je 
authentiek en betrouwbaar bent.

Tip #3 Wees trots op een bijzonder productieproces
Heb je een bijzonder productieproces? Met 360 graden weergave zet 
je dat proces interactief op de kaart. Of je nou een inpakbedrijf hebt of 
een tandartsenpraktijk. Ook een gewone website krijgt een innovatief 
en fris karakter met alleen maar een klein element uit de 360 graden-
techniek.

Tip #4 Laat mensen stiekem binnenkijken
Zijn je deuren normaal gesloten? Laat mensen stiekem binnenkijken. 
Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis fotografeerde ik de 
operatiekamers 360 graden rond. Je krijgt een gevoel van de ruimte 
en ziet elk detail. Voor het ziekenhuis dé manier om veel mensen te 
bereiken en een goed gevoel te creëren rondom hun merk.”

Tip #5 Besteed aandacht aan goed beeld
Een foto is zo gemaakt. Maar waar maak je een foto van? En 
waarom? Ik help je graag bij het uitdenken van je verhaal, zodat je 
foto’s straks ook impact hebben.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op:
Tommy de Lange Fotografie / 360 Weergave | 
tommy@tommydelange.nl | 06 - 24 92 96 35
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Een levenstestament voor jou een uitkomst?

Levenstestament
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Levenstestament

Wat gebeurt er met mij als ik een ziekte/ongeval krijg en ik zelf niet meer kan 
beslissen? En wat gebeurt er met mijn onderneming als ik door ziekte of een 
ongeval niet meer in staat ben beslissingen te maken? Het is een vraag die 
weinig ondernemers zichzelf stellen. Toch is het van belang om hierbij stil te 
staan. In dit artikel willen we graag het levenstestament onder de aandacht 
brengen en (beperkt) ingaan op de mogelijkheden.

Als er niets “op papier” gezet is en er gebeurt iets met je, zoals ziekte of een 
ongeval, is het maar de vraag of en hoe je belangen behartigd (kunnen) worden. 
Bij een onderneming komt het vaak voor dat verder niemand 
beslissingsbevoegdheid heeft, de onderneming staat dan “stil”.

En wat als je niets hebt vastgelegd ten aanzien van verzoeken tot medische 
behandelingen (of juist geen behandeling)? Of bijvoorbeeld je wensen ten aanzien 
van verzorging/opname in een verpleeghuis? Je moet dan vertrouwen op je 
naasten, maar weten zij wat je wensen zijn?

Om zakelijke, medische of persoonlijke wensen vast te leggen/te behartigen, kan je 
een levenstestament opstellen bij de notaris. Dit is een notariële akte, waarin zaken 
worden vastgelegd, een testament welke niet “werkt” bij overlijden, maar tijdens 
leven. Je kan dus zowel een levenstestament als een testament hebben.

De notaris stelt de notariële akte op en legt deze vast in het Centraal 
Testamentenregister (niet openbaar). Iedereen kan nagaan of er een 
levenstestament opgesteld is, maar niet iedereen mag deze inzien. Bij de notaris 
kunnen belanghebbenden zoals medici en rechters deze raadplegen, maar slechts 
de passages die voor hen van belang kunnen zijn en slechts indien ze van belang 
zijn. Om een levenstestament later aan te passen of ongedaan te maken 
(“geheel/gedeeltelijk herroepen”), moet je naar de notaris.
In een levenstestament uit je je eigen wil. Het is geen verplichting voor een rechter 
of behandelend arts/zorgverlener zich hieraan te houden, maar dat mogen ze wel. 
Sterker nog, in de regel zal hiernaar gehandeld worden. Ten aanzien van je 
onderneming kun je met het levenstestament voorkomen dat deze “stil komt te 
liggen” doordat niemand vertegenwoordigings-/beslissingsbevoegdheid heeft.

Je kan zelf bepalen wanneer een levenstestament tijdens jouw leven gaat 
“werken”. Met onmiddellijke ingang of bijvoorbeeld pas na het intreden van een 
bepaalde omstandigheid, zoals wilsonbekwaamheid, welke door een onafhankelijk 
arts moet/kan worden vastgesteld.
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Verlenen volmacht

Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten, 
wensen ten aanzien van zakelijke/medische/persoonlijke 
belangen (en eventueel bijlagen).

Een volmacht is een verklaring waarbij je een ander/anderen de 
bevoegdheid geeft om namens jou handelingen te verrichten. 
De gevolmachtigde(n) kan dan handelingen verrichten waaraan 
jij (als volmachtgever) gebonden bent. De gevolmachtigde wordt 
hier in principe niet zelf aan gebonden. Maar je bepaalt dus zelf 
wanneer een volmacht in werking treedt/ingaat.

Een verleende volmacht kan later ook worden herroepen 
(ingetrokken) via de notaris. Er kan echter ook voor worden 
gekozen een onherroepelijke volmacht te verstrekken. Die kan 
dus niet worden ingetrokken.

Het uitgangspunt van het levenstestament is een algehele 
volmacht met ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid en geldt 
dus voor alle zaken en rechtshandelingen.

Het kan je wens zijn om niet één persoon of meerdere 
personen een uitgebreide volmacht te geven, of bijvoorbeeld wil 
je wel een uitgebreide volmacht maar ervoor zorgen dat 
bepaalde zaken niet mogen. Je kan dan ondubbelzinnig 
bepaalde bevoegdheden uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan 
schenkingen van de volmachtgever (jezelf) aan de 
gevolmachtigde.

Ook kan je beperkingen opleggen (aanwijzingen geven) aan de 
gevolmachtigde, bijvoorbeeld de verplichting om verantwoording 
af te leggen aan een ander, denk aan je partner, je kinderen of 
zakenpartner/directeur. Een dergelijke beperking heeft ten 
opzichte van derden geen werking (dus de volmachtgever, 
jijzelf, bent gebonden aan de rechtshandeling van de 
gevolmachtigde) maar heeft wel interne werking (dus 
gevolmachtigde ten opzichte van jou).

Let op met het verlenen van beperkte volmachten. Een 
beperking kan tot uitvoeringsproblemen leiden, bijvoorbeeld bij 
financiële handelingen bij banken/financiële instellingen. Een 
aantal zaken zijn niet te regelen met een levenstestament zoals 
het opstellen van een testament.

In een levenstestament zijn uitgebreide regels en bepalingen 
op te nemen. Het opstellen van een levenstestament is dan 
ook “maatwerk”. Wij treden (samen met de notaris) graag met je 
in overleg of een levenstestament voor jou een uitkomst kan 
bieden en informeren je graag over de mogelijkheden.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande willen bespreken 
wat voor u mogelijk is, neemt u dan gerust contact met ons op.
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Neem contact op met onze belastingadviseurs:

Bo Olde Juninck M.Sc. - 088 0320 736
mr. drs. Harm Holierhoek - 088 0320 736
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Dé groeimotor van de toekomst

Voorsprong door een nieuwe website
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Website development

Naast de administratie en accountancy kan AccountAnders ook je 
website verzorgen. Waarom? Omdat online marketing dé 
groeimotor is van de toekomst. Een continue verbetering van je 
online marketing kan veel omzetgroei opleveren. Regelmatig blijkt 
dat onze klanten meer voorsprong kunnen behalen door hun online 
marketing te optimaliseren. Dat begint vaak bij het ontwikkelen van 
een nieuwe website.

Wat is onze werkwijze?

Een website van AccountAnders voldoet altijd aan minimale voorwaarden. Lees 
hieronder welke dat zijn!

1. Samen met de ondernemer sparren we over zijn of haar onderneming en de 
(gewenste) positionering.

2. We gaan aan de slag en ontwerpen een prachtige conceptwebsite. De klant 
levert feedback en dit wordt verwerkt in het ontwerp. Dit creatieve proces gaat 
net zolang door totdat de klant tevreden is met het design.

3. Nadat het design is vastgesteld gaan we verder met de technische ontwikkeling. 
Hierbij zorgen we ervoor dat alles optimaal is ingericht voor de vindbaarheid en 
de conversie.

4. In overleg met de klant schrijven wij teksten en kiezen wij de juiste passende 
afbeeldingen. Het kan ook zo zijn dat de klant hier zelf voor zorgt en dit 
aanlevert.

5. Nadat de website naar wens is ontwikkeld, zetten we de website live en maken 
we er een online feestje van! We promoten de nieuwe website via onze social 
media kanalen.

6. Na oplevering analyseren en optimaliseren we de website waar mogelijk.

Een greep uit ons portfolio:

MKB West Brabant Gardenista Mols Assurantiën

https://mkbwestbrabant.nl/?accountnieuws
https://gardenista.nl/?accountnieuws
https://molsassurantien.nl/?accountnieuws
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Deze zaken zijn bij ons vanzelfsprekend!

Nieuwe website nodig of wil je gewoon eens vrijblijvend 
sparren over jouw online kansen?
Neem contact op met onze online marketeer & webdeveloper.

Een stevige en stabiele basis. Iedere website, hoe klein ook, 
ontwikkelen we zorgvuldig. Door onze manier van werken is 
het altijd mogelijk om de website (in een later stadium) uit te 
breiden.
De klant wordt zelf eigenaar en beheerder van de website. 
Geen gedoe met dure en jarenlange abonnementen, maar 
100% flexibililteit!
Iedere website maken we volledig ‘responsive’. Dus op alle 
apparaten goed leesbaar.
We melden de website aan bij Google zodat deze snel en 
goed gelezen wordt door de zoekmachine.
Iedere website krijgt een beveiligde verbinding (SSL-
verbinding). Dit zorgt voor veiligheid.
De website bouwen we zo op, dat deze volledig AVG-proof is.
Volledig inzicht in de bezoekersstatistieken via Google 
Analytics. Hiermee kan de klant o.a. meten wat de bezoekers 
op de website doen en waar ze vandaan komen.
Koppeling met de social media accounts.
Bijna 100% uptime door stabiele, betrouwbare en snelle 
servers.

Neem contact op voor persoonlijk advies

Jan-Paul Verkamman  |  06 11 75 53 30  |  jpverkamman@accountanders.nl
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Goed nieuws voor onze fysio-klanten:

All-in loon fysiotherapeut is toegestaan
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Het onderwerp ‘all-in loon’ komt 
regelmatig ter discussie bij 
fysiopraktijken. Wat betreft dit 
onderwerp hebben we goed 
nieuws voor onze fysio-klanten! 
Een kantonrechter heeft 
namelijk geoordeeld dat het 
hanteren van een all-in loon is 
toegestaan, zolang er voldoende 
duidelijkheid is bij de 
werknemer. We gaan in dit 
artikel verder in op het geschil 
en de uitspraak van de 
kanonrechter.

Bron: SRA - Publicatiedatum: 27-
03-2019

Het geschil voor de rechter
Het geschil bij de kantonrechter 
ging over het zogeheten 'all-in 
loon'. De fysiotherapeuten, in 
loondienst bij hun maatschap, 
vonden niet dat met hun 
maatschap een all-in loon was 
afgesproken. Er was volgens hen 
sprake van een variabel inkomen 
en daarom eisten zij voor de 
rechter nog onder meer extra loon 
en vakantietoeslag. Volgens de 
maatschap was wel sprake van all-
in loon.

Wat is all-in loon?
In de fysiotherapiebranche 
bestaat van oudsher het all-in 
loon. De werknemer ontvangt dan 
elke periode één bedrag 
bestaande uit vast salaris, 
vakantiegeld, doorbetaling tijdens 
vakantiedagen, werkgeverslasten, 
verlof en (eventueel) een extra 
percentage afhankelijk van de 
eigen omzet.

Arbeidsovereenkomst moet 
duidelijkheid geven
In het vonnis heeft de 
kantonrechter Utrecht nu bepaald 
dat de vraag of er nu wel of niet 
all-in loon wordt betaald, niet per 
sé hoeft te blijken uit de 
loonstroken, zolang de 
arbeidsovereenkomst zelf 
voldoende duidelijkheid verschaft 
over het loon en de werknemer 
zijn wettelijke recht op vrije dagen 
behoudt (en kan gebruiken).
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Wat zegt de rechter?
Volgens de rechter is de arbeidsovereenkomst in dit geval 
voldoende duidelijk voor wat betreft all-in loon als gevolg van de 
volgende feiten:

De arbeidsovereenkomst bevatte een verwijzing naar de 
Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003. Alhoewel deze niet 
meer algemeen verbindend is, kan iedereen hier transparant in 
terugvinden welke componenten onder het all-in loon vallen. 
Door de vermelding van deze cao wisten of hadden de 
werknemers moeten begrijpen dat deze regeling nog steeds 
gold.

Eerdere uitspraak
Eerder oordeelde de kantonrechter Zaanstad in een casus van 
een fysiotherapeut die in dienst was van een maatschap, dat 
niet duidelijk uit de arbeidsovereenkomst bleek wat er allemaal 
onder het afgesproken all-in loon viel. Hierdoor kon de 
fysiotherapeut alsnog aanspraak maken op uitbetaling van 
vakantiedagen.

in de arbeidsovereenkomst staat de grondslag van het 
variabel salaris uitdrukkelijk benoemd (onder meer worden 
salaris, variabel salaris, vakantiegeld en vakantiedagen 
genoemd);
bij indiensttreding en daarna op verzoek nog herhaaldelijk 
heeft de werkgever de werkwijze toegelicht;
jaarlijks besprak de werkgever de berekening van het 
variabele salaris met de werknemers.
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AccountAnders

Een kijkje in de keuken van AccountAnders
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Voorsprong is tijd voor ontspanning!

Hard werken, daar draaien we onze hand niet voor om. Het team van AccountAnders staat altijd vol enthousiasme voor je 
klaar. Ons geheim? We geven je een kijkje in onze nieuwe keuken.

Wij vinden het ontzettend belangrijk om het (harde) werken af te wisselen met ontspanning. Onze zolderverdieping staat garant voor 
gezelligheid, creativiteit, teamspirit en competitie. Hier lunchen we dagelijks, hebben we wekelijks borrels en krijgen we maandelijks 
verschillende trainingen.

Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe keuken op de zolderverdieping van ons kantoorpand. Dit geeft ruimte voor nog 
smakelijkere lunches en biedt plaats voor nog meer gezelligheid. Bijkomend effect? De borrels worden steeds langer. ;)

Benieuwd naar onze zolder? Plan je afspraak tijdens lunchtijd en eet gezellig mee. Liever op een ander moment van de dag? Dan 
ben je uiteraard ook van harte welkom. Wij dagen je graag uit voor potje darten.
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Wil jij in het 
volgende 
magazine?
Het AccountNieuws magazine 
wordt één keer per kwartaal 
gepubliceerd en bevat verhalen 
en tips van klanten voor 
klanten. Wil jij het nieuwste 
AccountNieuws als eerste in je 
mailbox of wil jij je onderneming 
ook (kosteloos) profileren in 
ons magazine? 

Meld je aan

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws&accountnieuws

