GoedeZaken
AGENDA
10 december
OV IJmond. Barborrel IJmuiden
Tijd 17:00 tot 19:00
Locatie: Grand Cafe Kruiten
Kruitenstraat 1-3 IJmuiden
ovijmond.nl/agenda/winterborrel
10 december
Gala Experience 2015
BeterBusiness Haarlem-IJmond
Tijd: 17.30 tot 01:00 uur
Locatie: Hotel Haarlem
Meer info: www.beterbusiness.nl
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Van IT naar
IJssalon Tante Saar

11 december
Seminar Een eigen bedrijf starten
Kamer van Koophandel
Tijd 09:30 - 12:30
Locatie: Kamer van Koophandel
De Ruyterkade 5, 1013AA Amsterdam
Meer info op www.kvk.nl
11 december
Santa Run Haarlem
Rotary Haarlem, Buildnet
webservices, StarCabon, Mylaps, DM
Creatieve Communicatie.
Doel: Houten Haarlemmer.
Locatie: stadshart Haarlem. Voor
inschrijven en meer informatie:
www.santarunhaarlem.nl
11 december
Meerbusiness Gala 2015 met
uitreiking ondernemersprijzen
Meerbusinesss Haarlemmermeer
Locatie Steigenberger Airport Hotel
Amsterdam. Informatie en inschrijven:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
14 december
Ontmoet DEFSHAR!
BeterBusiness
Tijd: 16:00 – 19:00. Locatie: Hotel
Haarlem Zuid. Inschrijven en meer
informatie www.defshar.nl
14 december
Jopenkerk Open Coffee Haarlem
Tijd: 10:00 tot: 12:00
Loc.: Jopenkerk - Haarlem
www.opencoffeehaarlem.nl
17 december
MeerBusiness Lounge december
Meerbusiness Haarlem/IJmond
Tijd: 17:00 uur
Locatie Restaurant de Crown
A. Hofmanweg 5a Haarlem
Voor inschrijven en meer informatie
www.haarlem.meerbusiness.nl
18 december
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Jan Driessen
Communicatie strateeg
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres

Rudy Snippe aan tafel bij NV Haarlem. Foto: Michel van Bergen

Zijn ondernemers anno 2015 onfatsoenlijker dan honderd jaar geleden? Volgens Lector Rudy Snippe
van Hogeschool InHolland tevens
verbonden aan Nyenrode waarschijnlijk niet. Het is tegenwoordig alleen
lastiger om zaken die het daglicht
niet kunnen verdragen binnen de onderneming te houden. Het gevaar dat
het uitkomt, wordt steeds groter.

Snippe deed zijn uitspraken tijdens
de laatste editie van de NV Haarlem.
Ondernemers in de zaal gaven zichzelf overigens een ruime voldoende
voor fatsoen. Dat deden ze via de
App van het Haarlemse bedrijf My
Dialogues, dat merken in staat stelt
via de mobiele telefoon in gesprek
te gaan met hun klanten. De App
kon vooraf door bezoekers worden
gedownload. Een oorzaak van onfatsoenlijk ondernemersgedrag is arrogantie. Managers die op een bepaald
doel aansturen en niet open staan
voor kritiek en doof zijn voor een
andere mening. Daarom is het vak
ethiek zo belangrijk in het onderwijs
aan ondernemers om te tonen dat
fatsoen er wel degelijk toe doet, zei
Snippe tegen de presentatoren Fred
Postma en Jaap Sluis..

De rubriek de Ommezwaai, die in samenwerking met Goede Zaken vorm
was gegeven kwamen twee ondernemers aan het woord die het over
een heel andere boeg hadden gegooid. Pieter Reijnders was directeur
van een IT bedrijf in Hoofddorp. Maar
altijd als hij langs het Spaarne liep
dacht hij: dit is de plek waar ik een
nieuw bedrijf wil starten. Hij verkocht
zijn zaak, kocht een pand aan het
Spaarne en opende er IJssalon Tante
Saar. Op de bovenste twee verdiepingen houdt hij zich onder andere
bezig met een andere nieuwe onderneming: 1miljoenzonnepanelen.nl.
De tweede ondernemer was Bart van
Rijsbergen, van fysiotherapeut tot directeur van een familiebedrijf en nu
eigenaar van Volhart Coaching dat
familiebedrijven adviseert.
Een bijzondere gast was de specialist
in visuele informatie Hans Boot die
deel uitmaakte van de handelsmissie
naar China. “Handelsmissies betekenen een enorme uitbreiding van je
relatienetwerk. En je kunt je gewoon
via www.rvo.nl opgeven.

COLOFON
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken
Pro-Act IT

Jaap Sluis. foto Anke van der Meer

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

‘Liever geen gezeik’
Het is best nog een klus, geïnterviewd worden. Er komt veel bij
kijken. Vaak méér dan de te
interviewen persoon in de gaten
heeft. Daarom gaat het nogal
eens mis, het ogenschijnlijk
onschuldige ‘praatje met de
pers’. Niet goed voorbereid. Of

zelfs ondoordacht. Geen idee van
doelgroep of kernboodschap. Om
maar te zwijgen van afspraken
over autorisatie. En dan maar
klagen dat de journalist er niets
van begrepen heeft.
Wie zich laat interviewen, moet het

Belasting besparen met ‘boxhoppen’
De vaste (forfaitaire) heffing van inkomstenbelasting in box 3 is veel in
het nieuws. Veel weerstand is er tegen het heffen van 30% inkomstenbelasting over een fictief rendement
op beleggingen van 4%, ongeacht
welk rendement werkelijk is behaald.
Bij laagrenderende beleggingen
kan het effectieve belastingtarief
in box 3 zelfs oplopen tot boven de
100%! Vanwege alle kritiek is in het
Belastingplan 2016 een wijziging van
box 3 met ingang van 1 januari 2017
voorgesteld. Die wijziging zorgt ervoor dat iemand met een belastbaar
vermogen van meer dan € 350.000 er
behoorlijk op achteruit gaat. Hoe kunt
u de heffing in box 3 verminderen?
Peildatum 1 januari is bepalend
De heffing in box 3 van 1,2% (30% x
4%) vindt plaats over het saldo van
bezittingen en schulden met als peildatum 1 januari van elk jaar. Het saldo
kan worden verlaagd door voor de
komende peildatum de bezittingen
in box 3 te verminderen. Dat kan eenvoudig door middel van het doen van
schenkingen, maar dat levert vaak
een aanslag schenkbelasting op. Als
dat ongewenst is, kan gekeken worden of er spaartegoeden zijn, die
kunnen worden overgeheveld naar
box 1 of box 2. Dat kan door het te
gebruiken voor een verbouwing van
de eigen woning of voor aflossing van
de hypotheekschuld op die woning.
Overheveling van spaargeld naar
box 2 kan door het te storten in een
al dan niet bestaande (eigen) BV of
in een zogenoemd ‘Open Fonds voor
Gemene Rekening’ (OFGR).

Marco Krijger MB FB, Senior
Belastingadviseur

verschuldigd over de werkelijke rendementen, maar dat wordt in ruime
mate goedgemaakt door de box 3
besparing. Om een indicatie te geven:
Bij beleggingen van € 500.000 en een
werkelijk rendement van 1,5% kan
het netto belastingvoordeel al oplopen tot ruim € 10.000.
Open Fonds voor Gemene
Rekening
Het is ook mogelijk om spaargeld
of beleggingen in een zogenoemd
‘Open Fonds voor Gemene Rekening’
te storten in plaats van in een besloten vennootschap. Een OFGR is in feite niet meer dan een overeenkomst
tussen twee of meer personen om
gezamenlijk te gaan beleggen. Een
OFGR is net als een BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting,
maar biedt diverse voordelen. Zo is
een OFGR ook zonder notaris zeer
eenvoudig op te richten en geldt
voor een OFGR bijvoorbeeld geen
jaarrekeningverplichting of publicatieplicht.

Uit box 3 naar box 2 en weer terug
in box 3
Door laagrenderende beleggingen
vlak vóór de peildatum van 1 januari
als eigen vermogen (agio) te storten
in een BV is hierover geen box 3 heffing verschuldigd in het jaar daarna.
Als vervolgens de beleggingen na 1
januari van het daaropvolgend jaar
weer uit de BV naar privé worden
gehaald, wordt in totaal over twee
jaar heffing in box 3 voorkomen. Dit
noemen we ook wel ‘box hoppen’.
Weliswaar wordt de BV gedurende
één jaar vennootschapsbelasting

Tenslotte
U kunt met box hoppen aanzienlijke belastingbesparingen bereiken.
Gezien de deadline van 1 januari a.s.
is het zaak om uw mogelijkheden op
korte termijn te onderzoeken. Onze
adviseurs zijn u daarbij graag van
dienst.

nodige huiswerk doen en vragen
beantwoorden. Wat is de aanleiding voor het gesprek? Wat wil de
journalist weten? Wat wil jij wel/niet
vertellen? Waarom zou dat kunnen
wringen? Welke nieuwsconsumenten
bedient de journalist en sluit dat aan
op jouw doelgroep(en)?
Ondernemer X wil graag door de regionale krant geïnterviewd worden.
Op basis van door hem aangedragen
punten. Plúspunten. ‘Een mooi stuk
en liever geen gezeik’. Ik maak een
overzicht van te verwachten vragen.
Positief, neutraal, maar bewust ook
negatief getoonzet. Ondernemer X
haakt meteen af. ‘Als het zó moet,
hoeft het voor mij niet’. Het interview
komt er niet. Gelukkig maar. De man
ervoer elke relativerende vraag of opmerking als ‘negatief gedoe’. Wie geïn-

terviewd wordt, hoeft zich echt niet
alles te laten welgevallen. De tekst
vooraf op feiten checken? Een goede
journalist zal er niet moeilijk over
doen of biedt het zélf aan. Zoals er van
tevoren ook afspraken te maken zijn
over de tijd die je krijgt om een tekst
door te nemen. Maak zulke afspraken
altijd vóóraf. En misschien wel het belangrijkst: wat je tijdens een interview
in alle openheid zegt, kan achteraf
niet zomaar worden geschrapt. Zulke
terugtrekkende bewegingen zijn niet
zelden het gevolg van achteloosheid
en kunnen veel vervelend gedoe
veroorzaken. Dat voorkom je met een
gedegen voorbereiding en duidelijke
strategie.

HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

Jaap Sluis is partner van communicatie
adviesbureau De Coalitie in Haarlem

