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Kerstgevoel

December, feestmaand. Traditioneel de 
tijd voor samen zijn en saamhorigheid. 
Voor borrels, brunches en lange tafels 
met dito gesprekken. Het moment bij 
uitstek voor knuffels en gezelligheid 
rondom de boom… behalve dit jaar. 

De hoogst irritante pandemie houdt ons 
uit elkaar. Zorgt dat we thuisblijven, dat 
we anderhalve meter afstand houden en 
dat het gezelschap beperkt blijft.  
Ontzettend jammer. In huiselijke kring 
met familie, maar ook op het werk. 
Want ook daar hebben we behoefte aan 
persoonlijk contact. Om samen het jaar 
af te sluiten en het glas te heffen op wat 
geweest is en gaat komen.

Vanzelf, we verzinnen alternatieven.  
Een leuk presentje per post, de Kerst-
borrel via Teams en de Kerstbrunch in je 
eigen auto in de drive-thru. Het is leuk 
en goed bedoeld, maar 'nothing beats 
the real thing'. Er gaat toch niets boven 
een mooi gesprek en een welgemeende 
omhelzing.

Zo is het ook met ons 30-jarig jubileum. 
We hadden graag iedereen voor een 
speciale relatieavond uitgenodigd, 
zoals je die van ons gewend bent. Maar 
helaas… corona. Om het toch nog 
enigszins te vieren, hebben we al onze 
klanten een feestelijk pakket gestuurd. 
En al zeg ik het zelf, dat pakket ziet er 
echt leuk uit. Maar goed, ook al is het 
dan wellicht een beetje surrogaat voor 
dat feest, ik hoop dat je het toch ziet als 
een teken van onze oprechte aandacht 
en interesse in jou als onze klant en de 
mensen die achter je staan. En dat feest 
komt zeker nog een keer!

Ook al is het dan anders dan anders, ik 
wens je, mede namens iedereen bij Hoek 
en Blok hele fijne dagen en alvast een 
goed en in alle opzichten virusvrij 2021. 
Let op elkaar, zeker in deze tijd en blijf 
gezond!

Letty Voets
Directeur
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 ICT  
The Blue factor is gedigitaliseerd en kiest voor IT-securitybegeleiding

Onafhankelijk advies over

Steeds meer processen worden 
gedigitaliseerd. Daarmee nemen 
ook de risico’s op hacks en andere 
cybercriminaliteit toe. Maar ja,  
niet elk bedrijf kan z’n eigen IT  
security officer in dienst nemen.  
Dit is anno 2020 inmiddels wel 
nodig, iemand die het hele IT 
landschap overziet, de risico's  
kent en de juiste maatregelen 
inricht en uitvoert. IT moet je  
zelf organiseren. Arjan Moens,  
eigenaar van The Blue Factor,  
heeft dat slim aangepakt…

The Blue Factor is een factoringbedrijf 
dat zijn oorsprong vindt in de periode 
dat Arjan een detacheringsbureau runde. 
“Vaak heb je wel mogelijkheden om in de 
markt te groeien, maar ontbreekt de  
liquiditeit om die groei te kunnen  
finan cieren. Met The Blue Factor bieden 
we daar een oplossing voor: factoring.  
Wij betalen binnen één dag jouw factuur 
uit. Bovendien regelen we het debiteuren-
beheer en ben je verzekerd tegen wan -
betaling.” 

Digitalisering
Inmiddels regelt The Blue Factor op 
deze ingenieuze manier de financiering 
van zo’n 200 mkb-bedrijven met groei-
ambities. “Het afgelopen jaar hebben we 
fors geïnvesteerd in het digitaliseren van 
ons primaire proces; dus de verwerking, 
uitbetaling en vervolgens inning van de 
facturen. Dat is echt super. Het proces is 
daardoor zó veel efficiënter geworden.” 

ITafhankelijkheid
De digitalisering van een groot deel van 
het werkproces deed Arjan eveneens 
beseffen, dat hij daarmee ook steeds 
afhankelijker wordt van z’n IT-systemen. 
“Ik weet er zelf aardig wat van, maar 
het leek me toch verstandig om externe 
expertise in te schakelen.” Zo kwam hij 
bij Hoek en Blok terecht met de vraag om 
een onafhankelijke IT-securitytest te doen. 
“Erg goed… een uitgebreide rapportage. 
Er was niets heel ernstigs, maar toch wel 
een aantal punten van aandacht.” 

Onafhankelijk ITsecurityadvies
Zo bleek uit het rapport dat IT- en 
gegevens beveiliging niet iets is om 
uit te besteden aan een IT-leverancier. 
Hoe belangrijk IT voor je is en welke 
maat regelen daarbij horen, moet je 
zelf bepalen. De uitvoering van de 
maatregelen kan je vervolgens uitbe-
steden. Verder is het erg belangrijk om 
te monitoren of de maat regelen op al je 
IT-systemen en -applicaties zijn ingericht. 
Arjan besloot daarop de IT-security-
manager van Hoek en Blok IT in te 
schakelen. “Voor een vaste fee per maand, 
worden er continu controles uitgevoerd en 
verbeteringen voorgesteld. Dat geeft me 
een goed gevoel. Vooral omdat het een 
continu proces is. Je kan het nú allemaal 
wel waterdicht geregeld hebben, maar 
een per ongeluk gemiste update later, 
is het wellicht helemaal mis. Met deze 
‘security as a service’ van Hoek en 
Blok hoef ik daar niet meer over in te 
zitten.” ◼

Meer informatie

Steven Verkaart
0184 49 68 00
s.verkaart@hoekenblok.it

  

Arjan Moens

mailto:s.verkaart%40hoekenblok.it?subject=
mailto:s.verkaart%40hoekenblok.it?subject=
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Klant  

Chris en Wilma Braanker 
Braanker Logistics

Privé op orde

Veel ondernemers stoppen ziel en zaligheid in hun bedrijf. 

Vaak zijn ze tot in de kleinste details op de hoogte van  

hoe contracten met klanten in elkaar zitten en hoe  

andere zaken geregeld zijn. Het is tenslotte belangrijk om  

dat goed op een rijtje te hebben. Minstens even belangrijk 

is het om ook de financiële privésituatie op orde te hebben, 

maar dat schiet er gek genoeg vaak bij in. 

Bij Chris Braanker, oprichter en algemeen directeur van 

Braanker Logistics uit Alblasserdam, was het niet anders. 

Totdat hij in gesprek ging met Tabitha Rozeboom Bos  

van Hoek en Blok. “Het geeft zo veel rust, als je weet dat  

het allemaal goed geregeld is.”

>
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Chris Braanker liet een Privé in Zicht-
plan opstellen door Hoek en Blok. Daarbij 
wordt in kaart gebracht wat de doelen 
in het leven zijn, waar vervolgens een 
financieel plan aan gekoppeld wordt, 
rekening houdend met zaken als pensioen 
en vermogen. “Zevenenhalf jaar geleden 
stapte ik voor de tweede keer in het 
 huwelijksbootje. Daarmee kreeg ons 
samengestelde gezin een officieel tintje. 
Dat was voor mij de trigger. Want wat 
gebeurt er dan nu precies bij bijvoorbeeld 
een overlijden? Hoe werkt dat?”

Familieperikelen
Het betekende het startsein voor een 
samenwerking met Tabitha Rozeboom 
Bos, één van de financieel planners van 
Hoek en Blok. Braanker: “Ik zag daar eerst 
eigenlijk best nog wel tegenop. Je hebt 
toch het gevoel je hele ziel en zaligheid, 
inclusief alle familieperikelen, bloot te 
moeten leggen. Maar vanaf het eerste 
moment verliep dat helemaal prima. Komt, 
denk ik, ook door de setting. Samen met 
mijn vrouw Wilma en Tabitha hebben we 
alles doorgenomen. Het voelde meer alsof 
we het met een vriendin bespraken. Maar 
juist ook omdat er een ‘derde’ bij was, is 
het gesprek beter en meer to the point dan 
als je dat alleen met je vrouw bespreekt.”

Alle aspecten kwamen voorbij, van het 
gewenste inkomen tot aan huwelijkse 
voorwaarden en van de opties voor het 
bedrijf en eventueel minder werken tot 
aan het testament. “Je kunt op dat vlak 
natuurlijk niets regelen, omdat je het een 
lastig onderwerp vindt, maar dan wordt 
het afgehandeld zoals de wet dat bepaald 
heeft. Dat kan echter helemaal niet zijn, 
zoals je het zelf zou willen; bijvoorbeeld bij 
ex’en, zoals bij ons aan twee kanten het 
geval is.”

Airco
“We hebben er de tijd voor genomen 
om alles goed door te spreken”, vervolgt 
Braanker. “Je komt dan ook op opties, 
waarmee je bijvoorbeeld veel belasting 
kunt besparen, zoals bij het erfrecht. Van 
sommige mogelijkheden heb je überhaupt 
geen weet. Het is net als met een nieuwe 
auto. Als je nog nooit van een airco 
gehoord hebt, dan bestel je ‘m er ook niet 
bij.” Tabitha fungeerde als ‘buitenboord-
motor’. “Dat was fijn. Dan laat je het 
proces niet versloffen tussen alle dage-
lijkse sores.”

“Toen we het op de rit hadden, gaf dat een 
enorm goed gevoel. Rust ook. Nog steeds. 
En wat ook rust geeft, is dat er dus iemand 
is, die weet hoe alles geregeld is en hoe we 
het willen hebben. Het kan natuurlijk altijd 
zo zijn dat we beiden komen te overlijden, 
dan hebben de kinderen een vraagbaak.”

Ongoing
“Toen de kinderen boven de twintig waren, 
zijn we samen een keer met Tabitha door 
alle zaken heengegaan om uit te leggen 
hoe we het geregeld hebben. Dat was 
heel waardevol; met name de bespreking 
van het testament, wellicht omdat we 
een samengesteld gezin zijn. Nog elk jaar 
spreken Wilma en ik met Tabitha af om in 
een paar uurtjes door alles heen te lopen 
en eventueel te updaten. Je moet het niet 
bij het eenmalig opstellen laten, want 
situaties veranderen en voor je het weet, 
is alles verouderd. Wat dat betreft is het 
ongoing en dwingen die gesprekken je ook 
elke keer weer tot nadenken. Maar telkens 
weer met een goed gevoel tot besluit.” ◼

Meer informatie

Tabitha Rozeboom Bos
0184 49 68 00
t.rozeboombos@hoekenblok.nl

Braanker Logistics
Braanker Logistics is op 1 juli 1991 door 
Chris Braanker gestart vanuit Zwijndrecht als 
eenmanszaak voor wegtransport. Inmiddels is 
de onderneming uitgegroeid tot een moderne 
allround logistieke dienstverlener, met een 
wegtransportafdeling van zo’n 170 trekkers en 
opleggers, een eigen luchtvracht- en zeevracht-
kantoor en 40.000 vierkante meter op- en 
 overslagcapaciteit. Het hoofdkantoor is sinds 
2006 in Alblasserdam gevestigd. Er werken in 
totaal ruim honderd mensen.

.................................................................... 
Tabitha fungeerde als 
‘buitenboordmotor’. 

“Dat was fijn. Dan laat je het 
proces niet versloffen tussen 

alle dagelijkse sores.”
....................................................................

.................................................................... 
Juist ook omdat er een ‘derde’  
bij was, is het gesprek beter en  

meer to the point dan als je dat alleen  
met je vrouw bespreekt.”

....................................................................

mailto:t.rozeboombos%40hoekenblok.nl?subject=
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In de periode vanaf 1 januari tot 1 april 2021  
geldt de vrijstelling ook voor woningen met  
een hogere aankoopprijs dan 400.000 euro.   
In die periode kan bij een aankoop van een eigen 
woning onbeperkt gebruik worden gemaakt van 
de startersvrijstelling.

Schenken maar!
Het bedrag dat je belastingvrij mag schenken, 
gaat volgend jaar eenmalig met 1.000 euro 
omhoog. De Tweede Kamer heeft dit fiscale 
extraatje vanwege de coronacrisis afgedwongen. 
Dit betekent dat ouders in 2021 aan ieder kind 
een bedrag van iets meer dan 6.600 euro mogen 
geven, zonder dat die daar schenkbelasting over 
hoeft te betalen. Het bedrag dat je belastingvrij 
aan iedereen mag schenken gaat volgend jaar 
dan naar ongeveer 3.250 euro. 
De verhoging van de vrijstellingen geldt alleen 
voor het jaar 2021. Vanaf 2022 verdwijnt het 
extraatje weer. 

Baangerelateerde Investerings
korting (BIK)
Over de korting op de loonheffing bij 
 investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen is 
al eerder geschreven. Over deze regeling was 
veel commotie, toch is ook deze aangenomen. 
De percentages zijn gewijzigd om de regeling 
aantrekkelijker te maken voor het mkb. 
De BIK wordt voor een investeringsbedrag tot  
5 miljoen euro verhoogd van 3 naar 3,9 procent. 
Voor het deel van de investering boven die  
5 miljoen euro gaat de BIK juist naar beneden 
van 2,44 naar 1,8 procent.

Exit fiscale eenheid Vpb?
Vanwege de verlenging van de eerste tariefschijf 
in de Vennootschapsbelasting (Vpb) zal voor een 
groot deel van het mkb een fiscale eenheid Vpb 
niet langer voordelig zijn. Administratief gezien is 
het het eenvoudigst om een fiscale eenheid aan 
het begin van het jaar te ontbinden. 

Dien een verzoek dus tijdig in, want verbreking kan 
niet eerder plaatsvinden dan op de datum waarop 
het verzoek is ontvangen door de Belastingdienst. 
Aandachtspunt: als in de afgelopen zes jaar nog 
vermogensverschuivingen zijn geweest binnen de 
fiscale eenheid en er boekwinst is gemaakt, moet 
hierover alsnog worden afgerekend.

Belasting blijft soepeler
Ben je ondernemer en heeft jouw bedrijf 
 betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? 
Dan kun je tot 1 januari 2021 bijzonder uitstel 
van betaling aanvragen. Het is dan de bedoeling 
dat je vanaf 1 juli 2021 de belastingschuld in  
36 maanden aflost. ◼

Meer informatie

Meer infor
Albert de Jager
0184 49 68 00
a.dejager@hoekenblok.nl

Fiscaal  

2021 wordt toch iets anders 

Belastingplan gewijzigd
door Tweede Kamer
Hebben we in een vorige editie  
van  ons Schrift al belangrijke  
wijzigingen als gevolg van het  
Belastingplan 2021 op een  
rijtje gezet, er zijn toch nog  
wat aanpassingen door- 
gevoerd. Wat betekent dat in  
de portemonnee?

Zo is de startersvrijstelling in de overdrachts-
belasting aangepast. Deze geldt voor kopers 
jonger dan 35 jaar, die starter zijn op de woning-
markt en zelf in de woning gaan wonen. Een 
wijziging is dat voor toepassing van de vrijstelling 
de aankoopprijs lager moet zijn dan 400.000 
euro. Zo niet, dan geldt over de gehele aankoop-
prijs een overdrachtsbelastingtarief van 2 procent. 

Ook als gezamenlijk een woning wordt gekocht 
van bijvoorbeeld vijf ton en er wordt voldaan 
aan alle overige voorwaarden, dan is er toch die 
belasting van 2 procent verschuldigd. 

Omdat dit plafond voor toepassing van de 
startersvrijstelling pas later is toegevoegd aan het 
wetsvoorstel, gaat dit onderdeel ook later in. 

mailto:a.dejager%40hoekenblok.nl?subject=
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Sportcolumn  
Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver 
is Maarten Tissink jurist bij Hoek en Blok

Marcus Rashford: Voetballer  van het jaar
Voetbal was dé uitweg voor Marcus 
Rashford. Toen hij op achtjarige leeftijd 
werd gescout door Manchester United 
greep hij die mogelijkheid met beide 
handen aan. Dit was een kans op een 
beter leven voor hem en zijn familie. 
Rashford groeide op in armoede, toen 
en nu een groot probleem in Groot- 
Brittannië. Steeds meer gezinnen leven 
er onder de armoedegrens, kinderen 
hebben honger. Moeder Rashford, 
alleenstaand, moest vijf kinderen groot-
brengen met een minimumloon. Een 
bakje yoghurt, meer was er soms niet.

Rashford debuteerde in 2016 onder trainer 
Louis van Gaal in het eerste elftal van 
Manchester United, scoorde tweemaal bij zijn 
debuut en groeide binnen de kortste keren uit 
tot publiekslieveling. Inmiddels is Rashford, 
nu 23 jaar oud, Engels international en 
 voetbalmiljonair. Zijn afkomst is hij echter 
niet vergeten. Hij beseft dat niet alle kinderen 
zijn gezegend met zijn voetbaltalent.

Open brief
Toen Rashford er dit voorjaar lucht van kreeg  
dat de warme maaltijd die Engelse kinderen 
dagelijks op school krijgen, in de zomer
vakantie niet werd uitgedeeld, kwam hij in actie.  
Hij startte een grootschalige campagne 
om aandacht te vragen voor de nijpende 
situatie van deze kinderen en spoorde de 
politiek middels een open brief aan het Britse 
parlement aan om hier iets aan te doen. 

Uiteindelijk ging het Lagerhuis overstag. 
Gedurende de zomerperiode kregen kinderen 
uit gezinnen onder de armoedegrens 
dagelijks een voedzame, warme maaltijd 
voor geschoteld. Liefst 1,3 miljoen kinderen 
profiteerden ervan. Marcus Rashford groeide 
uit tot nationale held en werd een symbool 
in de strijd tegen armoede. Rashford kreeg 
een eredoctoraat van de Universiteit van 

Manchester en werd onderscheiden door het 
koningshuis. Dat Rashford zijn bekendheid 
aanwendde voor dit doel, is bijzonder. Nog 
specialer is het dat Rashford het hier niet bij 
liet zitten. Toen hij vernam dat de regering 
het initiatief tot het uitdelen van warme 
maaltijden tijdens de herfstvakantie niet 
wilde voortzetten, omdat het te duur zou 
zijn, kwam hij opnieuw in actie. 

Zeven miljoen
Aangezien de politiek niet boog, schakelde 
hij verder. Het bedrijfsleven sloot zich aan 
bij Rashford. Grote bedrijven, voetbalclubs, 
restaurants en supermarkten: iedereen  
wilde een steentje bijdragen. Oók, of 
misschien wel juíst, in coronatijd. Samen 
zorgden ze ervoor dat er binnen een week 
zeven miljoen maaltijden bij kinderen 
terechtkwamen. 

Je zou het haast vergeten, maar tussen al 
zijn liefdadigheidswerk door is Rashford 
ook nog spits van Manchester United en 
het nationale elftal. Zijn prestaties hebben 
echter niet te lijden onder zijn missie buiten 
veld. Dit jaar zal er, vanwege de coronacrisis, 
geen wereldvoetballer van het jaar worden 
gekozen. Zonde, want wat mij betreft was er 
maar één geschikte kandidaat. ◼

http://
mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
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Subsidies  
Via de SET stimuleert de overheid dat ouderen en 
mensen met een (risico op) chronische ziekte of 
beperking langer thuis kunnen wonen, met een 
betere kwaliteit van leven. Zorgaanbieders kunnen 
met deze subsidie bestaande e-health-oplossingen 
kopen en aanbieden aan hun klanten.

Sociale robotica
E-health heeft betrekking op digitale toepassingen 
in de zorg of ondersteuning. Bij de SET gaat het 
dan specifiek om oplossingen die de kwaliteit van 
leven van cliënten verbeteren of de (mantel)zorg 
 vereenvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan personen-
alarmering, leefstijlmonitoring, beeldzorg, sociale 
robotica en communicatieplatforms.

Innovatieclusters
Individuele bedrijven komen niet in aanmerking 
voor de subsidie. Het gaat om ‘innovatieclusters’ 
van organisaties. Deze bestaan minimaal uit een 
aanbieder en een inkoper van zorg of ondersteuning. 
De activiteiten die financieel gesteund worden, 
zorgen voor meer toepassing van e-health, inclusief 
het opleiden van zorgprofessionals en het informeren  
en trainen van cliënten en mantelzorgers.

Het gaat dan om bestaande e-health-toepassingen 
op het gebied van:
• Verbetering kwaliteit van leven van mensen met 

een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een 
zorg- of ondersteuningsvraag.

• Verbetering kwaliteit van dienstverlening door 
zorgverleners, met minder werkdruk en meer 
voldoening.

• Toepassingen waarmee gemeenten en zorg-
verzekeraars meer mensen met een zorgvraag 
kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

De subsidie is goed voor vijftig procent van de 
investering met een minimum van 50.000 en een 
maximum van 750.000 euro. De investeringskosten 
voor de e-health-toepassing bedragen maximaal 
twintig procent van de totale kosten.

PréSET
Dit jaar is de PréSET aan de regeling toegevoegd 
waarmee zorgaanbieders een aanvraag kunnen 
indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over 
hoe e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen 
van hun organisatie. De subsidie daarvoor bedraagt 
maximaal 20.000 euro.

Voor de SET- en PréSET-regelingen is nog budget 
beschikbaar en kunnen aanvragen worden ingediend 
tot en met eind volgend jaar. ◼ 

Interesse?
IMC ondersteunt aanbieders van zorg en biedt  
ondersteuning bij het aanvragen én uitvoeren  
van deze subsidieregeling. 

Meer info

Meer

Roland van de Graaf 
0184 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl

Meer informatie

Tijdens de coronacrisis hebben veel zorgaanbieders, cliënten en  
hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren.  

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer 
onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun 
cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand. 

Het is één van de toe  passingen die een zetje in de rug krijgt door  
de Stimuleringsregeling EHealth Thuis (SET).

In e-health? Subsidiekansen! 

Het gaat om 
‘innovatie clusters’  
van minimaal een 

aanbieder en een inkoper 
van zorg of 

ondersteuning.

mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
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Toetsing
De rechter toetst het akkoord en homologeert 
het als aan onder andere deze voorwaarden 
is voldaan:
• Zonder het akkoord lijkt een faillissement 

onvermijdelijk, terwijl de onderneming in 
wezen rendabel is.

• Het aangeboden akkoord is haalbaar.
• Binnen een klasse is een meerderheid 

van de schuldeisers (goed voor minimaal 
2/3 van de waarde van de schulden in die 
klasse) akkoord met het voorstel.

• Het akkoord zorgt ervoor dat geen van  
de klassen van schuldeisers in een  
slechtere positie belandt dan in het geval 
van faillissement.

Haast
Als de rechter akkoord gaat, ontstaat een 
bindend akkoord dat voor alle schuldeisers 
geldt; ook die niet akkoord zijn gegaan 
met het voorstel. Tegen het besluit van de 
rechtbank kan geen hoger beroep worden 
ingesteld. Hoe de WHOA in de praktijk 
uitpakt, zal de tijd leren. Naar verwachting  
kan het traject binnen ongeveer een maand 
doorlopen worden. In zo’n situatie is 
tenslotte haast geboden… ◼

Nu al
Ben je in de positie dat je gebruik wilt 
maken van de WHOA; onze juristen 
kunnen je gedurende het gehele traject 
begeleiden. Wacht niet tot 1 januari. Nu 
al kan met de voorbereidingen worden 
begonnen.

Er is uitgekeken naar een wet als de WHOA. 
Het is een zeer bruikbaar instrument om 
schulden te kunnen saneren. Mocht je meer 
willen weten hierover, neem dan contact op 
met Maarten Tissink.

Meer informatie

Meer infor

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

Juridisch  
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) 

Op 1 januari 2021 treedt de Wet 
 Homologatie Onderhands Akkoord 
(WHOA) in werking. 
De wet biedt bedrijven in financieel 
zwaar weer de mogelijkheid tot het 
aanbieden van een onderhands  
(dwang-)akkoord aan crediteuren. 

De wet heeft lang op zich laten wachten, 
maar nu is ‘ie er dus. En hij is welkom in 
een tijd waarin veel bedrijven in financiële 
moeilijkheden geraken. Het bereiken van een 
dwingend akkoord met schuldeisers om een 
faillissement te voorkomen is in de huidige 
wetgeving zeer moeilijk; zo niet onmogelijk. 
Elke individuele schuldeiser kan een akkoord 
dwarsbomen, waardoor regelmatig bedrijven 
onnodig failliet gaan. 
Het doel van de WHOA is om te voorkomen 
dat in de kern rendabele, levensvatbare 
ondernemingen failliet gaan, omdat ze 
geen akkoord met hun schuldeisers kunnen 
bereiken. Een ‘ongoing’ bedrijf heeft over het 
algemeen meer waarde voor een schuldeiser 
dan een failliete boedel. Bovendien kan zo 
werkgelegenheid worden behouden.

Klassen
Een bedrijf is vrij in het vormgeven van een 
akkoord. De crediteuren kunnen daarbij 
ingedeeld worden in verschillende klassen 
(bijvoorbeeld handelscrediteuren, financiers, 
aandeelhouders en fiscus) en per klasse 
kan er een akkoord worden aangeboden. 
Daarnaast kan een ondernemer bepaalde 
overeenkomsten eenzijdig beëindigen. 
Na het aanbieden van een akkoord aan 
een klasse is het vanzelfsprekend aan de 
schuldeisers om te laten weten of ze ermee 
instemmen. Als niet iedereen dat doet,  
kan het akkoord aan de rechter worden  
voor gelegd.

Dwing schuldeisers  tot een akkoord

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
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Klant  
Van Hoorne Entertainment

Corona maakt de cirkel rond
ook voor meer focus. “Daardoor is het 
nu eindelijk gelukt om het plan voor een 
bioscoopfilm rond de ‘vrolijke boeren-
kinderen’ Fien & Teun op te zetten. Die 
gaat er nu echt komen. Dat is de laatste 
invulling van het 360 graden-concept dat 
we rond de twee karakters bedacht hebben: 
van een televisieserie (bij RTL Telekids) en 
theatervoorstellingen tot aan merchandi-
sing en een eigen pretpark. De cirkel is rond. 
Dat is toch maar mooi in 2020 gelukt.”

Een andere schakel uit het 360-concept is 
de start van een eigen vakantiepark.  
Op voormalige camping De Put realiseert 
de Van Hoorne Groep Vakantiepark Molen-
waard. Dit 9 hectare grote belevings-

concept maakt avontuurlijk en thematisch 
verblijf in de Alblasserwaard mogelijk. “We 
kregen zo vaak de vraag van bezoekers 
aan de Avonturenboerderij, waar ze konden 
overnachten. Nou dat kon, op een handvol 
bed & breakfasts na, eigenlijk nergens. 
Zonde, want die behoefte is er dus. Er is 
hier genoeg te beleven in de omgeving 
om je twee, drie, vier dagen prima te 
vermaken. En zo zijn we in dat gat 
gesprongen.” Op 16 november werd de 
eerste paal geslagen. Op 28 mei volgend 
jaar volgt de feestelijke opening.

GASTVRIJHEID
“Ik ben in 2003 begonnen en deed toen 
eigenlijk maar wat. Het ging alle kanten 

op, met een technisch faillissement 
in 2009 tot gevolg. Toen heb ik het 
 gestructureerder aangepakt. En kijk nu 
eens. Toch heb ik altijd geloofd in het 
idee dat de manier waarop je dingen 
doet, belangrijker is dan wat je doet. 
Bij ons draait het om gastvrijheid. Om 
door middel van oprechte aandacht en 
interesse een relatie aan te gaan met 
je klanten. Want we realiseren ons dat 
het werk dat we doen, het creëren van 
werelden voor kinderen en hun families, 
alleen kan omdat mensen het ons gunnen. 
Ze gunnen het ons om onze dromen waar 
te maken, zodat wij weer dromen voor 
anderen in vervulling kunnen laten gaan. 
En daar draait het allemaal om.”      >

Ondanks dat corona er fors ingehakt 
heeft in de horeca en evenementen
branche, is 2020 geen verloren jaar 
voor Michael van Hoorne.  
“Het is niet alleen kommer en kwel. 
Het levert ook veel nieuwe inzichten 
op.”

Normaliter trekt Van Hoorne’s Avonturen-
boerderij Molenwaard 170.000 bezoekers 
en mogen de theaterproducties alleen al 
in Nederland meer dan 400.000 gasten 
verwelkomen. Dat ligt dit jaar geheel 
anders. Mede dankzij de NOW zijn er 
geen ontslagen gevallen onder de tachtig 
vaste medewerkers van Van Hoorne 

Entertainment, maar de ruim 150 zzp’ers 
die de theatervoorstellingen verzorgen, 
zaten noodgedwongen zonder inkomsten. 
“Enorm balen”, aldus Van Hoorne, bij wie 
een positieve noot nooit ver weg is.

KROKETTEN BAKKEN
“Het is echt niet alleen kommer en kwel. 
De eerste weken van de lockdown waren 
we wel even murw geslagen, maar daarna 
hebben we er het beste van gemaakt. 
Studio opnieuw ingericht, archief 
opgeruimd, verbouwd. Je moet flexibel 
zijn. Onze decorbouwers zijn aan de slag 
gegaan met de inrichting van ons nieuwe 
vakantiepark en toen er van de zomer weer 
wat mocht, is ook het kantoor personeel 
shifts gaan draaien op de Avonturen-
boerderij. Kroketten bakken kan iedereen, 
tenslotte.”

FIEN & TEUN… THE MOVIE
De afgelopen maanden betekenden ook 
meer tijd voor Van Hoorne zelf. “Dat levert 
weer nieuwe inzichten op. Je gaat nog 
eens heel kritisch kijken naar je aanbod. 
Waarom doen we alles wat we doen? 
Sommige producties deden we eigenlijk 
vanuit gewoonte, maar kostten heel veel 
energie. Daar heb ik nu een streep door 
durven zetten.” De beschikbare tijd zorgde 



Vernieuwd online
Ondanks alle hectiek rondom de corona- 

maatregelen, hebben we dit jaar toch maar 

eens tijd vrijgemaakt om onze website van 

een nieuw verfje te voorzien. 

Digitaal staan we er weer geheel fris bij, 

met uit gebreidere informatievoorziening 

voor onze opdrachtgevers en andere geïnte-

resseerden. Zo vind je nu ook verhalen van 

onze klanten op hoekenblok.nl. We zijn er 

zelf erg blij mee en hopen dat je het ook 

kunt waarderen. Neem eens een kijkje….
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Wereldkampioen
Voor ons zijn alle klanten wereld
kampioen, maar dat je er ook eentje 
hebt die dat daadwerkelijk in een sport 
is geworden, komt niet zo vaak voor. 
Nu JanCees Korteland zich in Italië 
gekroond heeft tot wereldkampioen 
powerboatracen, feliciteren we hem 
hierbij nogmaals met deze prachtige 
titel.

De eigenaar van Jan Korteland Water
sport in Alblasserdam, die met broer  
Paul als navigator vaart, kwam in het 
Italiaanse Como in actie met een 
27voets Bernico, aangedreven 
door een 300 pk Mercury 
motor. In de eerste 
twee manches 

werden de Kortelands tweede achter het 
fabrieksteam. In de derde en laatste race 
werd het echter verschrikkelijk spannend 
omdat het fabrieksteam technische 
problemen kreeg. Op dat moment 
lagen de Alblasser dammers 
derde, maar passeerden de 
koploper vlak voor de 
finish. Proficiat!

NieuwsVan Hoorne Entertainment

Interesse in een chalet op Molenwaard?
In de eerste fase worden er op Vakantiepark 
Molenwaard 46 chalets, 32 unieke lodgetenten 
en 31 boven het water gesitueerde hutten 
gerealiseerd; waarvan een deel van de chalets 
beschikbaar is als investeringsobject. 

Vanaf 133.000 euro koop je er eentje en kun 
je naast twee weken gratis verblijf per jaar ook 
genieten van een gegarandeerd rendement van  
4 procent; wat kan oplopen tot 5 procent.  
Michael van Hoorne: "Samen met Hoek en Blok 
hebben we dit opgezet. Wim Stuij heeft zich 

enorm ingezet voor dit project en acht grote 
investeerders hebben de basis gelegd om dit 
te kunnen verwezenlijken. Echt een geweldige 
samenwerking.” ◼

Vakantieparkmolenwaard.nl/zakelijk

https://www.hoekenblok.nl
https://www.hoekenblok.nl/
https://www.hoekenblok.nl/
mailto:http://www.Vakantieparkmolenwaard.nl/zakelijk?subject=
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Hoek en Blok'ers  

Ad-ieu!
Na veertien jaar Hoek en Blok (en

rechtsvoorganger Maes) slaat  

Ad Versluis een andere weg in.  

Vanaf 1 januari gaat hij als partner 

en fiscalist aan de slag bij een 

adviespraktijk, met een specialisme 

in de medische sector. We blikken 

met hem terug.

“Ik heb het heel goed naar mijn zin 
gehad bij Hoek en Blok. En nog steeds. 
Ik heb heel fijn samengewerkt met de 
collega’s van het fiscale team. Stuk voor 
stuk kanjers. Maar ook met de anderen. 
Dat is het mooie van Hoek en Blok. Het 
is een heel breed kantoor, waardoor je in 
contact komt met allerlei disciplines.  
Van die samenwerking heb ik veel 
geleerd. Zo hebben we bijvoorbeeld met  
Igor Savelkouls en Roland van de Graaf 
van IMC, onze subsidieadviseurs, 
verschillende Innovatieboxtrajecten 
uitgevoerd. Leuk om te doen en bijzonder 
aantrekkelijk voor klanten. Ik kan me 
goed voorstellen dat we dit soort samen
werkingen blijven voortzetten als ik 
straks in mijn nieuwe functie actief ben.”

Verfrissend
“Ik heb eigenlijk altijd al ondernemer 
willen zijn. Zo ben ik ooit, na onder meer 
een dikke tien jaar bij Deloitte gewerkt 
te hebben, bij Maes Accountants en 
Adviseurs terecht gekomen. Een kleinere 
organisatie, maar wel één waarbij ik 
naast m’n inhoudelijke werkzaamheden 
ook op organisatorisch vlak actief kon 
zijn. Met het samengaan met Hoek 
en Blok in 2016 heb ik daar bewust 
wat afstand van genomen, maar het 
is toch weer gaan kriebelen. Daarom 
kies ik er nu voor om wat meer te gaan 
pionieren in een kleinere organisatie 
met zo’n twintig medewerkers. Het lijkt 
me verfrissend. Bovendien ben ik op een 
leeftijd dat, als ik nog eens een switch 
wil maken, ik dat nu moet doen. Vandaar 
deze stap. Een persoonlijke keuze.”

Herstructureringen
“Ik ga Hoek en Blok zeker missen. 
Niet alleen m’n collega’s maar ook het 
contact met de ondernemer en zijn of 
haar familie. Veel klanten bedien ik al 
veertien jaar. Inhoudelijk heb ik me altijd 
graag beziggehouden met herstructure
ringen, estate planning en internationaal 
belastingadvies. Daar waren binnen 
Hoek en Blok volop mogelijkheden voor. 
Afgezien daarvan is er ook een heel 

divers klantenbestand, waardoor je  
bij allerlei verschillende branches  
en  ondernemingen mee kunt kijken. 
Fascinerend!”

Familie
“Wat als een soort rode draad door  
Hoek en Blok loopt, is dat een groot 
deel van onze klanten een familiebedrijf 
is. Juist deze blijken in de coronatijd 
flexibel te zijn. Innovatie zorgt er mede 
voor dat deze bedrijven er nog steeds 
zijn. Innoveren betekent bij hen niet 
alleen het bedenken en maken van 
nieuwe producten, maar ook leren 
van het verleden om in de toekomst te 
zorgen voor meer efficiënte processen 
en  verbeterde producten. Het is voor 
ieder bedrijf van belang om te blijven 
innoveren. Een ander belangrijk punt bij 
familiebedrijven is het tijdig nadenken 
over bedrijfsopvolging of verkoop. Niet 
alleen voor de ondernemer, maar ook 
voor de toekomst van het bedrijf en de 
medewerkers. Ook op dat vlak heb ik 
altijd graag m’n steentje bijgedragen.”

“Het is jammer dat het door de situatie 
met de pandemie niet wat persoonlijker 
kan, maar ik dank iedereen heel hartelijk 
voor de fijne samenwerking! Zakelijk en 
privé het allerbeste toegewenst!” ◼



Fijne dagen en

een goed en

virusvrij 2021

Sliedrecht

Stationspark 625

3364 DA Sliedrecht

0184 4968 00

info@hoekenblok.nl

www.hoekenblok.nl

Barendrecht

Tuindersweg 22

2991 LR Barendrecht

0180 64 54 64

  facebook.com/hoekenblok

 @HoekenBlok

Hoek en Blok is an 

independent member of 

Morison KSi
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