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Ontwikkelingsprijs BN DeStem
Let the Children Play
omarmt school in Oeganda

Het sprookje
van Patricia
Borghouts

In maart was het landelijk nieuws:
oorlogsmisdadiger Milutin Graic uit
Kroatië werd opgepakt in Roosendaal.
Nu blijkt dat er geen zaak tegen hem

is. Graic is vrij man,
maar gebroken.
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Spectrum
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door Henk Boot en Johan van Uffelen

DEN HAAG – „Grote, industriële be-
drijven worden steeds zeldzamer
in ons land. De toekomst ligt veel
meer bij kleine en middelgrote
ondernemers.”
Dat zegt minister Dijsselbloem
van Financiën in een interview
met deze krant.
Hij verwijst daarbij naar de slui-
ting van grote ondernemingen
waarmee West-Brabant momen-
teel te kampen heeft. Zoals sigaret-
tenfabrikant Philip Morris in Ber-
gen op Zoom, verpakkingsbedrijf
Tetra Pak op Moerdijk en Philips
Lighting in Roosendaal.
Dijsselbloem ziet er niet snel be-
drijven van eenzelfde omvang
voor terugkomen. Uiteraard on-
derkent hij dat de massa-ontsla-
gen hard aankomen en een klap
zijn voor de regio. „Maar”, voegt
hij eraan toe: „Zulke grote bedrij-

ven zijn ook kwetsbaar. Zeker als
de vraag naar producten plotse-
ling wegvalt of de fabricage wordt
overgeheveld naar andere lan-
den.”
Mede daarom wil het kabinet met
steun van pensioenfondsen en
verzekeraars fors inzetten op sti-
mulering van het midden- en
kleinbedrijf. Zeker nu de banken
na de schuldencrisis met krediet-
verlening aan het mkb terughou-
dender zijn geworden.

Zie interview in bijlage Spectrum
West-Brabant heeft volop kansen

bndestem.nl/nassaulezing
Jeroen Dijsselbloem houdt op
3 juni de Nassaulezing in de
Grote Kerk in Breda. Die
lezing is dan vanaf 20.00 uur
ook via een livestream te
volgen op onze site.

Ik voel
me nu
soms net
Bin Laden

De uitspraak gaat
over ’n individuele
zaak en heeft geen
gevolgen voor
andere gevallen

door Paul Bots

ARNHEM/URK – De torenhoge boe-
tes die de Belastingdienst oplegt
aan leaserijders die hun privérit-
ten niet goed registreren, zijn ge-
baseerd op willekeur. Dat stelt
het gerechtshof in Arnhem in een
zaak tegen een bedrijf uit Urk.
Bij belastingontduiking is de boe-
te vaak een percentage van het
ontdoken bedrag. Bij ‘grove
schuld’ is dat bijvoorbeeld 25 pro-
cent. Voor leaserijders geldt een
aparte regeling. Die kunnen 40
tot 100 procent boete krijgen bo-
venop hun naheffing. Het ge-
rechtshof vindt dat onterecht. De
boete wordt ‘verviervoudigd, om
de enkele reden dat een belasting-
plichtige (...) niet heeft voldaan
aan een op hem rustende bewijs-
last’, stelt het hof in de uitspraak.
„Een dergelijke willekeurige regel
(biedt) geen goede basis om te ko-
men tot een afgewogen straftoe-
meting.”
De medewerkster van het Urkse

bedrijf, die oorspronkelijk een
boete van 100 procent moest beta-
len bovenop haar naheffing van
5.541 euro, komt nu weg met een
boete van 1.385 euro. Dat is 25 pro-
cent.
De uitspraak kan grote gevolgen
hebben voor nieuwe en lopende
zaken tussen Belastingdienst en
leaserijders, denkt Jan Rolleman
van AMD Automotive Fiscalisten.
Met dit vonnis kunnen betrapte
privérijders eisen dat hun boete
met vaak duizenden euro’s wordt
verlaagd.
In Nederland rijden honderddui-
zenden mensen rond in een lease-
wagen die ze niet privé zeggen te
gebruiken. In 2012 werden 3.826
leaserijders bekeurd omdat ze op-
zettelijk zaken verzwegen. Daar-
naast kregen 3.831 mensen een
boete omdat ze bijvoorbeeld niet
op tijd waren met het aanleveren
van gegevens. Wie minder dan
500 kilometer privé rijdt, hoeft
daarvoor geen belastingbijtelling
te betalen maar moet wel een slui-

tende ritregistratie bijhouden.
Volgens de Belastingdienst gaat
de uitspraak van het hof over een
individuele zaak en heeft die
geen gevolgen voor andere geval-
len. Rolleman adviseert echter ie-
dereen die nog in een procedure
verwikkeld is, nadrukkelijk naar
deze uitspraak te verwijzen. Vol-
gens juridisch adviseur Clemens
Meerts, die veel van deze zaken
behandelt, haalt het hof voor het
eerst de beleidsregels van de Be-
lastingdienst zelf onderuit.

Ik weiger me neer
te leggen bij de
suggestie dat
West-Brabant in
de versukkeling
zou raken

De Belastingdienst

Veel zon 190C

Gerechtshof tikt Belastingdienst op de
vingers voor boete aan leaserijders die
privékilometers slecht registreren.

“

Boete leaserijder is
willekeur, zegt Hof

‘Kleine bedrijven
spil economie’

“

“

! Minister Jeroen Dijsselbloem in gesprek met BN DeStem.

‘Straf
strenger na
geweld op
voetbalveld’
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KAATSHEUVEL - Vier totaal ver-
schillende bedrijfspresentaties zijn het
hoogtepunt van een verkiezings-
avond die wordt gehouden bij de al-
om geliefde attractie ‘Droomvlucht’.
Twee vrouwen en twee mannen be-
treden achtereenvolgend het podium
om op bevlogen wijze te vertellen
over hun droom, hun ideaal en dat
ondernemerschap lang niet altijd ge-
makkelijk is. Vervolgens worden zij
pittig ondervraagd door een deskundi-
ge vakjury.

Patricia Borghouts mag zich vanaf die
avond Jong-MKB-er West-Brabant
2014 noemen. “De rode schoentjes
waren een leidraad in mijn presenta-
tie en zij vertellen over de droom in
mijn jeugd, maar natuurlijk verwijzen
zij ook naar het beroemde sprookje”,
aldus een stralende winnares. Volgens
de jury zette Patricia haar presentatie
met een behoorlijke dosis flair neer.
Daarnaast heeft zij haar dromen in
werkelijkheid om kunnen zetten,
maar toch heeft ze nog genoeg dro-
men voor de toekomst. Met deze titel
hoopt de jury dat zij een klein aan-
deel heeft kunnen leveren aan Patri-
cia’s sprookje.

Publieksprijs
Tijdens de presentaties zegt de jury
dat de prijs voor showmaster van de
avond al binnen is, omdat haar ‘mili-
taire’ optreden de mensen in de zaal
raakt. De winnaar van de pu-
blieksprijs is Claudia Bouwens en on-
der luid applaus van alle aanwezigen
ontvangt zij uit handen van Lidewij
Rijvers (Bakatelier, Breda) een kunst-
taart. “Deze taart kun je bij ons inleve-

ren en dan bakken wij een prachtige,
verse taart voor jou”, aldus Rijvers,
medeclublid JOB.

Een vakkundige jury, onder voorzit-
terschap van Raimke Groothuizen (ti-
telwinnares 2013), die verder bestaat
uit Mirjam Baas, Cees Meeuwis en
Rob Poiesz. De jury heeft gekozen
op basis van groeipotentie, onder-
scheidend vermogen, een realistische
visie op de markt en vooral onderne-
merschap. De jury wilde voor zich-
zelf de vraag beantwoorden, wie zij
het liefst zouden willen aanbevelen
bij hun eigen netwerk.

Productinnovaties
Eerder deze middag arriveren de vier
genomineerden vergezeld door een

bont gezelschap JOB clubleden, fami-
lie en vrienden bij de ingang van de
Efteling. De stoet gaat dwars door het
sprookjesachtige attractiepark richting
Raveleijn voor een show over raven
en ruiters.
De alcoholvrije cocktail die bij bin-
nenkomst wordt geserveerd en de kof-
fiekar zijn productinnovaties van
twee leden van deze ondernemers-
club. Tijdens de middeleeuwse maal-
tijd is er volop gelegenheid om ken-
nis te maken met elkaar en te netwer-
ken. “Onze club is erg hard gegroeid
de afgelopen maanden”, aldus voorzit-
ter Anton Schaerlaekens.
“Zelfs voor mij wordt het moeilijker
om iedereen te kennen en persoon-
lijk te benaderen. Daarom is het goed
dat we met zoveel enthousiaste men-

Prijs Jong MKB’er van het jaar
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VORMGEVING:
Angela van Eck

Ik heb weer een mijl-

paal in mijn leven be-

reikt. Ik ben golfvaar-

dig. Sinds 30 april,

11.32 uur. Dat was het

moment dat ik mijn

golfvaardigheidsbewijs

(GVB) in ontvangst

mocht nemen. Na mijn

strik-, zwem-, middel-

bare school- en journalistiekdiploma, mijn rijbewijs en een

korte cursus helikoptervliegen komt mijn GVB straks in dat

rijtje te hangen, boven mijn bed.

Denk nou niet dat ik dat GVB zomaar gekregen heb. Echt

niet! Daar zijn heel wat uurtjes van bloed, zweet en tranen

aan voorafgegaan. Ik heb een vriend die in een weekend

zijn GVB haalde, maar toen hij na wat aandringen toegaf

dat hij er nog niet zo heel veel van kon, wilde ik dat niet.

Met nog vier companen besloten wij in november te gaan

lessen. Iedere zaterdagochtend bij een golfpro uit Wales,

die ons ‘the perfect moment van raak’ bijbracht. Met als uit-

eindelijk resultaat het ‘afslaan’ op wat wij vroeger Koningin-

nedag noemden. Maar niet alvorens we (de maandag daar-

voor) het theorie-examen hadden gehaald. Uit het feit dat

ik 29 van de 30 vragen goed had, kunt u wel concluderen

dat dit examen niet zo heel moeilijk was.

Hoe anders was de praktijk. Vier banen lopen met een maxi-

male score van drie boven par. Drie slagen meer dan een ge-

oefende speler slaat, bleek dat bij navraag te betekenen. Nu

heeft mijn niet op sport gebouwde lichaam al moeite met

het raken van meer dan twee ballen achter elkaar, dus dat

beloofde wat. Edoch, ondergetekende bleek in topvorm, ik

raakte in een uur meer ballen dan tijdens al mijn lessen in

een half jaar samen. Met als gevolg dat ik vanaf heden de

golfbanen in Oosterhout, Rijsbergen, Prinsenbeek en Te-

teringen onveilig maak. Dus als u daar speelt en u hoort in-

eens ‘FORE’- dat betekent zoiets als ‘UITKIJKEN’- dan ben

ik dat.

Ron Gregoor

Sprookjes tot leven brengen in
een sprookjesachtige omgeving.
De Efteling als decor voor vier
jonge ondernemers die met el-
kaar de strijd aanbinden voor de
eretitel. Patricia Borghouts, eige-
naar GRAZImedia.com, werd op
22 april uitgeroepen tot
Jong-MKB-er West-Brabant 2014
met een prachtige bedrijfspresen-
tatie en een hoofdrol voor haar ro-
de schoentjes. “Gehoopt maar
niet verwacht”, zegt zij na afloop
door haar vreugdetranen heen.
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sen naar de verkiezing van
Jong-MKB-er West-Brabant 2014
zijn gekomen.”

Door de afsplitsing van MKB-Neder-
land gaat de club verder onder de
naam Jonge Ondernemers Brabant
(JOB). Een netwerk voor jonge on-
dernemers, die niet langer dan zeven
jaar staan ingeschreven bij Kamer van
Koophandel. Maandelijks worden bij-
eenkomsten georganiseerd met een
presentatie en gelegenheid tot netwer-
ken.

Meer informatie:
www.wb.jongmkb.nl

sprookjes

Jeroen Weterings, eigenaar ‘Huys-
Jurist’ uit Etten-Leur. “Ik ben mijn
bedrijf gestart in de overtuiging dat
juridische dienstverlening laagdrem-
pelig en informeler kan.” Hij bege-
leidt zijn klant continu en wordt
daarom ook wel de ‘juridische huis-
arts’ genoemd. Aan de hand van
een PowerPointpresentatie vertelt
hij over zijn ‘luchtige’ aanpak van
de juridische problematiek en dat
hij zeven dagen per week aanspreek-
baar is.

Joris van Unen, eigenaar Van
Unen Finance uit Breda. “Ik ben
ondernemer geworden vanuit de

passie voor cijfers en ondernemers.
En niet te vergeten om zelf de vrij-
heid te hebben om keuzes te ma-
ken.” Hij vertelt over Steve Jobs als
zijn grote inspirator. Slechts acht
maanden geleden heeft hij besloten
een vaste baan op te zeggen en
voor zijn droom te gaan.

Claudia Bouwens, eigenaar C2B
Personeelsdiensten uit Bergen op
Zoom. “Ik bel als arbeidsbemidde-
laar voor kandidaten naar de banen
die bij hen passen. Banen waar men
weer kan zijn wie men wenst te
zijn.” Een wervelende presentatie
aan de hand van een filmpje met en-

kele ‘militairen’. Zij begeleidt hen
zeer actief bij hun zoektocht en het
nemen van hindernissen, zo legt zij
haar doelstelling uit.

Patricia Borghouts, eigenaar
GRAZImedia.com uit Zevenber-
gen. Zij is specialist in online story-
telling, geen sprookjes, maar authen-
tieke verhalen. Aan de hand van
een zwart-wit foto animatie vertelt
zij over haar leven en welke rol de
rode schoentjes hierbij spelen.
“Mijn eerste droom was het kopen
van rode schoentjes. Als je die een-
maal hebt wil je naar een volgende
droom, een eigen bedrijf.”

De finalisten

Een volle zaal in het Efteling Theater.

HEEFT SUBSIDIE WEL 
ZIN? 
Elk jaar worden miljarden besteed aan allerlei subsidies. 
Geld dat de overheid aan de ene kant int van bedrijven, 
vloeit er aan de andere kant weer naar terug in de vorm van 
subsidies. Is het nou alleen maar rondpompen van geld? En 
een andere kritische vraag: maken subsidies organisaties al-
leen maar lui?

Voor beide opmerkingen valt wat te zeggen. Subsidies ma-
ken inderdaad lui wanneer er elk jaar maar weer ’automa-
tisch‘ subsidie verstrekt wordt en zeker wanneer die 100% 
bedraagt. Een oplossing kan zijn dat er geen 100% subsidie 
wordt verstrekt maar bijvoorbeeld 50%. Dat andere deel zul 
je zelf op een andere manier moeten verkrijgen. Daarvoor 
is creativiteit en een actieve houding nodig. Ook zal de aan-
vrager dan kritischer kijken naar zijn uitgaven: is wat we tot 
nu toe hebben gedaan wel allemaal zinvol?

De opmerking over het rondpompen van geld komt nogal 
eens uit de hoek van ondernemers. Zij worden geconfron-
teerd met regelgeving op fiscaal gebied, laten zich advise-
ren en hun fiscale aangifte verzorgen.  Vervolgens schakelen 
ze voor de subsidieaanvraag ook een gespecialiseerde ad-
viseur in. Een gehoorde kreet is dan: verlaag de belastingen 
en schaf subsidies maar af.

Dus: wat is eigenlijk het nut van subsidies?
Subsidiegelden, zeker die voor het het bedrijfsleven, wor-
den ingezet om ondernemers te stimuleren op het gebied 
van bijvoorbeeld innovatie, energiebesparing, (milieu)inves-
teringen en werkgelegenheid.

Een mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk is die van de 
mosselsector. Tot 2007 werd nog amper door deze sector 
geïnnoveerd en geïnvesteerd.  Dat had te maken met on-
zekerheid over de toekomst in verband met milieuregelge-
ving. Toen aan deze jarenlange onzekerheid een einde was 
gekomen, stelde de (lokale) overheid diverse subsidiemoge-
lijkheden beschikbaar. Dit heeft vervolgens geleid tot een 
tsunami aan nieuwe activiteiten en investeringen. Zowel de 
mosselkwekers en -verwerkers als hun leveranciers zagen 
nieuwe kansen en mede door financiële ondersteuning 
werd het mogelijk die kansen volop aan te grijpen. Zo werd 
volop geëxperimenteerd met milieuvriendelijke innovatieve 
invanginstallaties. Er is werkelijk voor vele miljoenen euro’s 
geïnvesteerd in dergelijke voorzieningen. Maar ook in huis-
vesting, schepen en vervoermiddelen. Toeleveranciers zoals 
elektrotechnische bedrijven kregen opeens weer opdrach-
ten om scheepsinstallaties uit te breiden of zelfs geheel te 
vernieuwen. Meerdere jonge ondernemers durfden opeens 
wél die stap van zelfstandig ondernemerschap te nemen.
Als er één goed voorbeeld is van een sector waarin subsi-
dies aantoonbaar tot nieuwe duurzame economische activi-
teiten hebben geleid, dan is dat dus wel deze sector.

Mijn overtuiging is dan ook dat subsidies een prima middel 
kunnen zijn om ontwikkeling te ondersteunen. Er mag, nee, 
er moet zelfs, kritisch gekeken worden of een subsidie wel 
het beoogde effect bereikt. Zo maar afschaffen is echter de 
spreekwoordelijke brug te ver.

DRV Accountants & Adviseurs is met een team van  
ruim 400 medewerkers en 11 vestigingen in Zuidwest-Nederland 
een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers.

Sjef Leijs is
subsidieadviseur bij 
DRV Accountants & Adviseurs
Email s.leijs@drv.nl
Telefoon 076 – 5233033
Blijf op de hoogte van actuele 
subsidieregelingen op Twitter: @DRV_SA 

Vlnr: Claudia Bouwens, Jeroen Weterings, Anton Schaerlaeckens, Joris van Unen, Patricia Borghouts,
Mirjam Baas, Cees Meeuwis, Rob Poiesz en Raimke Groothuizen.
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