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Algemeen

Van Welie Accountants uit Harderwijk

Klein kantoor met uitgebreid dienstenpakket
Ze vormen een klein kantoor, maar
dankzij de samenwerking met een
specialistisch bureau biedt Van Welie
Accountants uit Harderwijk de klant
toch een uitgebreid spectrum aan diensten. De civiele en fiscale juristen,
P & O deskundigen en pensioenadviseurs van Extendum maken Van
Welie feitelijk tot een groot accountantskantoor met scherpe tarieven.

Begin 1999 startte Gerard van Welie met zijn
accountantskantoor dat destijds gespecialiseerd was in de vrije beroepen. Door de jaren
heen breidde hij de werkzaamheden uit naar
het regionale MKB. De gestage groei weerspiegelt zich in een recente verhuizing naar
een eigen kantoorpand aan het Oosteinde in
Harderwijk. ‘Dankzij de kwaliteit van ons
werk hebben we in de regio een goede naam
opgebouwd. Met name omdat we naast de
basiszaken van een accountantskantoor veel
aanvullende diensten bieden.’

Volgens Gerard van Welie (links) is zijn accountantskantoor dankzij de
samenwerking met Extendum tot veel meer in staat dan vergelijkbare kleine
bureaus. Foto: Fotostudio Merjenburgh
Juridische aspecten
Van Welie doelt hierbij bijvoorbeeld op de
juridische aspecten inzake arbeidsconflicten,
internationaal belastingrecht, of de beoordeling van overeenkomsten die dankzij de
samenwerking met Extendum mede behan-

Nieuwe ontwikkelingen op juridisch gebied
Natuurlijk houden de jaarlijkse wijzigingen in de fiscale wetgeving het accountantskantoor actief met
het adviseren van hun cli_nten. Maar ook op ander
vlak komen er enige wijzigingen. Zo is het voorstel
gedaan om het minimumbedrag van 18.000 euro aan
aandelenkapitaal voor een besloten vennootschap af
te schaffen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder voor de
schulden van de vennootschap is - behoudens enkele uitzonderingen - beperkt tot dit bedrag. Daarom
moet hij/zij dit bedrag bij de oprichting van de vennootschap inbrengen, in geld of in goederen. Daar in
de praktijk dit bedrag na oprichting weer wordt teruggestort heeft deze inbreng niet zoveel zin. Ook de verklaring van de accountant dat ingebrachte goederen
tenminste de waarde van de aandelen vertegenwoordigen is dan niet meer nodig. Bij het schrijven van dit
artikel is dit voorstel echter nog niet aangenomen.
Verdere veranderingen
Ook voor maatschappen, vennootschappen onder
firma en commanditaire vennootschappen zitten er

veranderingen aan te komen. Verwacht werd dat die
vorig jaar al ingevoerd zouden worden, maar dat is op
dit moment nog niet het geval. Wanneer u nu een
samenwerkingsverband aangaat is het wel van
belang hier alvast rekening mee te houden
De huidige rechtsvormen zullen verdwijnen. In de
plaats komt de openbare vennootschap. Hierin is
iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor het
geheel. Dat is nu niet zo bij de maatschap of de commanditaire vennootschap. Ook zal een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid kunnen verkrijgen,
net als de B.V. Daardoor kan deze vennootschap zelfstandig overeenkomsten aangaan. Waardoor in- en
uittreden van vennoten of maten gemakkelijker
wordt. Maar in tegenstelling tot de B.V. blijven de vennoten wel hoofdelijk aansprakelijk.
De overwegingen welke rechtsvorm het meest
geschikt is voor uw onderneming zijn dus niet alleen
de fiscale consequenties daarvan maar ook deze
nieuwe juridische aspecten spelen een belangrijke
rol.
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deld kunnen worden. Daarnaast beschikt dit
bedrijf ook over accountants zodat Van Welie
eventueel een beroep kan doen op een vervanger, of een extra kracht. ‘Dankzij die
samenwerking met Extendum zijn wij met
onze vijf medewerkers tot veel meer in staat
dan vergelijkbare kleine accountantsbureaus.’
Het Harderwijkse kantoor verzorgt als een
van de weinigen in de regio ook de salarisadministratie. ‘Zo hebben we maandelijks contact met de klant en die regelmaat betaalt zich
uit. Wij kunnen heel snel inspringen op
lopende zaken.’ Van Welie werkt met een
uurtarief, maar daarnaast ook met vaste jaarlijkse prijsafspraken.
Activiteiten voor starters
Qua advisering en begeleiding zijn bestaande
ondernemers op het gebied van onder andere
ondernemersplannen, marketing, rechtsvormen, overname en opvolging verzekerd van
deskundige ondersteuning. En voor de toekomstige ondernemers is er een periodiek
spreekuur voor starters. Van Welie participeert tevens in de startersactiviteiten die de
Kamer van Koophandel organiseert. ‘Zo kunnen wij ze vakkundig op de goede weg helpen
en deze werkzaamheden leveren bovendien
geregeld heel aardige klanten op.’
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