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Als een debiteur niet tot betaling overgaat

“Kosten maken
voor een vonnis of de
vordering afboeken?”
Meer mensen
‘verdwijnen’ na schuld
Stamrecht bv
en ontslagvergoeding
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belangrijke
ontwikkelingen
binnen
onze branche

Er is een aantal belangrijke
ontwikkelingen gaande
binnen onze branche waar
we u middels deze ‘Meester
lijk’ graag van op de hoogte
brengen. Om u te laten zien
wat we voor u als organisatie
kunnen betekenen, gingen
we langs bij Bouwbedrijf van
Pijkeren uit Dalfsen.
Dit bedrijf schakelt VD&P juristen in bij incasso’s en voor juridische dienstverlening.
Van Pijkeren deelt graag zijn kennis met u zodat u die eventueel mee kunt nemen in het
maken van uw eigen beslissingen. Onze juridisch medewerkster Bea Jonas is voor velen
van u een vertrouwd gezicht. Ze staat met raad en daad voor u klaar. In deze ‘Meesterlijk’
geeft zij u een aantal praktische tips die u ter harte kunt nemen.

Hands-on!

colofon

De ‘Meesterlijk’ is een uitgave van VD&P
juristen en verschijnt tweemaal per jaar.
De afdeling marketing en communicatie
van VD&P juristen is verantwoordelijk voor
deze uitgaven. U kunt hen bereiken via
communicatie@vdenp.nl.

Het is alweer een aantal maanden geleden dat we onze huisstijl introduceerden.
We merken nu al dat dit een goede stap is geweest, want het opent nieuwe deuren
voor ons. Mede dankzij deze verfrissende uitstraling hebben we een aantal nieuwe
partners mogen verwelkomen. De nieuwe huisstijl is ontworpen door Meindertsma
creative company. Dit creatieve bedrijf uit Zwolle willen wij dan ook graag aan u
voorstellen.

Veuger, Van Dalfsen en Partners B.V.
Postbus 151
8280 AD Genemuiden
Schering 31-33
8281 JW Genemuiden
T 038 385 67 24
F 038 385 74 83
info@vdenp.nl
www.vdenp.nl

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u altijd contact
met mij opnemen.

Redactie
Ilona Schouten

Ik wens u veel leesgenoegen.

Aan dit nummer hebben meegewerkt
Herco Ordelman, Henk van Pijkeren,
Pieter Veuger, Froukje Huitema en
Nynke Links.

Pieter Veuger

Concept en vormgeving
Meindertsma creative company
Disclaimer
‘Meesterlijk’ is met uiterste zorg samen
gesteld. Het betreft echter slechts algemene
informatie waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend. Aansprakelijkheid voor
de gevolgen van het enkel afgaan op deze
informatie is uitgesloten.
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Kosten maken
voor een vonnis
of de vordering
afboeken?
Daling aantal
faillissementen
In de maand september is het aantal faillissementen met vijf procent gedaald ten
opzichte van dezelfde maand in 2012 en
bereikte zelfs het laagste punt in twee jaar.
De horeca presteerde door de goede zomer
beduidend beter.
Bron: accountancynieuws.nl

De kans bestaat dat een van uw
debiteuren tijdens een incassotraject
niet tot betaling overgaat. U kunt dan
kiezen: of u boekt de vordering af of u
start een procedure. Welke van de twee
het meest lonend is, verschilt per situa
tie en hangt af van een aantal factoren.

Meer mensen
‘verdwijnen’
na schuld
Steeds meer mensen met schulden
‘verdwijnen’, zodat schuldeisers nul
op hun rekest krijgen. Het aantal
mensen dat onvindbaar is, stond in
het eerste halfjaar van 2013 op ruim
64.000. Dat is een verdubbeling in
vergelijking met vijf à zes jaar geleden
volgens het Bureau Krediet Registratie
(BKR). Het afgelopen half jaar zijn
er in totaal 5000 mensen bijgekomen,
die bij het BKR als onbereikbaar
staan genoteerd.
Bron: nos.nl

Afboeken
Wanneer u de vordering afboekt, kunt
u weliswaar de btw terugvorderen,
maar als schuldeiser neemt u in dit geval
een behoorlijk verlies voor uw rekening.
Wanneer we met zekerheid vast kunnen
stellen dat uw vordering niet geïncasseerd kan worden, adviseren we u
uiteraard om deze af te boeken.
Dagvaarding
Wanneer u ervoor kiest om uw debiteur
te dagvaarden om zodoende een vonnis
te krijgen, dan worden hiervoor kosten
gemaakt, zoals griffierecht, betekeningskosten en uren. Het voordeel hiervan is
dat wanneer er eenmaal een vonnis is gewezen, deze voor maar liefst twintig jaar
geldt. Gedurende deze termijn verjaart uw
vordering niet. Zonder vonnis verjaart uw
vordering al na een verloop van vijf jaar,

tenzij u de debiteur voor afloop van deze
termijn heeft aangeschreven.
Inzage gegevens
Een bijkomend voordeel van een vonnis
is dat u direct inzage kunt krijgen in het
adres, de inkomstenbron (loon of uitkering), het recht op belastingteruggaven
en/of de autogegevens via de RDW van
uw debiteur. Het komt regelmatig voor
dat vorderingen van jaren geleden alsnog
geïncasseerd kunnen worden als uw
debiteur weer inkomsten genereert. De
keerzijde van de medaille is dat wanneer
uw debiteur alsnog failliet gaat of in de
schuldsanering (WSNP) belandt, u ook
met het vonnis in de hand, de betaling
niet kunt incasseren.

KORT
nieuws
Hardere
aanpak leaserijders
Het Openbaar
Ministerie is bij
zware verkeersovertredingen van plan
de gegevens van
een bestuurder van
een leaseauto op te
vragen bij de leasemaatschappij. Als
de bestuurder meer
dan 30 kilometer te
hard heeft gereden, zijn huur- en
leasemaatschappijen verplicht om de
klantgegevens door
te spelen aan het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),
zodat de bestuurder
vervolgt kan worden.
Deze aanpak zou
per 1 november
ingevoerd worden,
maar is bij nader
inzien uitgesteld tot
een nog onbekende
datum.
Wetswijziging
Deze nieuwe wetswijziging spreekt de
leaserijder aan op
zijn verantwoordelijkheid, waardoor
hij de bekeuring of
straf niet meer kan
ontlopen. Er is door
Bovag Verhuur- en
Deelautobedrijven
een procedure
overeengekomen
met VNA, het OM en
het CJIB om deze
wetswijziging goed
te introduceren. Bij
hoge snelheidsovertredingen wordt de
naam van de contractant doorgegeven. Deze zoekt uit
wie de bestuurder
was op het moment
van de overtreding,
zodat het CJIB die
kan registeren.
Bron: automobielmanagement.nl

interview Bouwbedrijf van Pijkeren
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Bouwbedrijf van Pijkeren werkt sinds
mensenheugenis met VD&P juristen

Schakel VD&P
op tijd in

directeur
henk van
pijkeren
voor zijn
bedrijfspand

kantoor
bouwbedrijf
van pijkeren

Zoals directeur Henk van Pijkeren het zegt: “Bouwbedrijf van
Pijkeren is een echt familiebedrijf. Inmiddels heeft de derde
generatie haar intrede gedaan. Ondanks dat het behoorlijk
roerig is in de bouwwereld, hebben wij onze portefeuille voor
volgend jaar alweer redelijk gevuld. Op eigen initiatief hebben
we bijvoorbeeld een stuk grond in Almere gekocht en hierop
gaan we 59 appartementen bouwen. Binnen zes weken waren
alle appartementen verkocht. Gemeente Almere draagt het
project een warm hart toe, waardoor we hebben besloten een
tweede project met 70 appartementen te ontwikkelen. Als het
om incasso en juridische zaken gaat, komen wij in ons werk
regelmatig zaken tegen waarvoor we VD&P inschakelen.”
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“VD&P heeft ons geholpen bij
het opstellen van een onder
bouwing richting het UWV.”

een greep uit
de projecten
die van pijkeren achter
zijn naam
heeft staan

Hulp bij personeelszaken
Bouwbedrijf van Pijkeren bestaat dit jaar 75
jaar en is al vanaf het begin gevestigd in
Dalfsen. Dit middelgrote bouwbedrijf bestaat
uit zo’n 100 medewerkers. Van Pijkeren is
gespecialiseerd in woningbouw, verbouwingen en renovaties, utiliteitsbouw, projectontwikkeling en agrarische bouw. In de
agrarische bouw zijn ze al jaren marktleider

“VD&P juristen
is flexibel en snel
in te schakelen.”
in Nederland. Van Pijkeren: “Wij bouwen traditioneel, hebben ervaring op een breed terrein en beschikken over uiterst gemotiveerde
vaklui. Ondanks het feit dat we heel veel
waarde hechten aan onze eigen mensen,
heeft de moeilijke situatie in de bouwwereld
ons er toch toe gedwongen om van een
aantal mensen afscheid te nemen en meer
met zzp’ers te gaan werken. Hier waren we

niet gelukkig mee, maar we konden niet
achterblijven en hebben hierbij de hulp van
VD&P juristen ingeschakeld. Zij hebben ons
geadviseerd over hoe we dit in goede banen
konden leiden. Ze hielpen ons onder andere
met het opstellen van een goede onderbouwing richting het UWV. We hadden er een
zwaar hoofd in, maar door de hulp van VD&P
is het perfect verlopen.
Moeilijke betalers
Als het om incasso en juridische dienstverlening gaat, dan besteedt Bouwbedrijf van
Pijkeren alle zaken aan VD&P juristen uit.
“Zoals ik al aangaf, staat de bouwwereld
onder druk. Hierdoor hebben we nog weleens
te maken met moeilijke betalers. Binnen de
woningbouw hebben we daar minder mee
te maken, omdat de koper de sleutel niet
overhandigd krijgt voordat de betaling is
gedaan. Onze ervaring leert dat het belangrijk is dat je niet te lang blijft aanmodderen
met moeilijke betalers. Binnen ons bedrijf
hebben we daarom ook het beleid om een
geschil op tijd over te dragen aan VD&P
juristen. Hoe eerder VD&P erbij betrokken is,
hoe groter de kans dat een vordering snel
wordt geïnd. Dat wil ik aan iedereen mee-

geven. Pieter Veuger, directeur VD&P, is ons
aanspreekpunt en hij komt al zolang ik me
kan herinneren bij ons over de vloer. Deze
contacten verlopen prettig en probleemloos”,
aldus Van Pijkeren.
Rechtszaak
VD&P juristen stond Bouwbedrijf van Pijkeren
bij in meerdere dossiers, waarbij juridische
geschillen soms ook tot een rechtzaak komen.
Van Pijkeren: “We hadden een juridisch
geschil met één van onze agrarische klanten
voor wie we een stal hadden gebouwd. De
bouw was afgerond, maar onze klant hield
een aanzienlijk bedrag achter en claimde
dat wij de bouw niet goed hadden afgehandeld. Op een gegeven moment kwamen we
er met elkaar niet meer uit en toen hebben
we VD&P ingeschakeld. Het kwam uiteindelijk tot een rechtszaak waarbij de rechter
besloot dat onze klant moest betalen en wij
de claim op moesten lossen. VD&P is in dit
traject flexibel geweest en we konden met
elke vraag bij hen terecht en kregen snel antwoord. Dat zijn voor ons belangrijke punten
in de samenwerking.”
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Garantstelling
bij lease
wordt
aangeraden
Bij het afsluiten
van een leasecon
tract raden wij aan
een garantstelling
overeen te komen.
Een garantstelling is een overeenkomst
waarin iemand anders zich garant stelt voor
het nakomen van de verplichtingen van de
contractant. Als die garantstelling er niet is
en de besloten vennootschap wordt geliquideerd, of gaat failliet, dan kunt u de bestuurder/ondernemer niet zo maar aansprakelijk
stellen. Als u een garantstelling had laten
ondertekenen, had u zich daarop kunnen
beroepen en dient de bestuurder/ondernemer alsnog te betalen.

Verandering
in bijtelling
Staatssecretaris Weekers liet op
Prinsjesdag per brief aan de Tweede
Kamer weten dat hij het Belastingplan
2014 voor nieuwe elektrische auto’s
nog zal wijzigen. De vrijstelling voor
zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari
2014, voor zowel nieuwe als bestaande
auto’s. Alleen personenauto’s die niet
meer CO2 uitstoten dan 50 g/km, zijn
nog tot en met 2015 vrijgesteld van
motorrijtuigenbelasting.
Nieuwe auto’s
Voor nieuwe auto’s, ongeacht of het
gaat om een volledig elektrische auto
of een plug-in hybride, gaat in 2014 en
2015 een bijtelling voor privégebruik
gelden van 7% van de catalogusprijs.
Om te zorgen dat de stimulering is gericht op de meest innovatieve technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen
is voorgesteld om de bijtelling van
nulemissie-auto’s per 1 januari 2014
tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%.
Bron: rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl

Juridisch
medewerkster
Bea Jonas

“Weet wie uw
debiteur is!”
Al meer dan vijf jaar is Bea Jonas een vertrouwd
gezicht binnen het team van VD&P juristen.
In 2008 begon ze als juridisch secretaresse en al
snel groeide ze door naar juridisch medewerkster.
“Ik begon mijn loopbaan als medisch secretares
se. Door mijn interesse in het juridisch vakgebied
heb ik de stap richting VD&P juristen gemaakt.
In 2011 heb ik de opleiding Legal Assistant Advo
catuur afgerond en nu ben ik aan het studeren
om door te groeien naar juriste”, vertelt Bea.
Ken uw debiteur
Klanten spreken met Bea als zij een geschil hebben
met een debiteur die niet tot betaling wil overgaan.
Bea vertelt: “Hier houd ik mij voornamelijk mee bezig,
maar ik geef ook advies. Samen met de klant bekijk
ik de mogelijkheden om de debiteur over te laten
gaan tot betaling. Het is dan heel belangrijk dat een
klant weet wie hun debiteur is. En dit gaat verder dan
de vraag of een debiteur een natuurlijk persoon of
rechtspersoon is.”

“Doe goed
vooronderzoek naar
uw debiteur.”
Goed vooronderzoek
Door goed vooronderzoek te doen door bijvoorbeeld
de site van de rechtspraak te checken (www.rechtspraak.nl) of een uittreksel op te vragen bij de Kamer
van Koophandel, kunt u al achterhalen of uw debiteur
failliet is of niet, of dat de onderneming misschien
inmiddels is opgeheven. Bestudeer uw debiteur in
ieder geval goed als hij zich weer bij u meldt om een

dienst af te nemen. “Neem bijvoorbeeld garagebedrijven,” zegt Bea, “Zij kunnen zich beroepen op het
retentierecht. Dit betekent dat als een debiteur één of
meerdere rekeningen heeft openstaan en de debiteur
biedt een auto ter reparatie aan, dan mag het garagebedrijf de auto onder zich houden tot het openstaande
bedrag is voldaan.”

“Leg een borgstelling
schriftelijk vast.”
Niet standaard
Bea: “VD&P juristen is een kantoor waarbij iedereen altijd terecht kan voor vragen. Wij zijn open, klantgericht
en deskundig. Omdat we klein zijn, zijn we in staat snel
een terugkoppeling te geven. Vraag met name ook om
advies bij overeenkomsten die niet standaard zijn. Wij
komen met regelmaat tegen dat afspraken in overeenkomsten beter vastgelegd hadden kunnen worden. Als
u een borgstelling vastlegt bij hogere bedragen, kunt u
de bestuurder aansprakelijk stellen, voor de nakoming
van de overeenkomst, als de besloten vennootschap dit
heeft nagelaten.”
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Kennismaken met
Meindertsma
En toen ineens werd het geel… Na jaren van het
bekende groen en grijs onthulde Meindertsma
onlangs haar nieuwe gezicht. Een flitsende
nieuwe huisstijl in verfrissend, warm geel met
stijlvol zwart, ronde vormen en een vriendelijk,
open en toegankelijk lettertype. Typerend voor
wie we zijn.

stamrecht
bv en
ontslagvergoeding
Eind augustus
zijn de twee defini
tieve voornemens
van de ontslag
vergoeding en de
stamrecht bv voor
2014 gepresenteerd.
Een stamrecht bv is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer
wordt opgericht. De ex-werknemer stort de
gouden handdruk op een bankrekening van
de bv en sluit met de bv een overeenkomst
af, waarbij de bv zich verplicht een periodieke
uitkering te verstrekken. De regering wil allereerst een belastingkorting geven als een
bestaand stamrecht bv (gedeeltelijk) wordt
uitgekeerd in 2014. Dit moet mensen met
een stamrecht bv stimuleren om deze gelden
privé uit te gaan geven, waardoor de economie weer wordt gestimuleerd.

ME, Meindertsma. Creative company. Dat zijn wij.
Creatief, sterk in maatwerk en altijd met een persoonlijke
benadering. Strategieën ontwikkelen, deze vertalen
naar concepten en mooie effectieve ontwerpen maken,
daar houden de acht gepassioneerde vakidioten van
Meindertsma zich dagelijks met veel plezier mee bezig.
Met mooi plaatjes maken alleen ben je er niet. Wat we
ook maken, we werken altijd vanuit jouw eigen ME,
vanuit een strategie, een visie. Zo ging dit ook bij de
ontwikkeling van de hele nieuwe stijl voor VD&P.

“Wij dagen de
bestaande
communicatie uit.”
Meesterlijke samenwerking!
Zoals gezegd, het gaat Meindertsma niet alleen om
mooi plaatjes maken. Het gaat om de boodschap, om
de inhoud. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe stijl
voor VD&P gingen we tot de kern. Wie is VD&P, wat
doet VD&P en wat wil VD&P bereiken? Dit is de basisinformatie, de ME van VD&P! Met deze kennis konden
wij een vertaalslag maken naar het nieuwe logo,
huisstijl en van daaruit naar mooie nieuwe middelen,

zoals deze ‘Meesterlijk’. Zo’n proces gaat niet over
een nacht ijs, maar in goed overleg. En het resultaat
is er naar, een mooie stijl die aansluit bij de kernwaarden en doelen van VD&P. Wij zijn blij met het resultaat,
en trots dat de nieuwe stijl zo goed ontvangen wordt.
Een meesterlijk resultaat!
Crossmedia
Het doel van Meindertsma is om vanuit de ‘cross
mediale gedachte’ de bestaande communicatie uit te
dagen. Ontwikkelingen in de reclamebranche volgen
elkaar snel op, zeker op het gebied van online media.
Er zijn steeds meer mogelijkheden om informatie in te
winnen en dus ook aan te bieden. De doelgroep zit niet
meer vast op één plek, maar beweegt continue en is
overal. Alleen door alle beschikbare en relevante media
slim en creatief te integreren, is het mogelijk de juiste
boodschap effectief binnen de juiste doelgroep te
verspreiden. Het inzetten van de juiste online en offline
media- en middelenmix noem je crossmedia.
Ook voor VD&P gaat Meindertsma voor een
crossmediale aanpak in de toekomst.
De nieuwe identiteit is succesvol neergezet, nu is het
zaak de juiste effectieve middelenmix in te zetten die
de doelgroep van VD&P raakt. Een mooie uitdaging!
Meer info over ME? Kijk dan op
meindertsma.nl

Afschaffing
De tweede maatregel is het afschaffen van
de stamrecht bv als object om uw ontslagvergoeding in te storten. Dit betekent dat
iedereen die ontslagen wordt vanaf 1 januari
2014 over zijn of haar ontslagvergoeding
bijna altijd 52% belasting gaat betalen.
Bron: stam-recht.nl

Stijging
griffierecht
Op Prinsjesdag is aangekondigd dat
de griffierechten voor de kantonrechter
en civiele zaken in 2014 met 2% stijgt.
Bij andere zaken komt de verhoging
neer op ongeveer 15%. Het kabinet
stemde in met een voorstel van minister Opstelten met als doel het tekort terug te dringen dat is ontstaan door de
stijgende volumes in de rechtspraak en
als gevolg van de algemene efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord.
Bron: rijksoverheid.nl
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Benefiet golftoernooi Stichting Sampark

Golfen voor de
toekomst van
kinderen in India
VD&P juristen deed op vrijdag 1 november mee
aan een benefiet golftoernooi van Stichting
Sampark. De gehele opbrengst van dit toernooi
komt ten goede aan de stichting, die zich inzet
voor kinderen en jongvolwassenen in India en
hen een betere toekomst biedt. VD&P juristen
steunt dit goede doel jaarlijks.

Veel bedrijven
voldoen niet
aan nieuwe
incassowet
Bijna de helft (48%) van de Nederlandse bedrijven vindt dat de overheid hen onvoldoende heeft geïnformeerd rond de invoering
van de Wet Normering Buitengerechtelijke
Incassokosten (WIK).
Een jaar na de invoering voldoet één op
de vijf bedrijven nog altijd niet aan de wet.
De WIK schrijft voor dat bedrijven veertien
dagen na het verzenden van een eerste
aanmaning, waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen
brengen. Veel bedrijven weten ook niet dat
het bedrag van de incassokosten dat verschuldigd is, hierop vermeld dient te worden.
Via onze website www.vdenp.nl kunt u de
incassokosten berekenen.
Bron: accountancynieuws.nl

Volg ons op
Twitter
en LinkedIn!
Wilt u op de hoogte
blijven van nieuws op
het gebied van incasso en
juridische dienstverlening?
Volg ons dan op Twitter.

@VDenPjuristen

Betere toekomst
Dit jaar heeft Stichting Sampark een aantal mooie projecten lopen die financiële steun nodig hebben.
Zo zet de stichting een monteursopleiding op in de sloppenwijken van New Delhi. Werkeloze jongeren
die nu doelloos rondhangen in de sloppenwijken krijgen met deze technische opleiding, waarin ze
voornamelijk leren om brommers en fietsen te repareren, een nieuw doel en een kans op een betere
toekomst. Daarnaast steunt Stichting Sampark een viertal scholen op het Indiase platteland waar kinderen
basisonderwijs kunnen volgen. De stichting verzorgt de salarissen van het onderwijzend personeel,
bekostigt lesmateriaal en beheert de schoolgebouwen.

Get connected!
Beschikt u over een LinkedIn-profiel? Get connected
met VD&P juristen en blijf
op de hoogte! LinkedIn:

VD&P juristen

