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L ENSTRA I NFORMATICA

WEIGHTMANAGER

‘WeightManager: software voor en samen
met ondernemers in de versbranche’
Wilma Lenstra heeft Lenstra
Informatica overgenomen van
haar vader. Dit bedrijf staat aan
de basis van WeightManager, een
uniek softwareprogramma dat
ontwikkeld is in nauwe samenwerking met verspecialisten.
‘WeightManager verwerkt alle
informatie van transacties uit
de kassa’s en weegschalen tot
managementinformatie. Bovendien verkopen we niet alleen
de softwarelicentie, maar gaan
echt een ondersteunende relatie
met onze klanten aan’, aldus de
nieuwe directeur.
Lenstra Informatica is een automatiseringsbedrijf dat begin jaren
negentig is opgericht door Jan
Lenstra. ‘Mijn vader is al bijna vijftig
jaar programmeur’, vertelt Wilma
Lenstra. ‘In 1992 besloot hij voor
zichzelf te beginnen. In die tijd
begonnen bij grote bedrijven grote
automatiseringsprojecten zoals de
bekende millenniumbugs en overgang naar de euro. Als projectleider
heeft mijn vader bij bedrijven als
KPN en Nuon deze grote projecten
geleid. Hij merkte dat hij steeds
minder plezier in had, mede door
de omvang. Hij miste het directe
contact met de eindgebruiker.
Daarom besloot hij iets anders te

WeightManager is één van de
meest geavanceerde en uitgebreide
winkelkassasoftware die er bestaat,
aldus de nieuwe directeur. ‘Het
meest bijzondere is dat de software
samen met ondernemers is ontwikkeld. Als zij met goede ideeën
kwamen, dan bouwde mijn vader
deze vervolgens in.’
Met het programma kan het hele
artikelbestand worden beheerd en
gecommuniceerd met de weegschaal en desgewenst de webshop
en (digitale) prijskaarten. Daarnaast
worden alle omzetten in de kassa
ingelezen waardoor er op detailniveau allerlei analyses gemaakt
worden. ‘Zo kunnen ondernemers
bijvoorbeeld de omzet per dag, per
artikel en per klant per medewerker bekijken. Ze beschikken over
de meest accurate cijfers en zijn
dus altijd in control.’ Ook facturering verloopt via de software. ‘Men
kan een bestelling afwerken, een
pakbon maken op de weegschaal
en deze automatisch factureren.
Dat levert een enorme tijdwinst op.
WeighManager fungeert als een
soort spin in het web. Op één plek
kunnen ondernemers gemakkelijk
alle gegevens terugvinden.’
UNIEK

gaan doen en zijn diensten aan te
bieden aan het MKB.’ Twintig jaar
geleden verstuurde de ondernemer
een mailing in zijn woonplaats. ‘Er
kwam één reactie, van de plaatselijke slager’, blikt Wilma terug. ‘Zij
vertelde dat hij een weegschaal had
gekocht, waar geen software bij zat.

Daardoor was het heel lastig om
prijswijzigingen door te voeren. De
Slager vroeg aan mijn vader of hij
misschien een koppeling met zijn
computer kon ontwikkelen.’ Lenstra
besloot te helpen. ‘Het lukte hem.
De slager was zo blij, dat zij haar
collega’s erover vertelde. Al snel

werd mijn vader door meer versspecialisten benaderd, die ook graag
zo’n koppeling wilden hebben. Vervolgens kreeg hij van verschillende
weegschaalfabrikanten de vraag of
er ook met hun weegschalen een
koppeling gemaakt kon worden. Zo
is WeighManager ontstaan.’

WeightManager is uniek, benadrukt
Wilma. ‘Onze software is onafhankelijk. De weegschalen van alle
grote merken kunnen eraan gekoppeld worden. Als versspecialisten
een nieuwe weegschaal aanschaffen, dan kunnen ze onze software
gewoon blijven gebruiken. Ook
alle webshops kunnen gekoppeld
worden. Onze klant blijft dus heel
flexibel.’
Ander voordeel is dat gebruikers
niet de software, maar een licentie aanschaffen. ‘Dit is vele malen
goedkoper. Ondernemers weten
precies waar ze aan toe zijn en
krijgen nooit achteraf een factuur
waarin extra kosten zijn berekend.
Bovendien krijgen al onze klanten toegang tot onze uitgebreide
helpdesk. Wij hanteren geen lange
wachttijden en proberen iedereen
zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Als klein familiebedrijf kunnen
we snel schakelen. Wij kiezen voor
samenwerking. Zowel met onze
klanten als met de leveranciers voor
weegschalen, webshops, prijskaarten, brancheverenigingen et cetera.
Dat houdt ons lean en flexibel.’

OVERNAME

Onlangs heeft Wilma het bedrijf
van haar vader overgenomen.
‘Ik was werkzaam in een andere
sector, maar stond als het ware wel
altijd met één been in het bedrijf.
Twee jaar geleden werd mijn vader
zeventig. Rond die tijd nam ook
een medewerker ontslag, omdat hij
een andere uitdaging had gevonden. Ik ben met mijn ouders om

Kosteloos
WeightManager
uitproberen
Nieuwe gebruikers kunnen
WeightManager de eerste
maand gratis uitproberen. ‘Wij
installeren het programma voor
hen op de computer en geven
een uitleg over de werking’,
vertelt Wilma Lenstra ‘Na een
maand kan de ondernemer
beslissen. Stoppen of doorgaan. Als hij besluit te stoppen,
dan worden er geen kosten
berekend. Maar eigenlijk is dat
nog nooit voorgekomen. Als
ondernemers de voordelen van
onze software hebben ervaren,
dan willen ze ons programma
blijven gebruiken.’
Voor meer informatie zie:
www.weightmanager.nl.

tafel gegaan. Wat gaan we in de
toekomst doen? Gaan we iemand
opnieuw in werken? Het bedrijf
verkopen? Of er helemaal mee
stoppen?’ Dat laatste was geen
optie. ‘Onze klanten hebben niet
alleen dat ze toegang tot onze
software, maar ook tot onze helpdesk. Die service willen we blijven
leveren.’
Uiteindelijk hakte Wilma de knoop
door. ‘Het leek me een mooie kans
om het bedrijf over te nemen. Zo
kreeg het bedrijf weer een nieuwe
impuls. Mijn vader blijft nog een
paar uren per week programmeren.
Daarnaast werken we nog met twee
externen en een stagiair.’
TOEKOMST

In de toekomst hoopt Wilma het
bedrijf een klein beetje uit te breiden. ‘Nu heb ik nog een grote rol
in het leveren van support, maar
daarnaast zou ik graag wat meer
tijd willen steken in het geven van
workshops, het aantrekken van
nieuwe klanten en het begeleiden
van automatiseringsprojecten. Wij
helpen onze klanten om de processen gemakkelijker te maken en om
meer inzicht te krijgen in de cijfers.
Veel ondernemers zien er tegenop
om te automatiseren. Ze denken dat
het heel ingewikkeld is, maar dat
hoeft het helemaal niet te zijn.’
Daarnaast wil de directeur nog meer

digitaliseren in de cloud. ‘Software
blijft altijd in ontwikkeling. Momenteel werken we aan een webversie
van WeightManager. Dan hoeft
het programma niet meer op de
computer geïnstalleerd te worden,
maar kunnen ondernemers er direct
via hun browser altijd en overal
mee aan de slag. Niet alleen op de
computer, maar ook via een tablet
of smartphone.’
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F I S H A C C O U N TA N T S

Goed voorbereid op de Brexit?
31 december 2020 lijkt het
definitief te zijn. Het Verenigd
Koninkrijk verlaat de Europese
Unie. Bent u daarop voorbereid?
IMPACT VAN BREXIT

Komende derde dinsdag van
september, Prinsjesdag, zal de
Brexit geen groot thema zijn.
Toch heeft de Brexit de komende
maanden veel impact op ondernemend Nederland. Het is een
vrijwel uitgemaakte zaak dat
de Brexit per 31 december 2020
plaatsvindt. Verlenging van de
onderhandelingen zit er niet
meer in; of er nu een deal is of
niet. Onze inschatting is dat die
deal met nieuwe handelsafspraken er wel gaat komen. Onder
druk wordt alles vloeibaar en
we blijven tenslotte buren. Maar
het zal ongetwijfeld nog veel
spanning geven. Destijds heeft
Engeland 10 jaar onderhandeld
over toetreding. Nu dwingt de
politiek de ambtenarij om de
uittreding binnen een jaar in de
Engelse nationale wetgeving
geregeld te hebben. Dus ook
als er een deal is, dan zal er nog
veel onduidelijk blijven over de
Engelse wetgeving.
Ondernemers hebben veel
vragen over de gevolgen van de
Brexit voor hun bedrijf. Internationale bedrijven met een vestiging in Engeland vragen zich
bijvoorbeeld af of het verstandig
is om die geheel of gedeeltelijk
te verkassen naar het Europese
vasteland. En ondernemers
met Britse in- en verkoopkanalen willen graag weten welke
invoerregelingen er gaan komen,
zodat ze zich kunnen gaan
voorbereiden op de invoerkosten

en wie deze straks moeten gaan
betalen. Op dit moment gelden
er binnen de EU geen invoerrechten en -kosten, maar die
internationale afspraken komen
op zijn minst deels te vervallen.
Let op: dat betreft álle goederen
en diensten die Engeland in
of uit gaan. Zo zijn er best wat
Britse constructiewerkers die
elders in de EU werken en dan
hun eigen gereedschap meenemen. Die moeten straks een
zogeheten ATA-carnet aanvragen om dat gereedschap tijdelijk
uit te mogen voeren.’
Tip: Vraag tijdig het EORI-nummer aan!! Deze heeft u nodig bij
internationaal zakendoen!
NIEUWE HANDELSVERDRAGEN

‘Het Verenigd Koninkrijk kan in
het nieuwe jaar niet meer terugvallen op de Europese regels.
Aangezien ze al 46 jaar bij de EU
zitten, ontbreekt voor veel zaken
nationale wetgeving. Bovendien
moeten ze nieuwe handelsverdragen met de EU opstellen.
Hoe de nieuwe situatie er ook
uit komt te zien, de concurrentieverhoudingen zullen drastisch
veranderen. Neem Engelse drop.
Nu kun je dat vrij uit Engeland
te halen, maar straks betaal
je daarvoor een invoerheffing
van 13,4%, als bijvoorbeeld het
WTO-tarief (World Trade Organization) wordt toegepast. Dan
wordt het al snel voordeliger om
het bij een leverancier uit Nederland of elders op het Europese
vasteland te halen.’
‘De politiek moet ervoor zorgen
dat het Verenigd Koninkrijk geen
goedkope achterdeur wordt

om producten en diensten de
Europese markt op te krijgen
zonder dat die voldoen aan de
strenge Europese eisen. Het
moet bijvoorbeeld niet mogelijk
zijn om via die route varkensvlees te importeren en daarbij de
hier geldende quota te omzeilen. Een belangrijk punt in dat
opzicht is de uitzonderingspositie van Noord-Ierland, dat wel
onderdeel blijft van de interne
Europese markt en de douaneunie. Er moeten dus duidelijke
regels komen voor de handel
tussen Noord-Ierland en de rest
van het Verenigd Koninkrijk.
BARRIÈRES EN
VERANDERINGEN

‘Voor bedrijven die veel zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (excl. Noord-Ierland), zijn
de gevolgen hoe dan ook ingrijpend. Zij zullen te maken krijgen
met allerlei barrières die er lange
tijd niet waren. Ondernemers
die veel omzet uit het Verenigd
Koninkrijk (hierna VK) realiseren, moeten er dan ook rekening
mee houden dat die straks flink
kunnen dalen. Invoerheffingen
maken een product duurder en
de klant koopt daarom minder
of helemaal niet. Ook is het
belangrijk om de boekhouding
aan te passen op de nieuwe
situatie. Zo is de btw-aangifte
anders voor handel binnen
en buiten de EU. Inkopen van
goederen in het VK worden tot
aan de exit datum aangegeven
bij rubriek 4b. Na een no-deal
Brexit wordt dit aangegeven bij
rubriek 4a. In de huidige situatie
wordt bij een aangifte in rubriek
4b 21% berekend over de invoer
uit het VK. Deze btw wordt

ook weer bij de voorbelasting
(rubriek 5b) opgeteld, zodat er
in werkelijkheid geen btw wordt
afgedragen. In de nieuwe situatie is het VK een niet-EU land
en moet er in principe bij invoer
21% btw worden betaald en
voorgefinancierd. Dit is te voorkomen door tijdig een artikel 23
vergunning aan te vragen.
Voor verkopen aan afnemers in
het VK verandert het eveneens.
De omzet zal in de nieuwe situatie aangegeven moeten worden
in rubriek 3a in plaats van 3b.
Ook komt de ICP-aangifte
te vervallen voor handel met
Britse bedrijven. Vaak zijn in de
boekhouding automatische koppelingen gelegd voor de btw en
de leverancier en afnemers. Het
is belangrijk die koppelingen
aan te passen op de exit datum.
Daarnaast is het verstandig
om samen met een jurist uw
leverings- en betalingscondities
onder de loep te nemen en na te
gaan of u goed voorgesorteerd
bent op de nieuwe situatie.
Houd er rekening mee dat het
Britse recht wezenlijk verschilt
van het Nederlandse.’

Deze column is geschreven door Gerco van der Spek, belastingadviseur en MfN-registermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, en André Buijsman,
senior accountant en sectorleider Internationaal bij Flynth. Flynth is hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie?
Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.
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