Ed van Thiel van TMC Administratie & Consultancy in Amstelveen:
'Nieuwe coalitie brengt wellicht nieuwe kansen inzake wet DBA’
(November 2016, door Rob Vrolijk)
‘Als administratieve, financiële en fiscale steun en toeverlaat van onze cliënten, zijn we ons als geen ander
bewust van de onrust onder zowel ZZP’ers als hun opdrachtgevers na de invoering van de wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)’, stelt directeur/eigenaar Ed van Thiel van TMC Administratie & Consultancy. ‘De wet heeft namelijk het volstrekt tegenovergestelde effect van wat het beoogt. In plaats van rust
brengt het onrust; in plaats van zekerheid brengt het onzekerheid in de relatie tussen opdrachtgever en ZZP’er.
Wij moeten hier echt alle zeilen bijzetten om onze klanten met goed advies om de meest gevaarlijke kliffen van
die wetgeving te loodsen. En helaas geeft de huidige coalitie geen krimp met betrekking tot de door de markt
dringend gewenste wetswijzigingen.
Rest ons, onze klanten en alle andere betrokkenen niets anders dan reikhalzend uit te kijken naar het resultaat
van de verkiezingen in maart 2017. Een nieuwe coalitie brengt wellicht nieuwe kansen.’
De passionele betrokkenheid bij zijn klanten tekent van Thiel. Die klant
staat sinds de start van
zijn bedrijf in het jaar
2000 immers 100% centraal. Dát is één van de
redenen waarom TMC
Administratie & Consultancy het online boekhouden direct vanaf de
opkomst heeft omarmd:
‘online boekhouden stelde ons in staat met minder mensen méér waarde
toe te voegen voor onze
klanten. Denk bijvoorbeeld aan het scannen en
uploaden van documenten en de synchronisatie
van bankmutaties met de
online boekhouding. We
bieden leveranciers zelfs
de mogelijkheid hun facturen rechtstreeks te emailen of te uploaden in
de boekhouding van de
klant. Dankzij al die online instrumenten hebben
onze klanten nauwelijks
nog omkijken naar hun
boekhouding en kunnen
ze zich volledig concentreren op het ‘runnen’ van
hun business. Vreselijk
jammer dus dat ze nu te-
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Ons kantoor is aangesloten bij:

gen dat wettelijke gepruts
aanlopen, al nemen wij ze
ook die zorg zoveel mogelijk uit handen’, kan hij niet

wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt doordat hij zich met TMC met
name sterk maakt voor de
doelgroep die in de uitvoering van taken zo wordt gehinderd door de DBA: starters, ZZP’ers en mkb’ers.
TMC ondersteunt klanten
namelijk niet alleen bij het
organiseren van een goed
gestroomlijnde online administratie, maar ze kunnen ook bij het kantoor terecht voor adviezen over de
dagelijkse bedrijfsvoering,
de bedrijfsstructuur, fiscale
aangelegenheden, wet- en
regelgeving en veranderingen op al die gebieden.
Van Thiel: ‘We doen er alles aan om onze klanten in
staat te stellen zich volledig
bezig te houden met datgene waar ze goed in zijn:
hun eigen business. En nu
maar hopen dat de volgende regering dat ook doet.’
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