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Dinkla & Dinkla
verkast naar Huizen
Per 19 september is het kantoor van Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs gevestigd aan de Huizermaatweg 1 in Huizen. Zeer
diepe redenen gaan er achter de verhuizing niet schuil. “Ik heb het hier wel gezien”, zegt eigenaar Eric Dinkla, terwijl hij in
een stoel van zijn voormalige Naardense kantoor achteroverleunt.

Wie in het dogma gelooft dat de financiële
sector wordt gedomineerd door saaie
horken, moet gewoon eens een vrijblijvend
kennismakingsgesprek met Eric Dinkla plannen. Op
zijn splinternieuwe kantoor in Huizen zal hij met dat
geloof korte metten maken.
Terwijl achter hem, op de oude locatie in Naarden, de
boekenplanken puffen van dertig jaargangen Vakstudie
Nieuws – “die lees ik meestal op zondagochtend, en
nee, dat zijn niet de meest enerverende momenten van
mijn leven” – vertelt Dinkla over de zaken die hem
bezighouden. Ontspannende zaken, zoals bijvoorbeeld
motorrijden. Heerlijk vindt Dinkla dat. Op z’n BMW
R 1200 RT heeft hij geen last van de telefoon, denkt
hij niet aan werk en aan mooie vrouwen. Hij kijkt om
zich heen en geniet. En golfen, dat doet hij ook graag.
Meestal zaterdags. “Kijk, ik werk zes dagen in de week
– nou, dat is niet helemaal waar, alhoewel, het scheelt
maar weinig. En weet je, dan is het fantastisch om op
zo’n vrije dag een balletje te slaan.”

VAN HOT NAAR HER
Niet dat Dinkla z’n werk niet leuk vindt. Nee,
integendeel. Het bedrijf, dat hij ruim 34 jaar geleden
begon, runt hij met veel plezier. Dinkla pakt z’n agenda
van tafel. “Kijk, nog ouderwets van papier. Hij staat
bol van de afspraken, ik vlieg de hele dag van hot naar
her. Van cliënten naar de bank, van collega’s naar de
Belastingdienst.”

Zo was Dinkla eergisteren in Den Haag voor
een cliënte die gebruik gaat maken van de
inkeerregeling om zwart spaargeld aan te geven,
pakte hij daarna de motor naar Rotterdam waar
hij een lunchafspraak had met de eigenaar van een
Dordtse kledingzaak, en reed hij vervolgens met z’n
scheurijzer “veel te hard” weer terug naar kantoor
voor de volgende meeting.

HANDEL VOL
Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs telt een cliënteel
van zo’n 125 ondernemingen in het midden- en
kleinbedrijf. En met de drieënhalve fte heeft het
Huizense bedrijf daar zijn handen vol aan. “Ik trek
geregeld in het weekend door, we draaien goed.”
Het kantoor verzorgt administratieve trajecten, de
samenstelling en controle van jaarrekeningen en de
begeleiding bij fusies en overnames. Het is niet voor
niets dat Dinkla zich liever geen specialist, maar een
generalist noemt. “Ik vind het allemaal interessant.”
Toch raakt hij het meest opgewonden van het
fiscale speurwerk, waarbij hij telkens zoekt naar
de fiscale mogelijkheden voor zijn cliënten. “Je
wilt er voor zorgen dat ze niet meer belasting
betalen dan strikt noodzakelijk is. Dat is een leuke
zoektocht. Niet langs de afgrond, nee, je gebruikt
de mogelijkheden die de wet biedt optimaal. We
doen hier niet aan belastingontduiking, maar aan
belastingontwijking.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De Belastingdienst wekt de schijn ondernemers en particulieren te helpen, bijvoorbeeld
met vooraf ingevulde aangiften.

ONZE VISIE
» Als de Belastingdienst mensen gaat helpen,
is dat een hele goede reden voor wantrouwen.
Bij een hongerige leeuw kruip je toch ook niet
zijn kooi binnen om te vragen of hij honger
heeft? De ﬁscus dient zich op te stellen als een
partij die de ﬁscale wetgeving uitvoert. Niet
minder, maar vooral niet meer.

UW OPLOSSING
» Wij kleden onze service zo aan, dat cliënten
ervan overtuigd zijn dat de ﬁscus er niet is om
hen te helpen. Derhalve trekken wij, met onze
cliënten, een eigen plan. Ten bate van de cliënt.
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