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P E R S B E R I C H T  
 
  
 
 

 

Helmond | Eindhoven, 13 november 2018 

 

 

Fiscaal vennoot Hans van den Besselaar neemt na 31 jaar afscheid van Wesselman 

 

Per 31 december 2018 neemt Hans van den Besselaar afscheid van Wesselman Accountants | 

Adviseurs in Eindhoven en Helmond.  

 

Van den Besselaar neemt afscheid als vennoot en belastingadviseur, maar blijft tegelijkertijd 

werkzaam als directeur van trustkantoor De Kempen B.V., dat door gewijzigde wetgeving juridisch 

moet worden afgescheiden van het accountants-belastingadvieskantoor.  

 

De Kempen B.V. zal per 1 januari samengaan met HBA Trust Services B.V. in Heerlen, waar Van den 

Besselaar samen met Tim Adriaens de directie gaat voeren.  

 

Internationaal 

In mei 1987 maakte Van den Besselaar, toen nog Hoofdcontroleur bij de Belastingdienst, de keuze 

om over te stappen naar het bedrijfsleven en koos voor Wesselman. Een goede keuze bleek, want 

Hans bouwde al snel een eigen internationale klantenkring op. Naast belastingadviseur was hij tevens 

een dag per week werkzaam als universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit van Maastricht. 

In 1991 trad Van den Besselaar toe tot de maatschap van Wesselman, om vanaf 2014 met veel 

bevlogenheid en daadkracht een dubbelfunctie te vervullen als wereldvoorzitter van de internationale 

accountantsorganisatie CPAAI én tegelijkertijd maatschapvoorzitter van Wesselman. Na zijn 

terugtreden in oktober 2015 als ‘international chairman van CPAAI’ zette Hans zich onverminderd in 

als voorzitter van Wesselman voor zijn voornamelijk internationale cliënten en zijn collega’s. Begin dit 

jaar heeft hij de voorzittershamer al doorgegeven aan collega vennoot Erik Jasper Noll om zich 

gedurende zijn laatste jaar bij Wesselman vol overgave in te kunnen zetten voor zijn cliënten. 

  

Wesselman neemt afscheid van een zeer gewaardeerde collega en een kundig vakman met een sterk 

ontwikkeld ‘Wesselmangevoel’. Anno 2019 heeft Wesselman de beschikking over een sterke, 

internationale fiscaal adviespraktijk waarvan Hans één van de grondleggers is geweest.  

Van den Besselaar kijkt met plezier terug op zijn carrière bij Wesselman, waar hij sinds 1 mei 1987 

onafgebroken werkzaam is geweest. Tegelijkertijd kijkt hij met veel plezier uit naar de nieuwe 

samenwerking met HBA Trust Services B.V. in de trustbranche. 

 

 

 

 

 


