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Kantoornieuws. 
Deelname landelĳ ke expertgroep automotive. 

Seminar 22 november. 
In samenwerking met BCA Autoveiling 
en #DCDW, lees meer op onze website
www.vanreeaccountants.nl.

Prinsjesdag en de wĳ zigingen 
voor de autobranche. 

Autobedrĳ f Jan van Mourik & Zn. 
De jaarrekeningbespreking gaat voor het grootste 
gedeelte over brancheontwikkelingen en toekomstvisie. 

Interview.
Van Ree Accountants is gespecialiseerd in de 
automotive sector en de hierbĳ  betrokken collega’s 
worden op verschillende manieren ondersteund in 
het op peil houden van hun kennis.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Voorwoord.
Stilzitten is niet de houding die je met de huidige ont-

wikkelingen in de automotivebranche van haar onderne-

mers mag verwachten. Sturing door de overheid, sturing 

door importeurs, sturing door verzekeraars, sturing door 

internet… Heeft u het stuur zelf nog wel in handen? 

Om daar een bijdrage aan te leveren organiseren wij met BCA Autoveiling 

en #DCDW een seminar met als thema: “Hoe stuur je je autobedrijf naar 

meer winst?” Voor meer informatie en inschrijven voor dit seminar verwijs 

ik u naar onze website www.vanreeaccountants.nl. 

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen meer van ons als accountant. Hoe 

wij deze rol invullen leest u in de rubriek “Kantoornieuws”. Nog belangrijker 

is om kennis te nemen van de ervaringen van één van onze klanten. Van 

Mourik merkt in zijn klantimpressie op dat wij door onze proactieve werk-

wijze veel verder gaan dan een terugblik naar het verleden: brancheontwik-

kelingen en toekomstvisie krijgen alle aandacht. 

Wij kunnen deze toegevoegde waarde voor de automotivebranche alleen 

leveren door de inzet van enthousiaste collega’s met kennis van en inte-

resse in de branche. Collega Theo van Dolderen geeft een inkijkje in zijn 

motivatie: waar wordt hij warm van? 

In de rubriek “Actueel” delen wij diverse relevante ontwikkelingen met u: 

specifiek toegesneden op de branche. Eenmaal per twee maanden geven 

wij voor klanten en andere belangstellenden een digitale nieuwsbrief uit, 

waarin de belangrijke ontwikkelingen aan de orde komen. 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u graag eens nader kennismaakt 

met onze organisatie. Neem het stuur in handen en benader ons voor een 

vrijblijvende kennismaking!

Wij wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag op het seminar op 

22 november!

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

Johan Berkouwer RA MSc

Branchegroep Automotive

Schrijf u op onze website in voor onze digitale automotive-
nieuwsbrief en voor ons automotive-seminar.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Vertel eens iets over jezelf!

Mijn naam is Theo van Dolderen. Inmiddels ben ik 10 jaar werkzaam in de 

accountancy. In mijn functie als teammanager/relatiebeheerder houd ik mij 

vooral bezig met het (laten) uitvoeren van samenstel- en controleopdrachten 

en het geven van adviezen. De focus ligt daarbij op het goed bedienen van 

de klant, waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat. De automotive sector 

heeft altijd mijn interesse gehad; het is daarom prettig dat ik voor verschillen-

de autobedrijven mag werken. Mijn klantenpakket varieert van eenmanszaak 

tot grote onderneming en omvat verschillende soorten bedrijven, zoals univer-

sele autobedrijven, merkdealers en schadeherstelbedrijven. 

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De afwisseling in werkzaamheden en soorten ondernemingen maakt de 

accountancy tot een geweldig vak. Iedere onderneming is uniek; dat geeft de 

uitdaging om iedere klant optimaal te bedienen. Naast het leveren van onze 

standaard financiële dienstverlening betekent dat ook continu gericht zijn op 

het leveren van toegevoegde waarde voor de klant, bijvoorbeeld door advies 

op het gebied van automatisering en het inspelen op de actualiteiten en de 

steeds veranderende wet- en regelgeving. 

Van Ree Accountants belooft een frisse kijk op cijfers. Hoe maak je die 

belofte waar voor je automotive klanten?

De basis moet op orde zijn. In een autobedrijf komen verschillende soorten 

activiteiten samen, namelijk autoverkoop en werkplaatsactiviteiten. 

Bijvoorbeeld bij afleveringen en garantiewerkzaamheden is er sprake van 

overlap tussen deze activiteiten. Het is daarom van belang om goed admini-

stratief inzicht te hebben en te weten waarmee het geld verdiend wordt. Wij 

denken graag mee in het optimaliseren van de financiële administratie. De 

doelstelling daarbij is om die zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, 

en zodanig dat betrouwbare sturingsinformatie tijdig voorhanden is. Samen 

met de ondernemer bepalen we de voor hem relevante kengetallen, zoals 

marge per transactie, productiviteit van monteurs en omzet per medewerker. 

Door deze vervolgens in detail te monitoren krijgt de ondernemer meer inzicht 

in zijn bedrijf. Goed financieel inzicht is een randvoorwaarde om de mogelijk-

heden voor rendementsverbetering na te gaan. Zit dit vooral in commerciële 

aspecten of meer in kostenbeheersing? Door onze brede ervaring kunnen we 

de ondernemer hierbij goed van dienst zijn. Daarnaast helpen wij de onderne-

mer door inzicht te geven in trends en ontwikkelingen. Door vergelijking met 

benchmarkcijfers en brancheontwikkelingen geven we inzicht in kansen en 

aandachtspunten in de veranderende markt. We maken dit zo concreet moge-

lijk, zodat helder is waar de actiepunten liggen.

Waarom kiezen steeds meer automotive ondernemers voor Van Ree 

Accountants?

Klanten waarderen onze korte lijnen, proactieve houding en branchekennis. 

Van Ree Accountants is gespecialiseerd in de automotive sector en de hierbij 

betrokken collega’s worden op verschillende manieren ondersteund in het op 

peil houden van hun kennis. Door op de hoogte te zijn van wat er in de bran-

che speelt, zijn wij een goede gesprekspartner voor de ondernemer en kunnen 

we toegevoegde waarde leveren.

Nog een opmerking ter afsluiting?

Ook in de toekomst wil ik onze huidige en toekomstige klanten naar volle 

tevredenheid bedienen, waarbij door goede samenwerking en korte communi-

catielijnen onze diensten afgestemd blijven op de wensen van de ondernemer. 

Interview.
met Theo van Dolderen 

Kantoornieuws.
De automotivesector is één van de sectoren in het MKB waar van Ree 

Accountants zich in heeft gespecialiseerd. De automotivebranche heeft onze 

interesse. Hierdoor hebben wij de afgelopen jaren een bovengemiddelde 

kennis van de sector opgebouwd. Wij houden onze kennis op peil door deel 

te nemen aan een landelijke expertgroep, het bezoeken van evenementen 

en het volgen van de ontwikkelingen in de sector om hierdoor onze klanten 

in de automotive nog beter te kunnen helpen. Te helpen met ondernemen. 

Beter te ondernemen. 

Dat lukt alleen met goede kennis van de branche. Kennis die verder gaat dan 

alleen de fiscale en administratie regelgeving. Kennis van de ontwikkelingen 

in de branche. Kennis van de bedrijfsvoering van een autobedrijf. 

Wij beloven onze klanten niet voor niets een frisse kijk op hun cijfers. Om dit 

te bereiken werken wij vanuit onze kernwaarden: helder, bruisend en vernieu-

wend. Wij staan voor heldere communicatie en dito (prijs)afspraken, onder-

steunen op een enthousiaste en betrokken wijze onze klanten en blijven onze 

dienstverlening continue vernieuwen. 

Deze belofte aan de ondernemers in de autobranche kunnen wij waar maken 

doordat collega’s van verschillende disciplines kennis hebben van de bran-

che. Hierdoor kunnen wij u op verschillende manieren ontzorgen. Wij doen 

dit o.a. door: 

• het gedeeltelijk of volledig overnemen van uw administratie;

• het verzorgen van uw salarisadministratie;

• het controleren van uw jaarrekeningen;

• het begeleiden van trajecten op het gebied van overname, financiering, 

schenking, etc. 

In al deze trajecten ervaren onze klanten de meerwaarde van een specialist 

met kennis van de branche. 

Onze focus op de automotivesector heeft in de afgelopen jaren voor een 

flinke groei van het aantal klanten in deze sector gezorgd. Vorig jaar is het 

aantal klanten in de sector bijvoorbeeld met 20% gegroeid. Inmiddels 

bedienen wij de volle breedte van de branche: van ZZP-ers, autobedrijven, 

franchiseformules en handelaren tot dealerholdings en brancheverenigingen. 

Deze groei zetten wij graag door zodat steeds meer ondernemers kunnen 

profiteren van onze kennis en ervaring.
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Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek vindt u diverse tips en een selectie van fiscaal, 

sociaal of overig nieuws. Niet altijd kunt u de inhoud van deze berich-

ten zomaar toepassen op uw eigen situatie. Neem daarom bij twijfel 

contact op met uw relatiebeheerder. Deze helpt u graag verder.

Ontzorgen door administratieve 
dienstverlening 
De meeste ondernemers willen vooral bezig zijn met ondernemen: in- en 

verkopen van auto’s, sleutelen in de werkplaats en aansturing van hun 

personeel. Het liefst steken zij hun kostbare tijd niet in het verwerken van de 

administratie. Van Ree Accountants kan u op dat gebied ontzorgen en heeft 

voor u een persoonlijke oplossing. Hierbij bepaalt ù wat u zelf blijft doen en 

wat u liever aan ons overlaat. Een concept waar al veel klanten naar volle 

tevredenheid gebruik van maken.

De huidige ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering 

volgen elkaar snel op. Dit biedt kansen voor een effectievere en efficiëntere 

verwerking van uw financiële administratie. Denk hierbij aan het leggen van 

bankkoppelingen, het efficiënt inrichten van het facturatieproces, het auto-

matisch verwerken van inkoopfacturen en het doen van betalingsvoorstellen. 

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om uw administratiepakket te 

koppelen met specifieke automotive software, waardoor u meer tijd overhoudt 

voor uw core business.

Tussentijdse rapportages
Door de vergaande automatisering heeft u als ondernemer de mogelijkheid 

om op een eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in uw financiële cijfers. 

Een vereiste hierbij is dat uw administratie tijdig en volledig bijgewerkt is. 

Actuele cijfers geven u de juiste stuurinformatie. Hoe staat het met de 

liquiditeit? Hoe verhoudt de omzet zich ten opzichte van die van vorig jaar? 

Hoe ontwikkelt de brutomarge zich in vergelijking met vorige perioden? 

Tussentijdse rapportages zijn er niet alleen om terug te kijken, maar juist om 

vooruit te kijken. Ook hiervoor biedt Van Ree Accountants haar klanten de 

oplossing. Liquiditeitsprognoses zijn een must in een kapitaalintensieve bran-

che zoals de automotive. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de begrotingen 

te vergelijken met de actuele prestaties. 

Nieuwsgierig naar ons Reealtime dashboard? Informeer bij uw automotive 

specialist naar de diverse mogelijkheden met betrekking tot tussentijdse 

rapportages. 

Digitale bewaarplicht
Facturen die u verstuurt of ontvangt, bewaart u in uw administratie. Hierbij 

hebben wij het over de bewaarplicht, welke door de Belastingdienst wordt 

opgelegd. Facturen bewaart u in de vorm waarin u deze hebt verstuurd of 

ontvangen. Kortom: digitale facturen print u niet, maar slaat u digitaal op. 

Ontvangt u facturen nog fysiek, dan mag u deze scannen en digitaal bewaren. 

Er moet wel sprake zijn van een juiste en volledige weergave van de factuur. 

Belangrijk is dat de echtheidskenmerken worden opgeslagen. 

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, hoeft u de originele factuur niet 

te bewaren. De bewaarplicht voor facturen is 7 jaar. Voor facturen betreffende 

onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar. 

Compenseren overuren door 
tijd-voor-tijd
Met ingang van 1 januari 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit heeft onder andere gevolgen 

voor het compenseren van overuren door tijd-voor-tijd.

Vanaf 1 januari 2018 is een werkgever wettelijk verplicht om ten minste het 

minimumloon te betalen voor alle uren die een werknemer heeft gewerkt. 

Daarnaast mogen overuren op minimumloonniveau met ingang van 1 januari 

2019 alleen gecompenseerd worden door tijd-voor-tijd uren als een collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao) die mogelijkheid biedt. Voor het jaar 2018 geldt 

dat overuren op minimumloonniveau ook nog gecompenseerd mogen worden 

door tijd-voor-tijd als dit is overeengekomen in een personeelsreglement of 

een arbeidsovereenkomst. 

De cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf biedt de mogelijkheid om over-

uren te compenseren door tijd-voor-tijd uren. In deze cao staat dat de werk-

nemer de keuze kan maken om de overuren en toeslagen uit te laten betalen 

in geld of de overuren te laten vergoeden in betaalde vrije tijd en de toeslagen 

in geld. Per kalenderjaar kunnen er maximaal tien dagen in de vorm van vrije-

tijdsrechten worden vergoed; de overige overuren kunnen alleen in overleg met 

de werkgever worden vergoed in vrijetijdsrechten. De toeslagen kunnen in over-

leg tussen werkgever en werknemer ook vergoed worden in betaalde vrije tijd. 

Daarnaast kan de werkgever ook gebruikmaken van de zogeheten verschoven 

uren, waarbij geen toeslag verschuldigd is over de overuren.
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WIEG (Wet invoering extra geboorte-
verlof)
Met ingang van 1 januari 2019 komt er uitbreiding van het geboorteverlof door 

de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof). Momenteel hebben partners 

recht op twee dagen, door de werkgever betaald, kraamverlof na de geboorte 

van hun kind. Dit recht wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd tot 

eenmaal de arbeidsduur per week, met een maximum van vijf dagen. De week 

geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de bevalling. 

Bijtelling elektrische auto’s 
Per 1 januari 2019 gaat een hogere bijtelling gelden voor elektrische auto’s die 

duurder zijn dan € 50.000, namelijk 22% over het deel van de catalogusprijs 

hoger dan € 50.000. De bijtelling van 4% geldt dan namelijk nog maar over 

het deel van de catalogusprijs tot € 50.000. Voor het deel daarboven geldt 

een percentage van 22%. Deze percentages gelden voor 2019 en 2020. 

Vanaf 2021 gaat ook voor elektrische auto’s het bijtellingspercentage van 22% 

gelden voor de gehele cataloguswaarde. 

BPM bij import: nieuw of gebruikt? 
De af te dragen BPM bij import van een auto is mede afhankelijk van de vraag 

of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto’s zijn er drie methodes 

om te bepalen hoeveel BPM er bij aanschaf of import van een auto betaald 

moet worden. Voor auto’s met schade is dit op basis van een taxatierapport, 

voor alle andere auto’s mag u kiezen tussen een tabel en een koerslijst. 

Een auto is volgens de Hoge Raad ‘nieuw’ als deze na vervaardiging niet 

of nauwelijks gebruikt is. Onlangs werd een zaak voor de Hoge Raad uitge-

vochten waarbij het ging om een auto die in Duitsland nieuw was gekocht. 

Alvorens de auto in Nederland op kenteken werd gezet, werd er in Duitsland 

ruim 3.000 kilometer mee gereden.

De Hoge Raad besliste dat het moment van het ‘op kenteken zetten’ van de 

auto beslissend is voor de vraag of deze nieuw of gebruikt is. De auto had op 

dat moment ruim 3.000 kilometer gereden en was dus niet nieuw meer. Dit 

betekende dat er bij import minder BPM betaald hoefde te worden. 

Strikte voorwaarden handelarenkenteken
Als ondernemer in de autobranche kunt u, onder voorwaarden, gebruik maken 

van een zogenaamd handelarenkenteken. U mag met een dergelijk kenteken 

met het voertuig gebruik maken van de openbare weg; echter alleen in het 

kader van uw bedrijfsactiviteiten. Dit luistert zeer nauw, zo leert de praktijk. 
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Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij door een monteur een proef-

rit werd gemaakt, waarna deze de auto mee naar huis nam. De bedoeling was 

met deze auto de volgende dag weer rechtstreeks naar de garage terug te 

rijden. Volgens Rechtbank Noord-Nederland eindigde de proefrit nadat de 

auto bij de woning was geparkeerd. Daarna werd dus niet meer voldaan aan 

de eisen die worden gesteld aan het gebruik van een handelarenkenteken.

Bent u controleplichtig?
Het gaat goed met uw handel; uw omzet groeit. Mogelijk gaat het zo goed dat 

u te maken krijgt met de wettelijke verplichting om uw jaarrekening door een 

accountant te laten controleren. Accountantscontrole van de jaarrekening gaat 

verder dan de standaard werkzaamheden van een accountant. Deze accoun-

tantscontrole moet uitgevoerd worden bij ondernemingen die 2 jaar op rij 

voldoen aan 2 van de volgende 3 kenmerken:

• Omzet meer dan € 12 miljoen;

• Balanstotaal meer dan € 6 miljoen;

• Aantal medewerkers meer dan 50.

Hierbij dient u de cijfers van ondernemingen die met elkaar een groep vormen 

bij elkaar op te tellen (consolideren).  

Accountantscontrole kan zeker toegevoegde waarde hebben voor uw auto-

bedrijf. Maak hierbij wel gebruik van de diensten van een accountant die ver-

stand heeft van de automotivebranche!

Prinsjesdag en de wijzigingen voor 
de autobranche
Op Prinsjesdag heeft het kabinet haar plannen voor 2019 bekendgemaakt. In 

dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen voor de autobranche.

BPM

Onderdeel van de fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 is de afschaffing van 

de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en voertuigen in gebruik ten behoeve 

van het openbaar vervoer, met ingang van 2020. Daarbij wordt een overgangs-

regeling ingevoerd voor die teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf 

van belasting uiterlijk op 31 december 2019 is ontstaan.

Ongetwijfeld hebt u vernomen dat voor de meting van de CO2  een nieuwe 

methode wordt gebruikt: de WLTP-testmethode. Vanwege deze nieuwe 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

methode dient de BPM-tabel te worden aangepast. Deze nieuwe tabel is 

echter nog niet in de Prinsjesdagstukken opgenomen. Overigens blijft de 

BPM-vrijstelling voor nulemmissie auto’s in 2019 bestaan.

MRB

Door de Wet uitwerking Autobrief II wordt met ingang van 1 januari 2019 

een fijnstoftoeslag ingevoerd in de Wet MRB 1994. Deze toeslag geldt voor 

dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer. 

De Belastingdienst heeft aangegeven de hiermee samenhangende auto-

matisering niet op tijd klaar te hebben. Invoering is derhalve tot een nader 

te bepalen tijdstip uitgesteld.

Eerder oordeelde de Hoge Raad dat controle op de naleving van de MRB met 

behulp van ANPR-camera’s in strijd is met de privacyregels. Door invoering 

van een wettelijke grondslag in het Belastingplan 2019 wordt dit alsnog 

mogelijk gemaakt. 

Bijtelling auto van de zaak

Loopt in 2019 de 60-maandsperiode voor de bijtellingskorting van uw auto af, 

dan geldt na deze periode een bijtelling van 25%. Dit geldt echter niet voor 

nulemmissie auto’s voor zover de catalogusprijs niet meer bedraagt dan 

€ 50.000. Voor deze auto’s geldt na de eerste 60 maanden nog steeds een 

korting van 18%, zodat de bijtelling voor deze auto’s 7% bedraagt.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto’s 

komen in aanmerking voor de MIA en/of de Vamil. Auto’s met dieselmotoren 

zijn hiervan uitgesloten. Gelet op de overwegend positieve bevindingen, is het 

kabinet voornemens om deze regelingen voor een nieuwe periode van vijf jaar 

te continueren (tot 1 januari 2024).

Kortom, ook in 2019 staan er voor de autobranche weer een aantal belangrijke 

wijzigingen op stapel op fiscaal gebied. 

Seminar
Op 22 november organiseren wij in samenwerking met BCA 

Autoveiling en #DCDW een seminar met als thema “Hoe stuur je je 

autobedrijf naar meer winst”? Meer informatie is te vinden op onze 

website www.vanreeaccountants.nl. 
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Waardering en overdracht autobedrĳ f

Regelmatig worden wij ingeschakeld om een overdracht van een autobedrijf 

te begeleiden. Er komen dan allerlei aspecten aan de orde. Zaak is tijdig 

te beginnen met de voorbereiding van een overdracht. Enerzijds om de 

overdracht fiscaal optimaal te laten plaatsvinden, anderzijds om de elemen-

ten die van belang zijn voor de waardering van de onderneming zodanig te 

beïnvloeden dat ook een optimale waarde wordt gerealiseerd.

Waarderen

Bij het waarderen van een autobedrijf is het van belang om de toekomstige 

geldstroom zo goed mogelijk in kaart te brengen én om de organisatie zoda-

nig in te richten dat die geldstroom niet alleen afhankelijk is van de inzet 

van één ondernemer of één personeelslid. Bij waardering van een autobedrijf 

vergelijken wij de kengetallen van de te waarderen onderneming met de ons 

bekende branchecijfers en brengen wij de sterke en zwakke punten van de 

onderneming in kaart. Op basis van deze analyse stellen wij in goed overleg 

met de ondernemer de te verwachten vrije geldstroom van de onderneming 

vast, waarbij wij ook rekening houden met de investeringsplannen. Als 

sprake is van een eigen pand splitsen wij de geldstroom van de onderneming 

in de geldstroom behorende bij het pand en de geldstroom behorende bij de 

onderneming met een gehuurd pand. Op basis van de risico’s in de onderne-

ming komen wij tot het vereist rendement bij het te waarderen bedrijf. Met 

die rendementseis maken wij de toekomstige vrije geldstroom contant en 

ontstaat inzicht in de waarde van de onderneming (cash en debt free). Deze 

waarde wordt gecorrigeerd voor de aanwezige liquiditeiten en eventuele ren-

tedragende schulden om te komen tot de waarde van het eigen vermogen. 

Punt van aandacht is de voorraad auto`s. Wij komen situaties tegen waarbij 

de autovoorraad hoger is dan passend bij ondernemingen van de betreffende 

omvang. Van belang is vast te stellen welke voorraad auto’s nodig is om de 

begrote toekomstige geldstroom in de onderneming te realiseren. Het te 

hoge deel van de voorraad kan dan opgeteld worden bij de waarde van het 

eigen vermogen. Handiger is om de voorraad wat te beperken in de jaren 

vòòr de verkoop.

Fiscaal optimaal overdragen

Veel ondernemingen worden bij leven van de ondernemer verkocht aan de 

kinderen. Bij overlijden van deze ondernemer erven de kinderen een zak 

geld waarover fors erfbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is. Als 

de terugtredende ondernemer al middelen genoeg heeft om van te leven, 

kan schenking van ondernemingsvermogen lucratief zijn. Hierbij schenkt 

de ondernemer zijn onderneming (deels) bij leven aan zijn kinderen. De 

winstaangroei na die schenking gaat dan rechtstreeks naar de kinderen. De 

overdracht van aandelen bij leven aan kinderen, die daarvòòr drie jaar bij 

de onderneming werkten, en daarna nog vijf jaar bij de onderneming blijven 

werken, kan fiscaal erg voordelig. Dat werken bij de onderneming hoeft maar 

een paar uur per maand te zijn. Het voordeel is tweeledig: een voordeel in de 

erf/schenkbelasting en een voordeel in de inkomstenbelasting. Winstreserves 

en stille reserves kunnen zonder inkomstenbelastingheffing worden geschon-

ken, wat leidt tot uitstel van belastingheffing naar de (verre) toekomst. 

Daarnaast is de eerste € 1.072.000 ondernemingsermogen volledig vrijgesteld 

van erf/schenkbelasting en het meerdere voor 83%. Zo kan vermogensover-

heveling van ouders naar kinderen met bijzonder weinig belastingheffing 

plaatsvinden.

Neem voor informatie over uw mogelijkheden contact op met 

mr Wim van Vliet RB RV, fiscalist en corporate finance specialist 

bij Van Ree Finance Consultants BV.  

Specialisme.
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Colofon.
Reemotive is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van eventuele 
onjuiste berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en

| Kantoor Doorn
Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
doorn@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5,
3439 ML  Nieuwegein
Postbus 137, 
3430 AC  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9
8024 HB  Zwolle
Postbus 1509, 
8001 BM  Zwolle
T (038) 303 21 40
zwolle@vanreeacc.nl

www.vanreeaccountants.nl

| Kantoor Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl

manier als ‘vroeger’ kan leiden tot een inefficiënte bedrijfsvoering en ervoor 

zorgen dat de situatie onbeheersbaar wordt. De afgelopen jaren hebben wij 

dus ingezet op het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe omstandighe-

den en het aanbrengen van structuur. Een voorbeeld hiervan is de implemen-

tatie van nieuwe garagesoftware inclusief koppeling met de financiële admini-

stratie, waardoor we sneller in staat zijn goede analyses te maken en daardoor 

een beter inzicht krijgen in de bedrijfsprestaties. Verder is het belangrijk om 

via korte lijnen te werken, zodat er snel geschakeld kan worden. Wij zijn zeer 

regelmatig op de werkvloer te vinden. Zo weten we precies wat er speelt en 

kan er - waar nodig - actie worden ondernomen. Door middel van periodieke 

verkoop- en management team overleggen zorgen we ervoor dat de neuzen, 

ook vestigingoverstijgend, dezelfde kant op staan.

4. Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants? 

Erg goed en professioneel. Gedurende onze samenwerking hebben we per 

discipline hetzelfde aanspreekpunt gehad. Deze continuïteit vinden wij belang-

rijk. De lijnen zijn kort; vragen worden vaak dezelfde dag nog beantwoord. 

Daarnaast merken wij dat Van Ree veel ervaring heeft in de automotive en 

met groeiende familiebedrijven, wat een aantal zaken heel wat gemakkelijker 

maakt. De jaarrekeningbespreking beperkt zich niet tot een terugblik op het 

verleden, maar gaat voor het grootste deel over brancheontwikkelingen en 

toekomstvisie. Van Ree ondersteunt hierin op een proactieve manier. 

Impressie.
1. Wat voor bedrijf is Autobedrijf Jan van Mourik & Zn?

‘n echt familiebedrijf. In 1980 begint Jan van Mourik in een schuur in 

Geldermalsen met het repareren van auto’s. In de loop der jaren groeit het 

bedrijf uit tot een fullservice autobedrijf met vestigingen in Geldermalsen en 

Culemborg. Met de overname van Schadeherstel van Mourik is onze dienst-

verlening helemaal compleet. Inmiddels werken vier zoons in het bedrijf. 

2. Wat is het geheim van jullie sterke groei?

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid tellen bij ons net zo zwaar als 

vakmanschap. Al sinds 1980 hanteren we dezelfde drie klantbeloften: aandacht, 

service en kwaliteit. Een klant moet zich bij ons thuis voelen. ‘Doe maar gewoon’ 

is dan ook een uitspraak die goed bij ons past. Zonder poespas en altijd tegen 

een eerlijke prijs. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in een com-

pleet nieuwe huisstijl, een professionele fotostudio, online zicht- en vindbaar-

heid en goede inkoopkanalen, met daarbij focus op jonge auto’s met weinig 

kilometers. Dit resulteert in een forse toename van de verkoop. 

3. Hoe zien jullie de ontwikkelingen in de branche: waren liggen 

kansen en waar risico’s? 

De autobranche is aan vele veranderingen onderhevig. Belangrijke ontwikke-

lingen zijn de opkomst van de elektrische auto, verbeterde techniek en langere 

onderhoudsintervallen. Dit resulteert op langere termijn in een dalende onder-

houdsbehoefte. Een ander aandachtspunt is het groeiende tekort aan passend 

technisch personeel, zeker in de huidige flink aantrekkende economie. Door 

de realisatie van een extra werkplaats met een speciaal daarvoor aangetrok-

ken ervaren leermeester proberen wij jonge enthousiaste mensen in een vroeg 

stadium te binden aan ons bedrijf. 

Binnen de schadeherstelbranche signaleren we een steeds hogere mate van 

sturing door verzekeringsbedrijven en leasemaatschappijen. Als gevolg hiervan 

sluiten wij ons op korte termijn aan bij Autoschade Herstel Groep. Hierdoor 

kunnen we blijven ondernemen zoals wij willen en dezelfde hoge kwaliteit 

blijven leveren aan onze klanten, maar profiteren we tegelijkertijd van een 

aantal belangrijke voordelen. 

4. Hoe zorgen jullie dat jullie financieel ‘in control’ zijn? 

Ons bedrijf is de afgelopen jaren hard gegroeid. Het doorgaan op dezelfde 

Autobedrĳ f Jan van Mourik & Zn

www.autobedrijfvanmourik.nl


