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R
Hierbij treft u de jaarlijkse uitgave aan van Reemedie. Deze 

is speciaal voor u opgesteld. Omdat het aantal medici dat 

de weg naar ons kantoor vindt nog steeds groeit en er vraag 

naar een nieuwe speciale uitgave voor medici was, komen 

we met deze uitgave tegemoet aan dat verzoek.

In deze uitgave zullen we ingaan op slechts enkele eindejaarstips in “Actueel”, 

waarmee u mogelijkheden heeft om voor 2011 nog belastinggeld te besparen. 

Neemt u gerust contact op als u vragen heeft over de toepasbaarheid op uw 

persoonlijke situatie of als u nog meer tips wilt hebben hoe u uw praktijk kunt 

verbeteren. 

Hebt u ook al nagedacht over uw administratie? Bezorgt het u hoofdpijn? In 

deze uitgave brengen wij u de methode ‘Scannen = boekhouden’ onder de 

aandacht. Met dit product wordt uw administratie een zorg minder. Daarnaast 

zijn alle administratiekosten vooraf bekend. 

Tot slot gaan wij in deze uitgave in op de praktijkscan, die wij speciaal voor 

huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten ontwikkeld hebben. Weet u waar 

de risico’s in uw praktijk liggen? Of hebt u daar nooit over nagedacht? Kom 

naar één van onze vestigingen om samen de aandachtspunten van uw praktijk 

te bepalen.

Wij wensen u veel leesplezier en besparing. Heeft u vragen, neemt u dan 

gerust contact op met één van onze adviseurs.

C. (Cor) Jansen FB MB, directeur

“Weet u waar de risico’s in uw praktĳ k liggen? 

Of hebt u daar nooit over nagedacht?”

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy

Reemedie.
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Het besturen van uw praktijk heeft overeenkomsten met 

autorijden. Net als met uw auto wilt u met uw praktijk een 

vooraf vastgestelde bestemming bereiken. Bij het autorij-

den is u geleerd om goed te letten op uw omgeving, om 

zo tijdig op gevaren te kunnen reageren die zich kunnen 

voordoen. Kortom, tijdig anticiperen! Op deze wijze stelt u 

de randvoorwaarden veilig om op uw bestemming aan te 

komen.

Bij het autorijden, weet u wat de gevaren kunnen zijn. Maar weet u ook waar de 

grootste gevaren in uw praktijk vandaan komen? Liggen die op het gebied van 

uw financiën, uw personeel, uw verzekeringen of nog ergens anders? Om de 

risico’s inzichtelijk te kunnen maken, hebben wij een praktijkscan ontwikkeld. 

Daarmee kunnen wij u helpen om risico’s te onderkennen en te verkleinen. 

Samen met u nemen wij uw praktijk onder de loep. Op basis van de door u 

verstrekte informatie, bepalen wij samen waar uw aandacht het meeste naar 

toe moet gaan. Uit de praktijkscan volgen de risico’s op verschillende aan-

dachtsgebieden. Hoe groter de risico’s, des te meer van uw aandacht het 

betreffende aspect moet krijgen. Samen met onze adviseurs kunt u zoeken 

naar mogelijkheden om de risico’s beheersbaar te houden.

Weet u ook hoe u er financieel voor staat? Wilt u altijd al weten hoe u pres-

teert ten opzichte van uw branche? Ook deze zaken worden meegenomen in 

de praktijkscan.

De prijs voor de praktijkscan bedraagt normaal € 375 inclusief voorbereiding 

en bespreking. Voor u bieden wij de praktijkscan aan voor € 299. Bent u 

nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met dhr. C. Jansen. Dit kan 

door middel van een mail naar cjansen@vanreeacc.nl of door telefonisch 

contact met hem op te nemen via 0342 - 408 508. Laat u bijpraten over de 

mogelijke oplossingen!

De praktijkscan.

Kantoornieuws.

Uw risico’s in kaart gebracht

Welkom. Steeds meer medici weten de weg naar ons kantoor te vinden. Ook in 

dit jaar mochten we een groot aantal huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten 

verwelkomen. Wĳ  helpen hen op het gebied van accountancy, administratief, fi scaal, 

HRM en fi nanciële planning. Wilt u zich ook laten verrassen door de kennis van onze 

specialisten? Mail dan naar één van onze vestigingen voor een kennismaking met 

één van onze adviseurs.

Relatie-avond Van Ree HR Consultants te Barneveld. In november 2011 heeft 

Van Ree HR Consultants haar jaarlĳ kse relatie-avond gehouden. Op deze avond is 

ingegaan op de wĳ zigingen rondom spaarloon, levensloop en het vitaliteitspakket. 

Daarnaast zĳ n onze klanten bĳ gepraat over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht 

door een advocaat arbeidsrecht. Heeft u vragen over deze onderwerpen en 

onze dienstverlening? Neem dan contact op met één van onze consultants via 

0342 - 400 200 of stuur een e-mail naar info@vanreehrc.nl

Vestigingsplaatsen vanaf de start. Vanaf de oprichting van ons kantoor tot 

september 2002 werd ons kantoor gedreven vanuit één vestiging, zĳ  het dat er in de 

negentiger jaren van de vorige eeuw ook een vestiging in Harderwĳ k is geweest. Na 

de start in 1966 door de inmiddels gepensioneerde oprichter, drs. P.H.D. van Ree RA, 

in zĳ n woonhuis in Veenendaal, verhuisde ons kantoor in 1972 naar Zeist. Na een 

tussenlanding in 1979 in Driebergen, verhuisde ons kantoor in 1986 naar de huidige 

locatie in Doorn. Op 2 september 2002 werd onze tweede vestiging in Barneveld 

geopend, waarna op 18 december 2008 de derde vestiging in Geldermalsen haar 

deuren opende.  De groei maakte het mogelĳ k om per 1 september 2010 een vierde 

vestiging te openen in Alphen aan den Rĳ n.

Graag zĳ n wĳ  u op één van onze vestigingen van dienst. 

Wilt u de volgende uitgave Reemedie weer ontvangen, stuur dan een mail naar 

reemedie@vanreeacc.nl



Pagina 4 | December 2011

Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek treft u enkele van onze (eindejaars)tips 

aan, waarbij aandacht wordt besteed aan aftrekposten 

voor uw eigen praktijk, maar ook punten die voor uw 

privésituatie van belang kunnen zijn. Niet altijd kunt u 

de inhoud van deze berichten zomaar toepassen op uw 

eigen situatie. Neem daarom bij twijfel contact op met 

één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Algemene aandachtspunten

Rente bij de belastingdienst

Vanaf 2013 wijzigen de regels met betrekking tot het vergoeden en heffen 

van rente op belastingaanslagen. De periode waarover rente berekend wordt, 

start straks op de eerste dag van de zevende maand na afloop van het 

boekjaar. Op dit moment wordt de heffingsrente berekend vanaf 1 januari 

na afloop van het boekjaar. De nieuwe regels gaan gelden voor aanslagen 

inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2012.

Volgens deze regels zal er alleen nog maar rente vergoed worden als de 

Belastingdienst - nadat de (voorlopige) aangifte is ingediend - meer dan 

dertien weken doet over het opleggen van een aanslag. De rente wordt dan 

berekend over de periode vanaf de dertiende week tot zes weken na dag-

tekening van de aanslag. Voor aanslagen die overeenkomstig met de aangifte 

vastgesteld worden, geldt een termijn van acht in plaats van dertien weken.

WOZ-waarde

Nog steeds dalen de huizenprijzen. Daarom kan het zijn dat uw woning 

een veel lagere waarde heeft dan de waarde die in de WOZ-beschikking is 

vermeld. Als naar uw mening de WOZ-waarde te hoog is, kunt u tegen de 

WOZ-beschikking bezwaar maken. Uw bezwaar moet wel binnen zes weken 

na dagtekening van de WOZ-beschikking bij uw gemeente binnen zijn.

Aandachtspunten rondom uw praktijk

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Ook voor praktijkhouders die hun praktijk niet in een BV uitoefenen bestaat de 

mogelijkheid om jaarlijks een deel van de winst belastingvrij te reserveren als 

oudedagsvoorziening. Als u deze fiscale oudedagsreserve (FOR) later opneemt 

of als u stopt met uw praktijk, dient u alsnog belasting te betalen over deze 

FOR. Het is daarom verstandig om de liquiditeiten daadwerkelijk te reserveren.

Voor 2011 kunt u 12% van de winst aan de FOR toevoegen. Het maximum-

bedrag voor dit jaar is € 11.882. In 2012 wordt het verlaagd naar € 9.382.

Beloning voor uw meewerkende partner

Als uw partner meewerkt in uw praktijk, kunt u ervoor kiezen om uw partner 

een arbeidsbeloning toe te kennen. Als deze beloning hoger is dan € 5.000, 

kunt u de beloning ten laste van het resultaat brengen. Voor uw partner is 

de beloning dan belastbaar inkomen. Als de beloning lager is dan € 5.000, 

kunt u deze uitkering niet in mindering brengen op het resultaat en wordt het 

ook niet belast bij de partner. Tevens bestaat er het recht op meewerkaftrek, 

mits uw partner meer dan 525 uur per kalenderjaar meewerkt. Deze aftrek 

bedraagt ten minste 1,25% en maximaal 4% van de winst. Er zijn een aantal 

factoren die bepalen welke keuze voor u het beste is. Laat u adviseren wat in 

uw situatie optimaal is!

Investeringsaftrek - investeringen vervroegen of uitstellen

Om in uw praktijk optimaal van de fiscale voordelen te genieten, is het 

raadzaam om goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van de 

investeringen in uw praktijk. Als u in 2011 tussen de € 2.200 en de € 300.000 

investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de 

zogenoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Enkele bedrijfsmiddelen zijn 

hierbij uitgesloten van investeringsaftrek, zoals goodwill en (niet zeer zuinige) 

auto’s. Het kan raadzaam zijn dat u bepaalde investeringen dit jaar al doet of 

juist uitstelt tot volgend jaar. 

Willekeurig afschrijven voor elke ondernemende medicus

Om de economie te stimuleren is er dit jaar nog een tijdelijke aanvullende 

faciliteit als het gaat om willekeurig afschrijven. Als u in 2011 in uw praktijk 

in nieuwe bedrijfsmiddelen investeert is het ook mogelijk om versneld af te 

schrijven. Deze investeringen kunt u in 2011 tot maximaal 50% afschrijven. 

Er zijn investeringen uitgezonderd van deze regeling. De belangrijkste 

uitzonderingen zijn: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, 

personenauto’s, immateriële activa, dieren, wegwerken, en bedrijfsmiddelen 

die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden. Op zeer 

zuinige personenauto’s mag wél willekeurig worden afgeschreven. De investe-

ring moet wel voor 1 januari 2013 in gebruik genomen zijn. Let op: het is niet 

altijd aantrekkelijk om willekeurig af te schrijven. Dat is mede afhankelijk van 

uw huidige en toekomstige resultaten. 
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Aandachtspunten 
rondom uw rol als werkgever
Werkkostenregeling

Bent u al overgestapt op de werkkostenregeling (WKR)? Tot en met 2013 kunt 

u ieder jaar opnieuw kiezen of u de WKR toe wilt passen. Vanaf 2014 is de 

WKR verplicht. De WKR heeft voordelen, maar ook nadelen, bijvoorbeeld als 

u veel werkt met parttimers of oproepkrachten. Laat u informeren wat in uw 

situatie voor 2012 de beste keuze is!

Tijdelijke contracten

Als u met een werknemer meer dan drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsover-

eenkomsten gesloten hebt, geldt als hoofdregel dat de vierde overeenkomst 

van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt. Hetzelfde geldt 

als de opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten de grens van 36 maanden 

overschrijden. Er is sinds juli 2010 een verruiming van deze regeling voor 

werknemers jonger dan 27 jaar. In plaats van drie tijdelijke overeenkomsten 

mogen vier tijdelijke overeenkomsten worden aangeboden. Daarnaast is de 

termijn van 36 maanden aangepast in 48 maanden. Deze tijdelijke regeling 

geldt alleen voor werknemers waarvan de einddatum van het vierde contract 

voor de 27e verjaardag van de werknemer ligt. Deze regeling wordt waar-

schijnlijk verlengd tot 1 januari 2014.

Mededeling loonheffingen 

Vanaf 1 januari 2012 stopt de Belastingdienst met het versturen van de mede-

deling loonheffingen. Tot en met december 2011 ontvangt u maandelijks een 

mededeling en acceptgiro van de belastingdienst. Als u personeel in dienst 

hebt, hebt u in november voor het laatst de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 

2012 van de Belastingdienst gekregen. Bewaar deze mededeling goed! Hierop 

staan de data waarop en de betalingskenmerken waaronder de verschuldigde 

loonheffing voldaan moeten worden.

Elektronische loonstrook

U kunt kosten besparen door aan uw werknemers hun salarisstroken op 

elektronische wijze te verstrekken. Hiervoor is wel de uitdrukkelijke toestem-

ming van uw werknemers nodig. U kunt deze instemming ook opnemen in 

de arbeidsovereenkomst of - indien u in de arbeidsovereenkomst daarnaar 

verwijst - in het personeelshandboek. Bovendien moet de werknemer de 

mogelijkheid hebben om de elektronische salarisstrook op te slaan of later 

te raadplegen.

Laatste kans: spaarloonregeling

Vanaf 1 januari 2012 vervalt de mogelijkheid om deel te nemen aan de spaar-

loonregeling. Nemen uw werknemers nog niet deel aan deze regeling? Dan 

kunt u hen erop wijzen dat dat dit jaar nog mogelijk is. Iedere werknemer kan 

in 2011 maximaal € 613 bruto inleggen. Dit bedrag valt dan in 2012 netto 

weer vrij. Voorwaarde voor deelname is dat de werknemer op 1 januari 2011 

in dienst was en dat hij / zij niet deelneemt aan de levensloopregeling.

>>



Pagina 6 | December 2011

Besparen op uw box 3-vermogen?

Vanaf 1 januari 2011 geldt er één peildatum voor het vaststellen van uw 

vermogen in box 3. Om te besparen op de vermogensrendementheffing in box 

3 is het verstandig om privé-uitgaven naar voren te halen en verkopen uit te 

stellen. Ook door het gebruik van schenkingsvrijstellingen en tijdig betalen van 

facturen en aanslagen kunt u uw vermogen verlagen.

Rente op lening aan kinderen

Wanneer u over veel vermogen beschikt, kan het interessant zijn om geld te 

lenen aan uw kind(eren) voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of het 

starten van een onderneming. Bij de verstrekkers vormt deze lening vermogen 

in box 3. De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement van 4%. De 

verschuldigde belasting bedraagt 30% in box 3, waardoor over het bedrag 

van de lening per saldo 1,2% belasting verschuldigd is. Bij uw kind(eren) is 

de rente die betaald wordt aftrekbaar in box I tegen 42% of 52%, afhankelijk 

van het inkomen.

Als u een hoger percentage dan 4% in rekening brengt bij uw kind(eren), 

heeft dat bij u geen gevolgen voor de belastingheffing. Bij uw kind(eren) zorgt 

een hogere rente voor een hogere aftrekpost. Om de rente als aftrekpost 

te kunnen gebruiken, is het wel noodzakelijk dat de rente betaald wordt. 

Eventueel kunt u (een deel van) de rente terugschenken aan uw kind(eren). 

Jaarlijks mag u € 5.030 belastingvrij schenken aan uw kind(eren).

Als er bij een lening minder dan 6% rente overeengekomen is, is over het 

verschil tussen de werkelijk overeengekomen rente en de genoemde 6% in 

beginsel jaarlijks schenkingsbelasting verschuldigd.

Afsluitend

In dit deel trof u enkele tips aan die u mogelijk helpen om belasting te bespa-

ren. Voor een advies op maat of voor meer tips bent u van harte welkom 

bij uw eigen relatiebeheerder binnen ons kantoor. Als u deze nog niet hebt, 

stuur dan een mail naar Wim van Vliet FB RV (wvanvliet@vanreeacc.nl) of 

Cor Jansen FB MB (cjansen@vanreeacc.nl). Zij adviseren u graag verder.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Levensloopregeling versus vitaliteitsregeling

De levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen. In plaats hier-

van komt in 2013 de vitaliteitsregeling. Er is wel een overgangsregeling. Een 

werknemer (ook de DGA) die op 31 december een levenslooptegoed heeft 

van meer dan € 3.000, mag de levensloopregeling continueren. Vanaf 2012 

wordt er echter geen levensloopkorting meer opgebouwd. Het voordeel van de 

levensloopregeling is de maximumopbouw die 210% van het actuele jaarloon 

bedraagt. De vitaliteitsregeling kent een maximumopbouw van € 20.000. Het 

voordeel van de vitaliteitsregeling is de flexibelere opnamemogelijkheden.

Administratie vakantiedagen

Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiedagenwet in. Daarin is geregeld 

dat wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij 1 FTE) vervallen als ze niet 

opgenomen zijn binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze gevormd 

zijn. Werkgevers moeten bijhouden wanneer de vakantiedagen opgebouwd, 

opgenomen en verjaard zijn. In beginsel worden wettelijke vakantiedagen als 

eerste opgenomen en daarna pas de bovenwettelijke vakantiedagen. De 

verjaringstermijn van bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar, tenzij anders 

is vastgelegd in een CAO.

Aandachtspunten 
rondom uw privésituatie
Uitbreiding fiscaal partnerbegrip

Nadat per 1 januari 2011 het fiscale partnerbegrip gewijzigd was, wordt dit per 

1 januari 2012 opnieuw gedaan. Vanaf 1 januari 2012 worden ook ongehuwd 

samenwonenden waarvan één van beide partners een kind heeft als verplicht 

fiscaal partner aangemerkt.

Lijfrente 2011 aftrekbaar?

Als u nog in 2011 gebruik wilt maken van de mogelijkheid om lijfrentepremie 

af te trekken, zal de lijfrentepremie in 2011 betaald moeten zijn. Het is niet 

meer mogelijk om de lijfrente als aftrekpost te claimen als deze tussen 

1 januari 2012 en 1 april 2012 betaald is. Controleer daarom uw lijfrentepolis 

op vervaldatum van uw jaarpremie en wijzig indien nodig deze datum. 
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Specialisme.
Scannen = boekhouden

Als praktijkhouder wilt u precies bijhouden hoe het er financieel voor staat. Wat was 

uw rendement de afgelopen periode? Op welke kosten moet u letten? Gaat het goed 

met uw liquiditeit? Daarnaast wilt u binnen de gestelde tijd de aangifte indienen en 

tijdig over een jaarrekening beschikken. Daar is een adequate administratie voor 

nodig. En waarom zou u dat helemaal zelf doen? Het kan eenvoudiger... Kies voor 

‘scannen = boekhouden’ 

Altijd actueel. Van Ree Accountants introduceert het concept ‘scannen = boekhouden’.  

Onder de naam Van Ree MKBsupport worden drie pakketten (Lite, Premium en 

Exclusive) aangeboden aan praktijkhouders die het boekhouden willen beperken tot 

het scannen van documenten. Wij ondersteunen u bij alle onderdelen waar u niet 

voldoende kennis of tijd voor hebt, zoals het indienen van de belastingaangifte of 

het samenstellen van de jaarstukken. Omdat MKBsupport een vorm is van online 

boekhouden, hebt u altijd toegang tot de meest actuele cijfers. Dat maakt het voor 

u wel heel gemakkelijk om grip te houden op uw praktijk! En de aanlevering van 

de administratie door u? Die gaat digitaal! U scant de (inkoop)facturen en wij doen 

de rest. Bovendien hebt u voortaan elke dag de beschikking over actuele financiële 

rapportages!

Vaste prijs. Scannen = boekhouden is slechts één onderdeel van de nieuwe kijk op 

uw boekhouding. Bij Van Ree Accountants zijn wij er daarnaast van overtuigd dat 

kwaliteit te leveren is voor een vaste scherpe prijs per maand zonder verrassingen 

achteraf. U stelt zelf het voor u ideale dienstenpakket samen: van het opstellen van 

de jaarrekening en het verzorgen van salarisadministratie en/of belastingaangiften, 

tot managementadvies. Veel zelf doen of bijna alles uit handen geven. Het is aan 

u! De administratie wordt gevoerd via Twinfield Online. De diensten bestrijken alle 

aspecten van de praktijk. U kiest een abonnement dat aansluit op uw praktijk en uw 

wensen. Via www.vanreeacc.nl/mkbsupport kan de praktijkhouder in enkele stappen 

zijn dienstenpakket samenstellen.

Persoonlijk contact. Ondanks de verbeteringen op technologisch gebied wil Van Ree 

Accountants het persoonlijk contact niet uit het oog verliezen. Persoonlijk contact is 

onmisbaar tussen praktijkhouders en hun accountant, en vanuit onze vestigingen in 

Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen dragen de medewerkers die 

gedachte uit. De rol van de technologie is om accountancy helderder, efficiënter en 

eenvoudiger te maken voor de praktijkhouder. Deze kan zich daardoor richten op 

datgene waar hij plezier in heeft: bezighouden met zijn corebusiness. Tegelijkertijd is 

er altijd een actuele basis én voldoende gelegenheid voor managementadvies op maat.

Aanbieding. Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Van Ree Accountants 

over Van Ree MKB Support? Dan ontvangt u ‘Slik die kikker’ van Brian Tracy. Voor 

meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met dhr. J. Lobbezoo. 

Dit kan door middel van telefonisch contact via 0342 - 408 508 of een mail naar 

jlobbezoo@vanreeacc.nl. 
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Colofon.
Reemedie 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

de stappen voor de verwerking van de financiële administratie, en stelt aan 

de hand daarvan de jaarrekening samen. Nadeel hierbij is dat de medicus zelf 

geen inzicht meer heeft in alle inkomsten en uitgaven. De stand van de liquide 

middelen en het gezonde verstand zullen de continuïteit en het rendement 

moeten bepalen. Alleen af gaan op liquiditeit en gezond verstand is echter 

niet voldoende. Voor het daadwerkelijk rendement zijn de onderliggende 

cijfers van groot belang. Om samen tot dat inzicht te komen heeft Van Ree 

Accountants een online oplossing gevonden. Het verwerken van de financiële 

administratie via het internet, waarbij de medicus zelf de meeste handelingen 

in de verwerking van de financiële administratie verricht en waarbij de accoun-

tant over de schouder meekijkt. Die oplossing is MKBsupport. Vanaf elke 

gewenste locatie inzicht in uw cijfers, waarbij de accountant gemakkelijk mee 

kan kijken (zie ook het artikel over scannen = boekhouden).

MKBsupport

Met MKBsupport kan de ondernemer zelf bepalen in hoeverre de accountant 

meekijkt. De mogelijkheden daarbij zijn te over. Wanneer eens per jaar meekij-

ken voldoende is, bestaat daar de mogelijkheid voor. Wanneer periodieke 

cijfers gewenst zijn, is dat ook mogelijk. Zo kunt u zelf het pakket samenstel-

len dat bij u en uw praktijk past. Deze vorm van verwerken van de financiële 

bescheiden biedt meerdere voordelen in vergelijking met de traditionele ver-

werkingsvorm is. Eén van de voordelen is dat de bankafschriften elektronisch 

ingelezen kunnen worden in de administratie, zodat inkomsten en uitgaven 

niet meer post voor post ingevoerd hoeven te worden. Tevens kunnen inkoop-

facturen worden gescand en gekoppeld worden aan de daarvoor bestemde 

grootboekrekening. Deze koppelingen zorgen voor een besparing van tijd voor 

de medicus. Wel heeft hij direct inzicht in zowel liquiditeit als rendement. Daar 

komt bij dat vooraf helder is waar u staat wat de kosten betreft.

Wat te doen

De vraag zal rijzen wat voor uw praktijk het beste is. Om tot een goede conclu-

sie te komen, raden wij u aan contact met één van onze adviseurs op te nemen 

voor een vrijblijvend gesprek. Hierin kunnen wij vaststellen wat voor uw praktijk 

de meest passende oplossing is. Ons telefoonnummer is 0342 - 408 508.

De medicus.
 en de financiële administratie

Als medische beroepsbeoefenaar hebt u een dubbele 

doelstelling. Centraal staat de professionele zorg voor uw 

cliënt. Tegelijk streeft u naar continuïteit en een gezond 

rendement. De basis hiervoor ligt bij een goede voering 

van de financiële administratie, waarbij er meer dere 

mogelijkheden zijn.

Traditioneel

Om het inzicht in de cijfers te hebben, voeren veel medici zelf hun financiële 

administratie. Daarbij gaat hij op een voor hem bekende wijze door zijn 

administratie heen, en verwerkt alle financiële mutaties. Veelal gebeurt dit 

eerst op een fysieke en praktische wijze, door het opbergen van de betaalde 

facturen achter de door de bank aangeleverde afschriften in een map. De nog 

niet betaalde facturen worden apart gehouden van de reeds betaald facturen. 

Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden, vindt overheveling plaats van de 

ene naar de andere map. Na verloop van een periode worden de mappen 

ter hand genomen om de financiële administratie in te voeren in daarvoor 

geschikte software, één en ander na codering van alle betaalde en ontvangen 

posten. Zo wordt inzicht verkregen in de financiële stand van zaken van de 

praktijk. Voor de medicus is het verwerken van de administratie op deze wijze 

redelijk eenvoudig, maar relatief gezien wel tijdrovend. De accountant krijgt 

de verwerkte administratie aangeleverd en stelt aan de hand van deze 

gegevens de jaarrekening samen evenals de daarbij behorende aangifte(n) 

inkomstenbelasting. 

Accountant

Niet iedereen ziet het zitten om zijn financiële administratie zelf te voeren. 

Er wordt dan gebruik gemaakt van de mogelijkheid gebruik om de financiële 

aan te leveren bij de accountant. De accountant wordt dan voorzien van de 

bankafschriften, de inkoopfacturen en bonnen, en de specificaties van de 

ontvangen bedragen van de verzekeraars. De medicus heeft daarmee zelf 

geen omkijken meer naar de bescheiden. De accountant is nu belast met de 

verwerking van de financiële administratie. De accountant onderneemt ook 
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