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Belangrĳ k is om inzicht te hebben 
in de fi nanciële administratie als 
basis om op te sturen.

Specialisme.
Huwelĳ kse voorwaarden. 
Goed geregeld?!

Kantoornieuws. 
De fi nanciële vaardigheden van 
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Met een steeds wĳ zigend overheidsbeleid 
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Waarde lezer, 
Wij willen het u graag gemakkelijk maken. Daarom voorzien 

wij u ook in deze Reemedie weer graag van praktische tips. 

In de rubriek “Actueel” hebben wij voor u een selectie 

gemaakt. Tips waar u, zo net voor het eind van het jaar, uw 

voordeel mee kunt doen. Nieuwsgierig naar nog meer tips? 

Op de website www.accountants-in-de-zorg.nl vind u er veel 

meer, verdeeld over 7 categorieën. 

Orthodontist Bert Koster van Groos, eigenaar van orthodontiepraktijken in 

Woerden en Driebergen, vertelt in de rubriek “Impressie” over de effecten 

van het steeds wijzigende tariefbeleid van de overheid op zijn praktijkvoering. 

Daarnaast is het mooi om te lezen dat zijn overstap naar Van Ree Accountants 

tot gevolg had dat hij door optimalisering van de administratieve processen van 

zijn praktijk nu wel een actueel beeld heeft van zijn financiën. Hierdoor heeft hij 

meer tijd voor zijn vak en kan hij meer voldoening halen uit mooie behandelin-

gen en tevreden cliënten.

U kunt in de rubriek “Interview” ook nader kennis maken met onze enthousiaste 

collega Wouter Bunt. Na zijn studie HEAO Bedrijfseconomie is hij op onze vesti-

ging te Geldermalsen nu al weer 7 jaar de coach en vraagbaak van zijn klanten.

Verder gaat familierechtspecialist Wim Boerman, adviseur bij Van Ree Finance 

Consultants, in op de huwelijkse voorwaarden en leest u onder “Kantoornieuws” 

o.a. meer over de praktische cursus financieel management voor de praktijk-

manager. 

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consul-

tants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen RB MB, directeur 
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Interview.

Kantoornieuws.

met Wouter Bunt

De fi nanciële vaardigheden van uw praktĳ kmanager vergroten?

Voor 15 januari 2016 staat een cursus voor praktĳ kmanagers in de eerstelĳ nszorg 

gepland. Deze wordt gegeven door Kees Jan Nieuwenhuis en Jan Lobbezoo. Deze 

specifi ek voor praktĳ kmanagers ontwikkelde cursus helpt uw praktĳ kmanager om 

uw praktĳ k op fi nancieel gebied beter aan te sturen. De kosten bedragen € 100 excl. 

BTW per deelnemer. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling, meld u dan 

aan door een e-mail te sturen naar epater@vanreeacc.nl.

Opzetten gezondheidscentrum

In de eerstelĳ nszorg wordt er veel samengewerkt. Misschien hebt u ook dergelĳ ke 

plannen, maar wilt u zich eerst nog goed oriënteren. Bĳ  het opzetten van een 

samenwerking kunnen er veel vragen rĳ zen. Is er draagvlak bĳ  de gewenste 

deelnemers? Hoe organiseert u de gezamenlĳ ke praktĳ k? Hoe gaat u van een 

solopraktĳ k naar een HOED of een TOED? Hoe fi nancier ik dit? Van Ree accountants 

organiseert samen met ABN AMRO, AssumDelft Advocaten en De Lange & Kortland 

Netwerk Notarissen een unieke bĳ eenkomst om een aantal veelvoorkomende 

vragen te behandelen. Heeft u belangstelling voor deze kosteloze bĳ eenkomst? 

Reserveer dinsdag 12 april 2016 in uw agenda en meld u aan door een e-mail te 

sturen naar epater@vanreeacc.nl.

Praktĳ kscan vernieuwd

Als medicus bent u druk met uw praktĳ k en uw patiënten. Er is vaak weinig of 

geen inzicht in de kosten, terwĳ l dit één van de bouwstenen is van een fl orerende 

praktĳ k. Om hier wat aan te doen heeft Van Ree Accountants de praktĳ kscan 

ontwikkeld. Deze praktĳ kscan geeft aan de hand van 50 vragen inzicht in de 

risico’s die u met uw praktĳ k loopt op het gebied van fi nanciën, personeel, 

informatiesystemen, huisvesting en het patiëntenbestand. Met de vernieuwde 

praktĳ kscan is het ook mogelĳ k om na te gaan op welke kosten u kunt besparen! 

Contactpersonen medici

Heeft u vragen rondom het ondernemen in de eerstelĳ nszorg? Neem contact op met 

één van onze relatiebeheerders in uw branche:

 Vestiging Alphen aan den Rĳ n:  Johan Arends (0172) 78 21 30

 Vestiging Barneveld:  Jan Lobbezoo (0342) 40 85 08

 Vestiging Doorn:  Henri Verhoef  (0343) 41 59 40

 Vestiging Geldermalsen: Wouter Bunt  (0345) 58 90 00

Wie is Wouter Bunt? Vertel eens iets over jezelf

Inmiddels werk ik bijna 7 jaar bij Van Ree Accountants. Ooit begonnen als 

assistent accountant en nu werkzaam als relatiebeheerder. In mijn rol als 

relatiebeheerder bedien ik mijn klanten zelfstandig en ben de spil tussen klant 

en kantoor. Begin volgend jaar hoop ik mijn accountancy studie af te ronden. 

Diverse klanten uit de medische sector vallen onder mijn verantwoording, 

naast de (controle)werkzaamheden in de MKB sector en de non-profitsector. 

Medici zijn een interessante beroepsgroep door de veranderingen en ontwik-

kelingen die er steeds weer zijn. Verder wordt het voor medici ook steeds 

belangrijker om naast medisch specialist ook ondernemer te zijn. Bij het advi-

seren en coachen van medici kan ik mijn ervaringen in de MKB sector opti-

maal gebruiken; dit met het doel de zorgondernemer op administratief gebied 

te ontzorgen en als sparringpartner bij te staan, zodat de ondernemer zich 

volledig kan richten op de medische zorg.

 

Hoe lever je een frisse kijk op cijfers?

Door te weten wat de doelen van de zorgondernemer zijn en wat hem bezig-

houdt of waar hij wakker van kan liggen. Daarnaast door de ontwikkelingen en 

veranderingen in de sector nauwgezet te volgen en te vertalen naar zijn situ-

atie. Op deze manier probeer ik naast de zorgondernemer te staan. Belangrijk 

is dat de financiële administratie up-to-date is. Door als kantoor gebruik te 

maken van de automatiseringsmogelijkheden (Medi-support) zorgen wij ervoor 

dat de financiële cijfers actueel zijn en overal in te zien. Belangrijk vind ik het 

om vervolgens verder te kijken dan alleen de cijfers en deze ook te vertalen 

naar de persoonlijke situatie, om zo de ondernemer inzicht te geven in zijn cij-

fers. Hiervoor maak ik gebruik van onze praktijkscan met daarin onder andere 

een benchmark, zodat de ondernemer inzicht heeft in de financiële situatie 

van de praktijk en deze ook kan vergelijken met andere praktijken. Verder 

geeft de praktijkscan inzicht in de risico`s die de ondernemer loopt..

Welk advies geef je aan de eerstelijns zorgondernemers?

De ontwikkelingen gaan hard, de sector is continue aan verandering onder-

hevig. Belangrijk voor de praktijkhouder is om dit op de voet te volgen en 

inzichtelijk te hebben wat dit voor hem betekent. Een eerste vereiste hierbij is 

dat de financiële administratie up-to-date is. De praktijkhouder dient tijdig te 

weten hoe hij er voorstaat. Verder is het goed om als (zorg)ondernemer ook 

vooruit te kijken. Waar wil ik heen met mijn praktijk over 5 jaar? Wat is het 

toekomstplaatje? Hoe wil ik de praktijk/onderneming op termijn overdragen? 

Hierbij is het vooral belangrijk om dit cijfermatig inzichtelijk te hebben. Wij zijn 

praktijkhouders hierbij graag van dienst!

Ter afsluiting?

Belangrijk is om inzicht te hebben in de financiële administratie als basis om 

op te sturen. Daarnaast een adviseur/coach die met de praktijkhouder de 

vertaalslag maakt van cijfers naar doelen en omgekeerd. Op die manier gaat 

de administratie leven en gaat deze echt toegevoegde waarde leveren. Neem 

gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak om te verkennen wat wij 

voor u kunnen betekenen. Wij zijn u hierbij graag van dienst! 
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Actueel.
Tips die u niet mag missen!

Het einde van het jaar nadert. Wij zijn dan gewend om in te 

zoomen op de eindejaarstips. Tips waardoor u voor minder 

verrassingen komt te staan en zo nodig tijdig actie kunt 

ondernemen.

Uw loonadministratie op orde?
Door de invoering van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) moet u vanaf 

1 januari 2016 rekening houden met nieuwe maatregelen. Bent u daar al op 

voorbereid?

• Op de loonstrook moet u ook kostenvergoedingen specificeren die onder-

deel zijn van het loon. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor de 

kostenvergoeding is bedoeld.

• Het minimumloon moet giraal worden uitbetaald. Het meerdere mag con-

tant worden uitbetaald.

• Verrekeningen met en inhoudingen op het wettelijk minimumloon zijn niet 

meer toegestaan, tenzij het een voorschot betreft en dit van tevoren is 

afgestemd met de werknemer.

Zorg dat uw administratie WKR-proof is
Aan het eind van het jaar moet uit uw administratie blijken welke vergoe-

dingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. De 

manier van aanwijzing is niet wettelijk voorgeschreven. Dat betekent dat u dit 

intracomptabel (in uw financiële administratie), maar ook extracomptabel (bij-

voorbeeld in een apart Excelbestand) kunt doen. Niet aanwijzen is echter geen 

optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat geval de vergoedingen 

en verstrekkingen, ook als sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel 

belast bij uw werknemers.

Benut uw vrije ruimte optimaal
Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht de werkkostenregeling toe te passen. 

Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrek-

kingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). 

Daarboven betaalt u 80% eindheffing. Heeft u nog voldoende vrije ruimte 

over, benut deze dan vóór het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije 

vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Tip: Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2015 over is door te schui-

ven naar 2016. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel dit jaar nog 

aan uw werknemers een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen 

geven.

Houd rekening met transitiekosten 
Per 1 juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding. Kort gezegd, heeft 

iedere werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt en waarvoor u 

het initiatief heeft genomen tot het beëindigen dan wel niet voortzetten van 

de arbeidsovereenkomst, recht op de transitievergoeding. De hoogte van deze 

vergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is 

geweest en bedraagt maximaal € 75.000 bruto dan wel een jaarsalaris als uw 

werknemer meer dan € 75.000 bruto verdiende.

Tip: De transitievergoeding geldt ook voor de tijdelijke werknemer die min-

stens twee jaar bij u heeft gewerkt en van wie het contract op uw initiatief 

niet wordt voortgezet. Inventariseer daarom alle tijdelijke contracten, zodat u 

goed in beeld heeft aan welke werknemers u straks eventueel een transitie-

vergoeding verschuldigd bent. Vanwege de transitievergoeding is het aangaan 

van tijdelijke contracten met een totale duur van minimaal twee jaar wellicht 

ongewenst.

Let op! Bepaalde kosten mag u van de transitievergoeding aftrekken. Het 

gaat om zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten. Uw werknemer moet 

wel, voordat transitie- of inzetbaarheidskosten worden gemaakt, schriftelijk 

instemmen met het op de transitievergoeding in mindering brengen van der-

gelijke kosten. Zorg ervoor dat u dit nu al regelt door dit bijvoorbeeld vast te 

leggen in een overeenkomst. Schriftelijke instemming is niet nodig als over de 

aftrekbaarheid van de kosten afspraken zijn gemaakt met de vakbonden of 

met de ondernemingsraad en u hieraan gebonden bent.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
2016 een tegenvaller?
Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat 

wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf 

terechtkomt en over dat deel van uw inkomen 52% inkomstenbelasting gaat 

betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar het heeft ook een keerzijde indien u 

bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook 

minder waard.
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Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf 

wellicht ook. Het oprekken van de derde schijf, volgend jaar tot € 66.000, kan 

u minder teruggaaf opleveren. Alleen als uw inkomen – ook na de hypotheek-

renteaftrek – in het hoogste tarief zit, merkt u hier niets van.

Bespaar op de vermogensrendements-
heffing
Per 1 januari 2016 wordt de waarde van uw vermogen voor box 3 bepaald. 

Wilt u de belastingheffing op uw vermogen beperken, onderneem dan vóór 

die datum actie door uw belastbare vermogen te verminderen. Beleg bijvoor-

beeld een deel van uw vermogen in groene beleggingen.

Tip: U kunt op de vermogensrendementsheffing besparen door een deel van 

uw vermogen te beleggen in bijvoorbeeld groene beleggingen of kunst en 

antiek. Hiervoor geldt namelijk een vrijstelling in box 3.

Maak gebruik van de investeringsaftrek
Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u in aanmerking 

komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient hiervoor investerin-

gen te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Blijft u onder de 

drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekkelijk zijn om nog voor 

het eind van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van 

€ 309.693 te overschrijden, dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om uw 

investeringen uit te stellen naar 2016.

Tip: Het kan ook voordelig zijn om grote investeringen te spreiden over meer-

dere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af als het 

totale investeringsbedrag per jaar meer dan € 103.231 (2015) bedraagt. 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe dan in uw aangifte 2015 een beroep op 

de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Heeft u in het verleden ook investerin-

gen gedaan zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dan kunt 

u alsnog binnen vijf jaar de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investerings-

aftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan 

€ 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en 

personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Beoordeel uw voorlopige aanslag en 
voorkom hoge belastingrente 
De door de Belastingdienst gehanteerde regels voor het heffen van belas-

tingrente zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer 

hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. 

Daarnaast behoort sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in >>
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principe geen rente meer vergoed wordt. Gelukkig kunt u de hoge belasting-

rente voorkomen door tijdig een juiste voorlopige aanslag aan te vragen.

Tip: De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het 

belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belas-

tingrente in rekening gebracht. Heeft u een gebroken boekjaar, dan moet u 

nu al opletten. Bij een gebroken boekjaar wordt namelijk vanaf de zevende 

maand na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt uw boekjaar bij-

voorbeeld op 1 juli 2015, dan bent u vanaf 1 januari 2016 rente verschuldigd.

De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 

8,05%. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeen-

komt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelas-

ting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente 

misschien minder hoog, maar met 4% nog steeds fors.

Let op! Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en is de gerealiseerde winst 

anders dan waarmee in uw voorlopige aanslag(en) rekening is gehouden? Zorg 

dan zo snel mogelijk voor een nadere voorlopige aanslag en voorkom dat de 

hoge belastingrente langer doorloopt dan nodig is.

Beoordeel uw winst
Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. 

Beoordeel of uw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijdt u 

net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven 

bedraagt de belasting 25% in plaats van 20%. Misschien komt u in de inkom-

stenbelasting in het hoogste tarief? Het kan dan aantrekkelijk zijn om uw winst 

te verlagen door bijvoorbeeld een in 2016 geplande investering naar voren 

te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op uw totale 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Beginnend praktijkhouder en tevens 
een dienstverband? Houd een 
urenadministratie bij
Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals 

de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnend praktijkhouders en de 

meewerkaftrek, dan dient u te voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet 

elk jaar minimaal 1.225 uren werken voor uw praktijk. Bent u niet alleen 

praktijkhouder of waarnemer bij meer praktijken, maar bijvoorbeeld 

ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet name-

lijk meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw praktijk besteden. 

Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen van of 

controle door de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het 

urencriterium voldoet.

Geld geleend van uw bv voor uw 
eigen woning? U heeft een 
informatieplicht
Heeft u van uw bv geld geleend voor uw eigen woning? Dan bent u ver-

plicht bepaalde gegevens door te geven aan de Belastingdienst. Deze 

informatieplicht geldt alleen voor eigenwoningleningen waarvoor vanaf 

1 januari 2013 aflossingsverplichtingen gelden. Vergeet niet te voldoen 

aan deze informatieplicht, anders verliest u uw recht op renteaftrek.

De informatieplicht houdt in dat u de gegevens van een in 2015 afge-

sloten lening uiterlijk verstrekt bij uw aangifte inkomstenbelasting 2015, 

maar niet later dan op 31 december 2016. Is de lening al eerder afgeslo-

ten maar zijn er wijzigingen in 2015, dan moet u uiterlijk vóór 1 februari 

2016 deze gegevens verstrekken.

Tip: Voor het verstrekken van de gegevens heeft de Belastingdienst een 

modelformulier “opgaaf lening eigen woning”. Met ingang van de aangif-

te inkomstenbelasting 2016 wijzigt de manier van informatieverstrekking 

en verstrekt u de gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting.

Tip: Onlangs is meegedeeld dat de termijn voor de informatieplicht met 

betrekking tot wijzigingen in de eigenwoninglening wordt verlengd van 

1 februari 2016 naar 31 december 2016. U kunt zich echter pas met 

zekerheid op deze aankondiging beroepen als deze nader is uitgewerkt 

in een beleidsbesluit.

Actueel.
>> Tips die u niet mag missen!
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Specialisme.

U bent ondernemer of directeur/aandeelhouder van een BV en getrouwd. Uw 

privé risico’s heeft u goed afgeschermd want u heeft voor huwelijkse voor-

waarden gezorgd. Goed geregeld! Maar is dat ook zo? Als u na uw huwelijk 

nooit meer naar de huwelijkse voorwaarden hebt gekeken en deze ook niet 

hebt nageleefd durven wij zonder meer te stellen dat u het niet (meer) goed 

geregeld hebt.

Een voorbeeld: in veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verreken-

beding opgenomen. Dat betekent dat u elk jaar het overgespaarde inkomen 

moet delen met uw partner. Heeft u niet elk jaar gedeeld? Dan kan bij echt-

scheiding zo maar blijken dat een groot deel van het vermogen, waarvan 

u dacht eigenaar te zijn, bij uw (ex-)partner terechtkomt. Daaronder vallen 

meestal ook de niet uitgekeerde winsten van uw onderneming of uw BV. Een 

nare verassing, ook omdat u het vermogen in uw onderneming of BV nodig 

hebt als werkkapitaal.

Een ander voorbeeld: uw partner en u hebben in de huwelijkse voorwaarden 

afgesproken dat de vermogens strikt gescheiden zijn. Koude uitsluiting wordt 

dat genoemd. Maar uw woning, uw bankrekeningen en alle andere bezittin-

gen staan allemaal op beider naam. De vermogens zijn in de praktijk nooit 

gescheiden gehouden. Ook hier geldt: bij echtscheiding moet u alles delen 

met uw partner. Bovendien loopt u het risico dat de schuldeisers van uw 

onderneming of (in geval van bestuurdersaansprakelijkheid) van uw BV grip 

krijgen op uw privévermogen.

Nog een voorbeeld: u heeft uw onderneming voor 100% gefinancierd met 

vermogen van uw partner. Er staat verder niets op papier. Bij echtscheiding 

zult u tot de ontdekking komen dat uw onderneming niet van u is, maar van 

uw partner. Helaas… daar heeft u nu al die jaren voor gewerkt.

Een laatste voorbeeld: in uw huwelijkse voorwaarden staat een bepaling dat 

u uw pensioenen ingeval van echtscheiding moet verevenen (dat is delen). U 

hebt pensioen opgebouwd bij uw eigen BV. Bij echtscheiding krijgt uw partner 

recht op de helft van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen 

dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Uw partner neemt geen risico en eist 

afstorting van het benodigde kapitaal bij een verzekeringsmaatschappij. 

Reken er maar op dat het af te storten bedrag minstens zo groot is als pen-

sioenvoorziening op de BV-balans. Het werkkapitaal van uw BV wordt ernstig 

aangetast en u houdt zelf geen pensioen meer over. U kunt zelfs verplicht 

worden om privé het benodigde kapitaal te verschaffen of om leningen te 

sluiten. Kan dat in Nederland? Ja dat kan: degene die afstorting eist bij een 

externe verzekeraar krijgt in veel gevallen van de rechtbank gelijk. 

Als je gelukkig getrouwd bent, denk je niet aan echtscheiding. Toch wordt 

jaarlijks helaas meer dan een derde van de huwelijken door echtscheiding 

ontbonden. Bent u geschrokken van dit artikel? Geen nood, er kan nog veel 

gerepareerd worden. Neem daarvoor contact op met één van de familierecht-

specialisten van Van Ree Finance Consultants. Zij zullen u met een frisse kijk 

op uw huwelijkse voorwaarden en uw persoonlijke situatie van deskundig 

advies voorzien. 

Huwelijkse voorwaarden. Goed geregeld?!
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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.
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Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
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De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

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
www.accountantsindezorg.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

3. Welke plannen heb je voor de toekomst?

Binnen de orthodontie wordt erg veel gedelegeerd. Dit betekent dat de ortho-

dontist bepaalt wat er gaat gebeuren, en dat assistenten dit onder zijn super-

visie uitvoeren. Scholing en kennis van het personeel is dan ook zeer belang-

rijk. Wij hebben ons trainingsprogramma verbeterd zodat onze assistenten nog 

beter onze patiënten van dienst kunnen zijn.

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

Toen wij vier jaar geleden overstapten naar Van Ree Accountants werd alles 

nog handmatig door ons ingevoerd en op papier overgedragen. Nu wordt onze 

boekhouding in Twinfield voor een groot deel automatisch verwerkt en heeft 

Van Ree op elk moment een actueel beeld van de stand van zaken. Ik heb 

dus een beter overzicht van de financiën en we kunnen beter inspelen op de 

sterke veranderingen die op ons afkomen.

5. Ter afsluiting?

Met registeraccountant Arwin Kraaij zijn er veel gesprekken geweest over de 

vraag hoe in te spelen op de veranderende situatie en de financiële conse-

quenties. Een goed klankbord en waardevolle gesprekken die leiden tot een 

goed businessplan. Als orthodontist haal ik echter toch de meeste voldoening 

uit mooie behandelingen en tevreden patiënten....., blij dus dat ik sommige 

zaken mag overdragen!

Impressie.
De Ortho: praktĳ k van orthodontisten 
in Driebergen en Woerden

1. Kun je iets vertellen over de beide praktijken?

De orthodontiepraktijk in Woerden en Driebergen bestaat inmiddels al weer 

17 jaar. Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezig-

houdt met het reguleren van de stand van de tanden en het corrigeren van 

de stand van de kaken door middel van beugels. Wij houden ons uitsluitend 

bezig met orthodontie en werken dan ook regelmatig samen met kaakchirur-

gen, parodontologen en tandartsen. Het is vaak de orthodontist die een totaal 

behandelplan schrijft, wat achtereenvolgens door verschillende disciplines 

wordt uitgevoerd. Onze patiënten krijgen wij grotendeels van tandartsen en 

kaakchirurgen die naar ons verwijzen, maar er zijn ook veel patiënten die 

zonder verwijzing naar ons toe komen.

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden? 

Orthodontie als onderdeel van de gezondheidszorg, heeft voortdurend te 

maken met de overheid. Een overheid die niet weet wat zij wil en die onze 

tarieven dicteert en regelmatig heeft veranderd. Dat houdt ons veel bezig.

Na elke verandering hebben wij een efficiëntieslag gemaakt, maar het blijft 

moeilijk om het met zulke snelle wijzigingen allemaal bij te houden. Onze 

computersystemen zijn nu al diverse malen aangepast en wij hebben behan-

delstoelen bijgeplaatst die we achteraf niet nodig hadden door een wijzigende 

overheidsstrategie. Met een steeds wijzigend overheidsbeleid blijven het onze-

kere tijden!

Een groeiend aantal orthodontisten is klant bij Van Ree 

Accountants. Dit keer een interview met orthodontist 

Bert Koster van Groos. Hij heeft een wetenschappelijke 

opleiding (dento-maxillaire orthopedie), jarenlange ervaring 

en is geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van 

VWS. Hij vertelt graag iets over zijn werk en zijn ervaringen 

met Van Ree Accountants.

3. Welke plannen heb je voor de toekomst?


