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Van Ree zet u  
aan het denken 
door stellen van 
de juiste vraag 
Een ondernemer of bestuurder is zich veelal niet bewust 

van zijn keuzemogelijkheden. Het is onze ambitie om aan u 

die vragen te stellen, die u aan het denken zetten. Zodat u 

door de juiste keuze de financiële positie van uw onderne-

ming of instelling kunt optimaliseren.

Welke vragen leggen wij u dit keer voor: Koopt u dit jaar een nieuwe auto van 

de zaak of toch liever in 2017? Houdt u uw vermogen in box 3 of parkeert u dat 

voordeliger in de BV? Betaalt u giften aan ANBI’s privé of vanuit de BV? Wat 

gaat u doen met pensioen in eigen beheer? En nog wat tips: Voorkom een 8% 

rentebetaling door een te lage voorlopige belastingaanslag. Publiceer de jaar-

rekening 2016 van de BV binnen 12 maanden (was 13 maanden) en voorkom 

daarmee privé-aansprakelijkheid.

In de rubriek Impressie vertelt Peter van Noordennen van VETO BV uit Alphen 

aan den Rijn over hun 50 jaar ervaring in de gereedschappenmarkt. VETO  

verkoopt haar producten aan tevreden kleine en grote winkelketens in meer  

dan 22 landen. Zijn beeld bij ons kantoor: “het was voor ons dan ook weer een  

verademing om de degelijkheid en professionaliteit teruggevonden te hebben”.

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met collega Jan van Asselt, die  

al weer 8 jaar bij ons werkt. Jan geeft aan: “Het persoonlijke contact en de korte 

lijnen met onze klanten, zorgt ervoor dat wij hen op een heldere, bruisende  

en vernieuwende wijze kunnen bedienen. Dit zorgt voor een optimale samen-

werking”.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het vervallen van de VAR verklaring. Het 

is voor opdrachtgevers van groot belang goede overeenkomsten van opdracht 

op te (laten) stellen die voldoen aan de fiscale regelgeving. 

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 

Mr. W. (Wim) van Vliet FB RV, algemeen directeur

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De accountancy is altijd in beweging, dat maakt het tot een heel interessant 

vak. De diversiteit van onze klanten in het MKB en de werkzaamheden zorgen 

ervoor dat je iedere dag met nieuwe uitdagingen te maken krijgt.

Door de toenemende automatisering en de snel veranderende wet- en regel-

geving zal de accountant steeds meer een adviserende rol gaan vervullen. Het 

spreekt mij enorm aan om, mede door deze ontwikkelingen, van toegevoegde 

waarde te zijn voor onze klanten. 

Wat betekenen klanten voor jou?

Een optimale dienstverlening staat bij mij voorop. Ik houd mij vooral bezig met 

administratieve dienstverlening, samenstellen van jaarrekeningen en verzorgen 

van belastingaangiften. Het persoonlijke contact en de korte lijnen met onze 

klanten, zorgt ervoor dat wij hen op een heldere, bruisende en vernieuwende 

wijze kunnen bedienen. Dit zorgt voor een optimale samenwerking. 

 

Dit keer een gesprek met Jan van Asselt. Medio 2016 is 

Jan 8 jaar werkzaam bij Van Ree Accountants, vestiging 

Barneveld. Jan is op dit moment werkzaam als Zelfstandig 

Assistent Accountant in het MKB. Tijd voor een nadere 

kennismaking!

De interactie met onze klanten zorgt ervoor, dat je dagelijks scherp moet zijn 

in onze dynamische wereld. Deze wijze van werken zorgt ervoor dat je niet 

boven de klanten staat, maar samen met hen kiest voor het beste resultaat.

Studeer je nog?

Jazeker! Momenteel volg ik, bij Markus Verbeek Praehep, de opleiding HBO 

Associate Degree Accountancy. Dit voorjaar hoop ik de theoretische vakken af 

te ronden. Daarna start ik met mijn afstudeeropdracht, welke ik in het najaar 

van 2016 verwacht af te ronden.

Ter afsluiting?

In de toekomst hoop ik bij Van Ree Accountants onze huidige klanten en nieu-

we klanten, naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn.

Interview.
met Jan van Asselt  

Kantoornieuws / Visionplanner.
Voor het verwerken van de administratie maken honderden ondernemers 

en instellingen gebruik van onze online dienstverlening met behulp van 

Twinfield. Hierin volgen de ontwikkelingen zich snel op. Twinfield is een 

financieel pakket wat als basis gebruikt kan worden voor stuurinformatie 

voor uw onderneming. Het is nu ook mogelijk om een koppeling te realiseren 

met Visionplanner Cloud. Hierin kunnen KPI’s gebouwd worden, specifiek 

voor uw onderneming of instelling.

Met Visionplanner Cloud stelt u snel uw managementinformatie samen en 

deelt u deze eenvoudig met anderen. Bijvoorbeeld met de aandeelhouders, 

financieel adviseurs, collega’s of de bank. 

De achterliggende visie voor Visionplanner Cloud is dan ook: snel, simpel 

en samen. Snel: Snel fraaie managementrapportages en dashboards. Met 

een klik vraagt u de achterliggende details op. Simpel: Direct gekoppeld aan 

Twinfield, snelle implementatie, geen IT kennis nodig en zeer gebruiksvrien-

delijk. Samen: Accountant en ondernemer delen de rapportages, werken 

samen en vullen elkaar aan.

Op basis van de actuele cijfers van uw boekhouding wordt volledig geautoma-

tiseerd een trendberekening, begroting en de liquiditeitsprognose gemaakt. 

Uiteraard kunt u zelf uw presentatie naar wens aanpassen, een begroting 

maken en vergelijken met actuele prestaties. Zo weet u waar u moet 

bijsturen. Kortom met Visionplanner Cloud kunt u met de informatie van 

vandaag sturen op de toekomst.

De voordelen zijn samen te vatten in:

• gebruiksgemak voorop, ook niet-financials begrijpen dit

• snel aan de slag: geen training of uitgebreide implementatie nodig

• managementinformatie inclusief liquiditeitsprognose in minder dan 

 15 minuten.

• volledig online, altijd en overal toegankelijk

• abonnement maandelijks opzegbaar

Op www.visionplannercloud.nl kunt u ook meer informatie vinden. Vraagt u 

zich af of de koppeling met Visionplanner Cloud ook voor u van toege

voegde waarde is? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of bel 

     Nico Imminkhuizen 0343-415940 

     of mail nimminkhuizen@vanreeacc.nl.

     Nico Imminkhuizen 0343-415940 

     of mail nimminkhuizen@vanreeacc.nl.
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Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek vindt u weer 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.

Plan de aanschaf van uw auto
De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 

2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-

uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van 

het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven er slechts 

twee over. Het algemene bijtellingspercentage - deze gaat omlaag van 25 naar 

22% - en een bijtellingspercentage van 4% voor de nulemissie-auto (elektri-

sche auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs 

boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 

22% te vallen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Let op: 

 1) De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in het vermelde 

  jaar nieuw worden aangeschaft en voor het eerst op naam worden 

  gezet. Die bijtelling geldt dan de eerste 60 maanden. Daarna wordt de 

  bijtelling opnieuw vastgesteld voor 60 maanden op basis van de dan 

  geldende CO2-uitstootgrenzen. 

 2) Geldt voor uw huidige auto het hoogste bijtellingspercentage van 25% 

  of is daar binnenkort sprake van, omdat u een nieuwe auto gaat aan-

  schaffen of leasen? Weet dan dat u vanaf 2017 niet profiteert van de 

  verlaging van het algemene bijtellingstarief naar 22%. Ook die 25%   

  bijtelling geldt 60 maanden.

Welke tips zijn hieruit te halen:

 1) Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? 

  Schaf deze als het lukt dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot 

  tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 15% bijtelling en 

  auto`s met een CO2-uitstoot van 51 gr/km tot en met 106 gr/km 21% 

  gedurende 60 maanden.

 2) Als u in 2016 een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 

  107 gr/km of meer aanschaft, dan bedraagt de bijtelling 25% gedu-

  rende 60 maanden. Maar wacht u tot 2017, dan daalt de bijtelling weer

  naar 22% gedurende 60 maanden. Dan bespaart u de belastinghef-

  fing over 3% bijtelling per jaar. Aanschaf in 2016 lijkt voor uw bijtelling 

  in ieder geval een onverstandige keus! Vanwege de te verwachten 

  stagnering in autoverkopen in 2016, is te hopen dat de regering aan-

  vullende maatregelen hiervoor zal treffen. 

 3) Als u nu al in een 25% bijtelling auto rijdt, heeft u een fiscaal 

  argument om uzelf een nieuwe auto cadeau te doen, en met uw oude 

  auto in 2017 niet te lang door te rijden, omdat de hoge bijtelling op uw 

  huidige auto 60 maanden van kracht blijft.

Nieuwe regels jaarrekening en 
jaarverslag
De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 een wetswijziging goedgekeurd 

(Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen 

opgenomen - de micro-entiteiten - die alleen een beperkte balans en resulta-

tenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen 

volstaan met een heel beperkte jaarrekening. 

Het wetsvoorstel brengt daarnaast de uiterste opmaaktermijn voor jaarreke-

ningen terug van 11 naar 10 maanden. Let op: De publicatietermijn voor 

BV`s wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 

2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle 

bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan alle bepalingen in na 

publicatie in de Staatscourant.

Twee oplossingsrichtingen voor 
pensioen in eigen beheer
Het pensioen in eigen beheer kent een belangrijk knelpunt: de commerciële 

waardering is wegens de lage rentestand zo hoog geworden, dat veel onder-

nemers geen dividend meer kunnen uitkeren. Op 17 december 2015 ver-

scheen een brief van Staatssecretaris Wiebes met twee oplossingsrichtingen 

voor de problemen met het eigenbeheerpensioen. Een mogelijke optie is het 

oudedagssparen in eigen beheer. De tweede mogelijkheid is het afschaffen 

van pensioen in eigen beheer zonder hiervoor iets anders aan te bieden, 

oftewel uitfaseren met een afkoopfaciliteit.

 2016 2017 2018 2019 2020

Volledig elektrisch (0 gr/km)  4% 4% 4% 4% 4%
(m.i.v. 2019 < € 50.000)

Semi elektrisch   15% 17% 19% 22% 22%
(t/m 50 gr/km)

Zuinig (51-106 gr/km) 21% 22% 22% 22% 22%

Overig   25% 22% 22% 22% 22%



Pagina 5

>>

Oudedagssparen in eigen beheer

Het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) fungeert als een ‘spaarpotje’ 

voor uw oude dag. U mag dan jaarlijks een bepaald percentage van uw loon 

opzij zetten binnen uw BV. Voor uw BV vormt het opgebouwde oudedags-

spaarpotje vreemd vermogen. Uw bestaande in eigen beheer opgebouwde 

pensioenverplichting kan geruisloos tegen fiscale waarde worden omgezet in 

een oudedagsspaarverplichting. Geruisloos wil zeggen dat er geen loonhef-

fing of vennootschapsbelasting is verschuldigd. Fiscale waarde is de waarde 

van het opgebouwde pensioen in eigen beheer op de fiscale balans van de bv. 

Doordat omzetting naar een OSEB geschiedt tegen fiscale waarde ziet u wel 

gedeeltelijk af van uw opgebouwde pensioenrechten. Voor die omzetting is 

dan ook instemming vereist van u en uw partner. 

Uitfaseren met afkoop

Instemming is ook vereist voor de tweede oplossingsrichting, namelijk het uit-

faseren van het pensioen in eigen beheer. Hiermee komt er een einde aan het 

in eigen beheer opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het in eigen beheer 

opgebouwde pensioen kan worden afgekocht tegen fiscale waarde. Daarvoor 

komt een eenmalige afkoopfaciliteit in de vorm van een 80%-regeling. Dat 

wil zeggen dat u afrekent (u betaalt loonbelasting) over 80% van de fiscale 

waarde (afkoopsom) van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Verder 

bent u geen revisierente verschuldigd. 

Hoe nu verder?

Er liggen dus twee concrete oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen 

beheer. De Tweede Kamer is nu aan zet, want er moet een keuze worden 

gemaakt. Beide oplossingsrichtingen tezamen is wat Staatssecretaris Wiebes 

betreft geen optie. Mocht de Tweede Kamer kiezen voor hetzij OSEB, hetzij 

afschaffen van het pensioen in eigen beheer, dan volgt zo snel mogelijk een 

conceptwetsvoorstel waarin de uiteindelijke oplossing verder is uitgewerkt. De 

praktijk mag hierop nog reageren. De nieuwe regeling kan dan mogelijk nog 

ingaan per 1 januari 2017. Wij spreken de wens uit, dat wordt gekozen voor 

OSEB; de afkoopvariant is voor velen niet betaalbaar.

Forfaitaire heffing in box 3
In box 3 wordt vermogen belast, waarvan het inkomen niet in box 1 (bijvoor-

beeld de eigen woning of aan de eigen BV beschikbaar gesteld vermogen) of 

box 2 (de waarde van de aandelen van de eigen BV)  is belast. Het inkomen 

over vermogen in box 3 wordt op forfaitaire wijze bepaald. Er wordt tot en 

met 1 januari 2016 uitgegaan van een rendement van 4% op het vermo-

gen. Daarover is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief 

bedraagt de jaarlijkse heffing dus 1,2% van de waarde van het box-3-ver-

mogen op de peildatum 1 januari. Dit forfaitaire systeem roept al veel jaren 

weerstand op, vooral omdat het werkelijke rendement op spaargeld al lange 

tijd veel lager is dan 4%.

Vanaf 1 januari 2017 is het forfaitaire rendement als volgt:

Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen reeds in 2016 verhoogd tot 

€ 24.437 (2015 € 21.330) per persoon. Vervolgens vindt in 2017 een verdere 

verhoging plaats tot € 25.000. 

Grondslag Forfaitair rendement  Forfaitair rendement 
 t.e.m. 2016 m.i.v. 2017

€ 0 – € 75.000  4%  2,9%

€ 75.000 – € 975.000  4%  4,7%

> € 975.000  4%  5,5%
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het in aanmerking te nemen rendement 

toeneemt naarmate het vermogen groter wordt. Achtergrond van het voorstel 

is dat naarmate het box-3-vermogen toeneemt, het vermogen voor een groter 

deel uit beleggingen (met name aandelen, obligaties en onroerende zaken) 

blijkt te bestaan. 

Om te voorkomen dat beleggers door de wijzigingen in box 3 op grote schaal 

gaan uitwijken naar de vrijgestelde beleggingsinstelling, wordt het forfaitaire 

voordeel dat belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang in een vrijge-

stelde beleggingsinstelling jaarlijks in aanmerking moeten nemen verhoogd 

van 4% naar 5,5%. 

Bij cliënten met grote privé vermogens met een laag rendement kan het ver-

standig zijn om na te denken over alternatieven. Met name is de vraag of het 

niet aantrekkelijker is om vermogen in een eigen vennootschap onder te bren-

gen. Bij hogere vermogens met een laag rendement kan inbreng in een  

bv aantrekkelijk zijn. Wij praten u daar graag over bij.

Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van 
aandeelhouder
Uw BV mag een gift aan een ANBI of een steunstichting SBBI van de winst 

aftrekken. Nu kan die gift zijn ingegeven door uw persoonlijke vrijgevigheid. 

Is er dan nog sprake van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting? Het ant-

woord is ja. 

Schenkt uw bv een bedrag aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) 

of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) dan mag de 

BV de giftenaftrek toepassen, ongeacht of uw persoonlijke vrijgevigheid hierbij 

een rol heeft gespeeld. Wel moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor gif-

tenaftrek en u mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over de ANBI. 

Die voorwaarden houden onder andere in dat het moet gaan om bevoordeling 

uit vrijgevigheid en dat de gedane giften schriftelijk zijn onderbouwd.

De gift aan een ANBI of steunstichting SBBI is voor uw bv aftrekbaar van de 

winst. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst met een maximum van 

€ 100.000. Doet uw BV een gift aan een als culturele instelling aangemerkte 

ANBI, dan mag de aftrek van de winst (tot en met 2017) worden verhoogd 

met 50%. Die verhoging is maximaal € 2.500.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Voorkom zeer hoge belastingrente
De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren 

drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het 

huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de 

Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed 

wordt door de Belastingdienst. 

De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belasting-

jaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in 

rekening gebracht. Bedenk echter dat als u een bedrag van de Belastingdienst 

tegoed heeft, u over het algemeen geen rente krijgt!

De hoogte van de belastingrente is afhankelijk van het soort belasting dat 

u moet betalen. Voor een aanslag vennootschapsbelasting bedraagt deze 

rente momenteel 8,05%! Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor 

handelstransacties. Bij daling van deze wettelijke rente zal de belastingrente 

niet veel meedalen, omdat wettelijk is bepaald dat deze belastingrente altijd 

minimaal 8% bedraagt. Voor andere belastingaanslagen (waaronder de 

inkomstenbelasting) bedraagt de belastingrente momenteel 4%. Deze rente is 

gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt 

momenteel 2%, maar helaas geldt ook hier een wettelijk minimum dat in dit 

geval 4% bedraagt.

U kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag 

aan te vragen die de te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Ook bij 

een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. 

Hiermee voorkomt u dat uw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat. 

Personeelslening eigen woning gewijzigd
Met ingang van 2016 worden werknemers met een rentekorting op een 

personeelslening voor de eigen woning en werknemers zonder rentekorting 

fiscaal gelijk behandeld. Er geldt dan geen nihilwaardering meer voor het ren-

tevoordeel op dergelijke personeelsleningen. Werkgevers mogen het eigenwo-

ningrentevoordeel ook niet als eindheffingsbestanddeel aanwijzen.

In plaats daarvan wordt het rentevoordeel tot het belastbare loon van de 

werknemer gerekend. De werknemer ontvangt van de werkgever het ren-

tevoordeel als ‘loon in natura’. De werkgever moet hierover loonheffingen 

berekenen. Het belaste rentevoordeel kan de werknemer vervolgens in aftrek 

brengen binnen de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting.
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Specialisme.

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt: per 1 mei 2016 wordt de oude 

regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsre-

laties (DBA). De VAR, die met ingang van 1 mei 2016 wordt afgeschaft, bood 

tot nu toe opdrachtgevers zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie. 

Door zelfstandigen te vragen een juiste VAR verklaring (VAR WUO – Winst 

uit onderneming of VAR DGA – directeur groot aandeelhouder)  te overleg-

gen met daarin een juiste omschrijving van de aard van de werkzaamheden 

konden werkgevers zich vrijwaren van inhoudings- en premieplicht voor 

de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. 

Opdrachtgever en opdrachtnemer worden na inwerkingtreding van de wet 

DBA gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor controle op de (fiscale) 

beoordeling van de arbeidsrelatie.

Om de praktijk behulpzaam te zijn publiceert de belastingdienst (modelover-

een)komsten op haar website. . Deze kunnen opdrachtgevers en opdrachtne-

mers gaan gebruiken. Ook kunnen zelf opgestelde overeenkomsten aan de 

belastingdienst ter beoordeling worden voorgelegd. Op deze wijze hebben  

opdrachtgevers en opdrachtnemers, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over 

de arbeidsrelatie. Het gebruik van de modelovereenkomsten is niet verplicht.

De Eerste Kamerleden zijn, ondanks hun voortdurende kritische houding met 

name op het gebied van de wijze van handhaving, overstag gegaan na diverse 

toezeggingen van de staatssecretaris. Uit de beraadslagingen zijn diverse 

punten naar voren gekomen te weten: 

• Het interne toetsingskader, aan de hand waarvan de Belastingdienst de  

voorgelegde overeenkomsten beoordeelt, zal openbaar worden gemaakt.

• De VAR blijft geldig tot 1 mei 2016.

• Op uitdrukkelijk verzoek van de Eerste Kamer heeft de wet DBA een  

overgangstermijn van een jaar tot 1 mei 2017, waarin de Belastingdienst  

terughoudend zal zijn bij de handhaving. 

• Tijdens de transitieperiode zal een panel van onafhankelijke deskundigen  

worden gevraagd de modelovereenkomsten te beoordelen op de mogelijke 

arbeidsrechtelijke weeffouten die in de huidige modellen zijn geslopen.

• Voor een opdrachtnemer wordt het mogelijk bij de Belastingdienst te verifiëren 

of een (niet- gepubliceerde) overeenkomst van de opdrachtgever is goedge-

keurd.

Ondanks het feit dat de transitieperiode is verlengd, is het toch van belang 

nu in actie te komen. Voor zover u reeds nu in de praktijk een bepaald model 

van een overeenkomst van opdracht hanteert, is het raadzaam deze ter goed-

keuring aan de belastingdienst voor te leggen. Ontbreekt deze overeenkomst 

van opdracht dan is het raadzaam een model op te gaan stellen of mogelijk 

gebruik te maken van een door de belastingdienst op haar website gepubli-

ceerde overeenkomst.  Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat er in de 

periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 wel zal worden gehandhaafd als partijen 

niets ondernemen om hun arbeidsrelatie zodanig te wijzigen c.q. vorm te 

geven dat geen sprake is van een dienstbetrekking als daar in het verleden – 

met de vrijwaring van een VAR – eigenlijk wel sprake van was.

De door de belastingdienst gepubliceerde overeenkomsten kunnen als lei-

draad dienen voor het opstellen van uw overeenkomst. Wel is erg belangrijk 

te onderkennen dat een overeenkomst maatwerk is en blijft en het daarom 

nodig kan zijn specifieke afspraken afzonderlijk op te nemen in de overeen-

komst. Graag zijn wij u van dient bij opstellen van de overeenkomsten en 

afstemmen daarvan met de belastingdienst.

Van VAR naar vooraf goedgekeurde overeenkomst 
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Ook de sterk stijgende loonkosten en de daardoor stijgende inkoopprijzen 

hebben VETO doen bewegen om te onderzoeken bij welke producten uit het 

assortiment het weer interessant kan zijn om deze in Europa te gaan inkopen.

In E-commerce voor onze klanten heeft VETO in 2015 een grote stap gezet 

en hebben we een zeer moderne webshop met levergarantie ontwikkeld voor 

onze business-to business verkopen, om aansluiting te hebben met de vol-

gende generatie van onze klanten.

3. Welke plannen heb je voor de toekomst?

In de toekomst gaan we door met de kwaliteitsverbeteringen van het assor-

timent en haar verpakkingen. We zullen voortdurend bezig moeten blijven 

met het analyseren van de snel veranderende markt, om aan te sluiten bij de 

behoeften van onze klanten. Het hebben van een goed afgestemde voorraad 

in Alphen aan den Rijn, die daar op tijd beschikbaar is, zal elke dag een  

uitdaging blijven.

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

Na de overstap naar Van Ree Accountants kregen we door hun werkwijze, 

weer  vertrouwen in de Accountancy. Tien jaar geleden verkocht onze toenma-

lige degelijke en kritische accountant Ger Ophorst zijn kantoor in Rotterdam 

omdat hij pensioengerechtigd was geworden en kwamen wij helaas terecht 

in de wereld van de snelle jongens Accountancy (one of the Big Four), en 

dat hebben we geweten. Het was voor ons dan ook weer een verademing 

om de degelijkheid en professionaliteit teruggevonden te hebben bij Van Ree 

Accountants, zoals het hoort te zijn.

5. Ter afsluiting?

Ter afsluiting geef ik graag het advies om een kennismaking met Van Ree 

Accountants aan te gaan, mocht u dan nog twijfelen kunt u altijd contact met 

mij opnemen voor onze ervaring.

Impressie.
VETO bv te Alphen aan den Rijn

1. Kan je iets vertellen over het bedrijf? 

In 1994 heeft het bedrijf het huidige pand aan de Ondernemingsweg, in 

Alphen aan den Rijn aangekocht en in gebruik genomen. Daarvoor stonden de 

voorraden verspreid over meerdere opslaglocaties en vanaf dat moment werd 

het mogelijk om alles onder een dak te zetten in Alphen aan den Rijn. Veto 

importeert de handgereedschappen sinds de oprichting van het bedrijf uit 

het Verre-Oosten en exporteert daarvan 95% buiten Nederland naar de ove-

rige landen in Europa. Veto is ooit begonnen met een hand-gereedschappen 

assortiment van 500 artikelen in de vijf-gulden bakken. In die tijd was het veel 

volume en weinig kwaliteit, maar in de loop der jaren is deze markt volledig 

geprofessionaliseerd en heeft de kwaliteit zich aangepast aan de vraag in de 

markt waardoor deze kwaliteit nu op een veel hoger niveau is gekomen met 

een assortiment dat was aangegroeid naar 2.100 artikelen, maar inmiddels is 

terug gebracht naar 1.100. Sinds eind jaren ’90 heeft VETO haar eigen huis-

merken in de markt gezet Tooltech, WTE, Greentech en Practa. Hier mee nam 

VETO afscheid van de vijf-gulden bakken en kwam VETO in een hoger segment 

in de markt met een goede kwaliteit-prijs. VETO heeft zijn volledige logistiek 

uitbesteed aan haar zuster ALC warehousing, waardoor de personele bezetting 

op zeven enthousiaste en betrokken personen uitkomt.

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?

De onduidelijkheid  van  de toenemende regelgeving vanuit de Europese 

Unie en het verschil in de uitvoering daarvan per land voor onze producten. 

Duitsland voert daarin de boventoon met haar vele keurende instanties, die 

met elkaar in concurrentie lijken te zijn.

Zaken doen met VETO bv betekent profiteren van vele 

jaren ervaring in de gereedschappen markt. Zij selecteren 

doe-het-zelf producten met de beste prijs/kwaliteitsver-

houding voor hun klanten en houden kwaliteitscontroles 

voor vertrek van de producten uit de fabriek en nogmaals 

voor inslag in haar magazijn in Alphen aan den Rijn. In deze 

impressie vertelt Peter van Noordennen graag iets over het 

bedrijf en zijn ervaringen met Van Ree Accountants.


