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Van Ree verdiept 
zich (in u)
Wij verdiepen ons door ontwikkelen van specialismen, wij 

verdiepen ons in u, met als doel: hoe kunt u nog beter 

ondernemen; hoe kunt u uw doelstellingen nog beter rea-

liseren. In kantoornieuws geven wij een kort overzicht van 

onze belangrijkste specialismen, naast ons standaard dien-

stenpakket. Tevens geven wij daarin een terugblik op de 

mooie ontwik ke lingen bij Van Ree HR Consultants BV en 

Van Ree Finance Consultants BV.

In de rubriek Interview gaat relatiebeheerder Gerlof de Jong MSc in op het 

boeiende van zijn vak: de diepgaande kennis die je als accountant opdoet 

van de onderneming of instelling en het volgen van de ontwikkelingen 

daarvan. Dit leidt uiteindelijk tot een natuurlijke vraagbaakfunctie en 

financieel adviesfunctie.

In de rubriek Actueel gaan wij in op enkele fiscale en economische wetens-

waardigheden: Compenseer dit jaar uw oude verliezen. Staat uw woning 

op de zaak? Mogelijk kan deze met terugwerkende kracht naar het privé 

vermogen. Zijn er werknemers, die nog oude vakantiedagen moeten 

opnemen? Lees de veranderingen. De partnerregeling is gewijzigd. Wacht 

niet te lang met aanvragen van een hypotheek. De rittenadministratie van 

de bestelauto blijft nodig.

In de rubriek Specialisme laten we zien, hoe onze brancheverdieping 

in  “maatschappelijke instellingen” is uitgebouwd tot een veelomvattend 

adviesdienstenpakket.

Cliënt Marc van Kerkhof verteld in de rubriek Impressie over de historie 

van zijn onderneming en de ontwikkelingen in de automotive sector. 

Innovatie is ook voor deze sector van essentieel belang.

Wij wensen u weer veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, 

belastingadviseurs of HR consultants praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

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

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De accountancy was, en is, voor mij aantrekkelijk vanwege de afwisseling in de 

soorten bedrijven waar je mee te maken krijgt. Elke branche heeft zijn eigen 

bijzonderheden, maar ook elke instelling of onderneming, groot of klein, heeft 

te maken met specifieke omstandigheden. Daarbij maak je als accountant ook 

vrij diepgaand kennis met elke onderneming. Om de ontwikkelingen bij bedrij-

ven en instellingen dan door de jaren heen te volgen is een boeiend proces. 

Hoe bevalt je het werken in het “Groene Hart”?

Mij persoonlijk bevalt het werkten in het Groene Hart uitstekend, alleen al 

vanwege de vermindering van de dagelijkse reistijd tussen huis en kantoor. 

Maar ik merk ook dat het klanten die ik voorheen vanuit Barneveld bediende, 

bevalt dat we nu dichter in de buurt kantoor houden. Het is daardoor veel 

makkelijker geworden om even langs te komen en wat dingen te bespreken 

die anders telefonisch of op een veel later tijdstip besproken zouden zijn. 

Kun je iets vertellen over je opleiding tot Registeraccountant?

Deze opleiding is voor mij begonnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

waar ik eerst een studie economie heb gedaan. Nadat afgestudeerd was 

heb ik aan dezelfde universiteit de postinitiële masteropleiding Accountancy 

gevolgd om het theoretische deel van de opleiding af te ronden. Intussen 

Dit keer een gesprek met Gerlof de Jong MSc. Ruim twee 

jaar is Gerlof werkzaam bij Van Ree Accountants, eerst op 

de vestiging Barneveld en sinds eind 2010 op onze vesti-

ging in Alphen aan den Rijn. Gerlof is als relatiebeheerder 

werkzaam in het MKB, maar ook in de onderwijssector. 

was ook de praktijkopleiding begonnen. Voor dit laatste deel van de opleiding 

schrijf ik momenteel mijn afstudeerscriptie.

Wat zijn je werkzaamheden als relatiebeheerder? 

De primaire taak van de relatiebeheerder is uiteraard het onderhouden van 

contacten met onze relaties. Niet alleen tijdens de controles, maar desgewenst 

ook buiten deze werkzaamheden voorzie ik klanten van adviezen op allerlei 

gebied. Dit kan variëren van risicomanagement tot de administratieve 

omgeving en interne beheersing of begrotingsondersteuning. Daarnaast stel 

ik bij controleklanten de controleaanpak vast en stuur het controleteam aan 

en fungeer ook voor hen als vraagbaak. Voor MKB klanten is mijn rol als 

controleur minder prominent. In deze sector fungeer ik in veel gevallen in een 

bredere rol als financieel adviseur.

Wat is je visie op het beroep voor de toekomst?

In de toekomst voorzie ik een trend naar een steeds verder gaande juridisering 

van het beroep. Met elke wijziging van de wet- en regelgeving wordt meer en 

steeds gedetailleerdere regelgeving ingevoerd. Ook vanuit Europa zal deze 

druk steeds verder toenemen. Er is voor eind 2011 al een aanscherping van de 

regelgeving aangekondigd en ik verwacht niet dat het daarbij zal blijven. 

Interview.
met Gerlof de Jong MSc

Kantoornieuws.
In de achterliggende periode heeft ons kantoor zich in een rustig tempo doorontwik-

keld. Wij hebben de laatste jaren een aantal voor iedere cliënt toepasbare specialis-

men ontwikkeld. Zodat we naast “huisarts” ook “specialist” zijn. Daarnaast hebben 

wij ons verdiept in een aantal branches. Door gericht te investeren, onze diensten in 

zo’n branche afzonderlijk te benoemen en promoten, geeft dit een versterkte groei 

in zo’n branche. De kennis die we daarmee opdoen, kunnen we weer delen met al 

onze overige cliënten.

Tot ons standaard dienstenpakket behoren onder meer: het voeren van uw admi-

nistratie (al dan niet via detachering), het samenstellen en/of (AFM gecertificeerd) 

controleren van de jaarrekening en het verzorgen van alle voorkomende belastingaan-

giften. De breed inzetbare specialismen, die we hebben ontwikkeld, en die aanvullend 

zijn op ons standaard dienstenpakket zijn ondergebracht in Van Ree HR Consultants 

BV en Van Ree Finance Consultants BV. De brancheverdiepingen lopen via interne 

project-groepen van deskundige collega`s, die zich richten op de volgende doelgroe-

pen: Onderwijs, Non-profit (zie de rubriek Specialisme), Notarissen en advocaten, 

Automotive en Medici.

Van Ree Finance Consultants BV is begin 2010 gestart. Zij heeft in haar eerste jaar een 

aantal mooie opdrachten verworven. Een grote opdracht was de succesvolle begelei-

ding van een doorstart van een productiebedrijf met detailhandel, waarmee aanzien-

lijke werkgelegenheid behouden bleef. Daarnaast werden diverse bedrijfsoverdrachten 

begeleid. Tevens werd voor een aanzienlijk aantal cliënten het testament doorgelicht 

en werd een estateplanningsadvies uitgebracht. In de meeste gevallen gaf aanpassing 

van het testament een fiscaal betere uitgangspositie. Daarnaast werden uiteenlopen-

de fiscale en financiële adviezen uitgebracht.

Van Ree HR Consultants BV is begin 2009 van start gegaan. De praktijk van salaris-

verwerking en beloningsadvisering is daarna verder uitgebouwd. In de loop van 2009 

is de dienstverlening uitgebreid met personeelsadvisering. Cliënten worden sindsdien 

geholpen met het neerzetten van een gedegen HR-beleid. Samen met de cliënt bepa-

len we hoe personeel zo goed mogelijk kan worden ingezet, ontwikkeld en begeleid, 

zodat ze optimaal kunnen presteren, wat het bedrijfsresultaat van de cliënt ten goede 

komt.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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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.

Oude compensabele verliezen 
vervallen in 2011

In verband met een wetswijziging in 2002 zijn verliezen nog maar 9 jaar ver-

rekenbaar met toekomstige winsten. Niet verrekende verliezen over de jaren 

voor 2002 zijn net als verliezen gemaakt in 2002, verrekenbaar met winsten 

tot en met 2011. Als uw winst uit normale bedrijfsuitoefening in 2011 niet 

toereikend is om de nog niet gecompenseerde verliezen te verrekenen, neem 

dan contact met ons op om na te gaan of er nog maatregelen kunnen worden 

genomen. Acties die verrekening van de oude verliezen tot gevolg hebben 

moeten wel dit jaar gebeuren.

Behoort uw pand tot uw privé- of 
ondernemingsvermogen?

Heeft u een pand in gebruik dan is het de vraag of u dit pand zakelijk 

of privé gebruikt. Hieronder worden de mogelijkheden aangegeven. 

U kunt te maken hebben met één van de volgende situaties:

1.  U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor uw onder  ne- 

ming (dit betekent voor 90% of meer). Dit pand behoort tot het verplichte 

ondernemingsvermogen en moet dus verplicht op uw balans.

2.  U gebruikt het pand uitsluitend of nagenoeg uitsluitend privé (dit betekent  

voor 90% of meer).Dit pand behoort tot het verplichte privévermogen en 

mag dus niet op uw balans worden opgenomen.

3.  Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat niet gesplitst is (dat wil zeggen  

dat het woongedeelte geen aparte ingang heeft). Dit pand behoort- als het 

ene gedeelte niet te veel overheerst ten opzichte van het andere gedeelte -  

tot het keuzevermogen. U heeft dan de volgende drie mogelijkheden:

 • u rekent het volledige pand tot uw ondernemingsvermogen;

 • u rekent het volledige pand tot uw privévermogen of;

 •  u neemt het deel dat toe te rekenen is aan de onderneming 

op uw balans op en het privédeel houdt u privé.

4.  Het pand betreft een woon-bedrijfspand dat wel gesplitst is (dat wil zeggen 

dat zowel het woon- als het bedrijfsgedeelte een aparte ingang heeft). 

In deze situatie moet het bedrijfsgedeelte verplicht op de balans 

en behoort het woongedeelte tot het keuzevermogen.

Privé- of ondernemingsvermogen?

Hieronder wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het toerekenen van uw 

pand aan het ondernemings- dan wel aan het privévermogen. Stel dat u 

het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en het stijgt in waarde. Die 

waardestijging wordt gezien als winst uit uw onderneming. Daar staat wel 

tegenover dat u kunt afschrijven op het pand en dat de onderhoudskosten 

aftrekbaar zijn. Behoort het pand tot uw privévermogen niet zijnde uw eigen 

woning, dan moet u ieder jaar de gemiddelde waarde van het pand opgeven 

als vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting. Voor het zakelijke gebruik 

kan dan een huur worden berekend tot maximaal het bedrag dat in box 3 

in de heffing wordt betrokken. U moet uw keuze direct bij de start van uw 

onderneming of de aanschaf van het pand maken. U geeft uw keuze aan 

door het pand op te nemen op uw balans in de jaarstukken die u meestuurt 

met uw aangifte inkomstenbelasting. Destijds mogelijk ten onrechte uw 

pand als ondernemingsvermogen aangemerkt? Neem dan contact op met 

uw belastingadviseur om te bezien of dit met terugwerkende kracht nog 

gecorrigeerd kan worden.

Opsparen van vakantiedagen 
wordt aan banden gelegd!

In een wetsvoorstel, dat onlangs is goedgekeurd door de Tweede Kamer, is 

opgenomen dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar 

kunnen opsparen in plaats van vijf jaar.

Beperking opsparen vakantiedagen

In de wet is momenteel nog geregeld dat de wettelijke vakantiedagen (twintig 

dagen bij een fulltime baan) pas vijf jaar nadat de aanspraak op de vakantiedag 

is ontstaan vervallen. De termijn van 5 jaar wordt beperkt naar anderhalf jaar. 

De wettelijke vakantiedagen die uw werknemer bijvoorbeeld heeft opgebouwd 

over 2012 moeten uiterlijk 1 juli 2013 zijn opgenomen. Deze beperking geldt 

overigens niet voor extra vakantiedagen. Dit betekent dat - indien u uw werkne-

mers bij een fulltime baan 25 vakantiedagen geeft - zij 20 dagen verplicht binnen 

anderhalf jaar moeten opnemen en 5 dagen binnen 5 jaar kunnen opnemen. 

Op deze manier worden uw werknemers gestimuleerd om regelmatig verlof 

op te nemen. Heeft u werknemers in dienst die bewust voor lang verlof willen 

sparen dan kan dat nog steeds via bijvoorbeeld de levensloopregeling.  

Vakantiedagen bij ziekte

Mocht uw werknemer ziek worden dan is in het wetsvoorstel geregeld dat 

de zieke werknemer evenveel vakantiedagen mag opbouwen als een gezonde 

werknemer. Ook voor de zieke werknemer geldt een vervaltermijn van 

anderhalf jaar.

Gevolgen voor u als werkgever

De invoering van de volledige vakantieopbouw tijdens ziekte zal mogelijk 

voor u tot extra lasten leiden. Ook zult u in de registratie van vakantie en 

verlof onderscheid moeten maken tussen de wettelijke vakantiedagen en 

de extra vakantiedagen. Gezien de administratieve druk raden wij u aan 

tijdig hierop te anticiperen.

Het wetsvoorstel moet nog langs de Eerste Kamer en er wordt voor gepleit 

om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 januari 2012. Desondanks is 

de verwachting dat het wetsvoorstel nog dit jaar in werking zal treden. 

Heeft u wel of geen fiscale partner 
per 1 januari 2011?

Per 1 januari 2011 is het fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting sterk 

gewijzigd. Hieronder geven wij weer wanneer u wel of geen fiscale partner 

hebt voor de inkomstenbelasting.

Ongehuwd samenwonen

Woont u ongehuwd samen met u partner? Dan kunt u per 1 januari 2011 niet 

meer kiezen voor het partnerschap. U bent alleen nog maar elkaars fiscale 

partner indien één van de onderstaande situaties bij u van toepassing is:

•  u heeft samen met uw partner een notarieel samenlevingscontract 

gesloten, of; 

• u heeft samen een kind, of; 

• één van u heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend, of; 

• u bent als partners aangemeld voor een pensioenregeling, of;

•  u bent beiden eigenaar van de woning die als uw hoofdverblijf 

wordt aangemerkt.

Als u in 2011 het hele jaar bij de gemeente op hetzelfde woonadres staat in 

geschreven, en u huwt alsnog of laat u alsnog registreren, dan kunt u voor 

heel 2011 wel de partnerregeling toepassen. Het is zaak hier dit jaar aandacht 

aan te besteden.

Gehuwd samenwonen

Bent u gehuwd met uw partner en woont u samen? Dan bent u elkaars fiscale 

partner. Dit geldt tevens voor geregistreerd partnerschap. Woont u niet meer 

op hetzelfde adres dan bent u nog steeds elkaars fiscale partner tot het 

moment dat het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed 

is ingediend. 

Gevolgen fiscale partnerschap

Worden u en uw partner aangemerkt als fiscale partners voor de inkomsten-

belasting? Dan kunt u bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting kiezen 

aan wie de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen worden toegerekend 

zoals:

•  Het inkomen uit de eigen woning (het saldo van het eigenwoningforfait 

en de hypotheekrenteaftrek). 

>>
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Akkoord bekendgemaakt

Maandag 21 maart werd bekend, dat met ingang van 1 augustus 2011 

de volgende nieuwe regels van kracht worden, waarmee het tegenvoorstel

van de Nederlandse banken nagenoeg is aanvaard:

• Lenen tot 110% van de marktwaarde van de woning.

• Aflossingsvrije deel maximaal 50% van de marktwaarde van de woning.

• Aflossing niet aflossingsvrije deel in 30 jaar. 

Houd hiermee rekening bij het aanvragen van een hypotheek.

Toch geen afschaffing rittenregistratie 
bestelauto’s

Het bijhouden van de rittenregistratie voor bestelauto’s wordt gezien als één 

van de meest ergerlijke administratieve lasten. Vervoersorganisatie EVO pleitte 

daarom bij het aantreden van het kabinet om chauffeurs van bestelauto’s via 

een afkoopregeling van enkele honderden euro’s per jaar te verlossen van de 

rittenregistratie. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs gewei-

gerd om aan het verzoek van EVO gehoor te geven. Als reden geeft hij aan 

dat het met deze regeling anders mogelijk is om voor een erg laag bedrag of 

zelfs gratis in een bestelauto te rijden zonder verdere verplichtingen. Op deze 

manier worden berijders van een bestelauto gunstiger behandeld dan een 

berijder van een personenauto.

Vereenvoudigde rittenregistratie

Heeft u een bestelauto? Dan kunt u echter wel gebruikmaken van de vereen-

voudigde rittenregistratie. Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

• De chauffeur van de bestelauto noteert de werktijden.

• Hij moet de begin- en eindkilometerstand van die dag bijhouden. 

•  U, als werkgever, moet de zakelijke adressen wel in uw administratie

hebben staan.

•  Daarnaast moet u of uw werknemer de volgorde van de bezochte 

adressen bijhouden.

Op deze manier houdt de Belastingdienst nog wel zicht op de zakelijke ritten.

Schriftelijke afspraak

Wilt u gebruik maken van de vereenvoudigde rittenregistratie, dan dient u 

hierover schriftelijk afspraken te maken met uw chauffeurs. Daarbij spreekt 

u met ze af dat:

• Zij een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden.

• Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan.

• U de zakelijke adressen in uw administratie heeft staan.

Specialisme.
Maatschappelijke instellingen

In deze aflevering vragen wij uw aandacht voor ons specialisme op het gebied 

van maatschappelijke instellingen. Al tientallen jaren ondersteunen we maatschap-

pelijke instellingen op financieel/administratief en fiscaal gebied. Tot onze klanten 

behoren stichtingen en verenigingen met een ideële doelstelling, fondsenwervende 

organisaties (al dan niet met CBF-keurmerk), patiëntenorganisaties, kerkvoogdijen 

en diaconieën. We voeren de reguliere accountantswerkzaamheden uit, zoals het 

samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van de financiële 

en salarisadministratie. 

Een maatschappelijke instelling maakt zich sterk voor een specifiek belang dat met 

de doelgroep en de achterban gedeeld wordt. Fondsenwerving is nodig om continuï-

teit te garanderen en projecten uit te voeren. Daarbij draait het om een verantwoorde 

besteding van de middelen. Zó dat de beschikbaar gestelde middelen maximaal 

ten goede komen aan de doelstelling. Begunstigers en andere betrokken partijen 

ontvangen daar graag heldere informatie over. 

Naast de reguliere accountantswerkzaamheden, zoals het samenstellen en contro-

leren van jaarrekeningen en het verzorgen van de financiële en salarisadministratie, 

adviseren en begeleiden onze medewerkers veel maatschappelijke instellingen. 

Dit betreft onder meer advies en begeleiding:

• Op het gebied van de organisatie van de (financiële) administratie;

• Bij de opzet en structurering van interne informatievoorziening;

• Op het gebied van omzetbelasting en vennootschapsbelasting;

• Bij het optimaliseren van de fiscale posities van maatschappelijke instellingen;

•  Bij het beoordelen van instellingen voor het aanvragen van een ANBI-beschikking  

of het (blijven) voldoen aan de ANBI-regelgeving;

• Over het vermogensbeleid, zoals het vormen van een continuïteitsreserve;

• Met betrekking tot risicomanagement en -beheersing;

•  Op het gebied van Human Resource Management, zoals de werkkostenregeling, 

de vrijwilligersregeling, functionerings- en beoordelingsgesprekken en 

loopbaan begeleiding.

Fondsenwervende organisaties ondersteunen we bij het aanvragen van het 

CBF-keurmerk. Ook geven we adviezen met betrekking tot de inrichting van de 

jaarrekening, de toerekening van uitvoeringskosten en andere verslaggevings-

voorwaarden waar fondsenwervende organisaties aan moeten voldoen. 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

• Het inkomen uit aanmerkelijk belang.

• De persoonsgebonden aftrek.

• Het inkomen uit sparen en beleggen.

Ook heeft het fiscale partnerschap invloed op de heffingskortingen 

en toeslagen. 

Bent u gehuwd en heeft u samen een woning maar dreigt u uit elkaar te 

gaan? Voor de vertrekkende echtgeno(o)t(e) bestaat nog steeds twee jaar 

lang het recht op hypotheekrenteaftrek vanaf het moment dat sprake is 

van duurzaam gescheiden leven.

Strengere hypotheekeisen 2011!

Minister de Jager wil dat er nieuwe hypotheekregels komen die 

overcreditering van consumenten moet voorkomen. 

Voorstel AFM

Op 21 april 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een 

nieuw toetskader voor hypothecaire leningen gepubliceerd. 

De belangrijkste voorgestelde maatregelen van de AFM zijn:

•  Beperking van de mogelijkheden om meer te lenen dan de voorgeschreven 

Loan-to-income (LTI) norm. Hierbij wordt dus strenger rekening gehouden  

met uw inkomen, maar ook aan de verhouding tussen de hoogte van de  

lening en de waarde van het huis. Verder moeten er vast omschreven  

uitzonderingsmogelijkheden worden gehanteerd. 

•  Beperking van de mogelijkheid om meer te lenen dan volgens het inkomen  

passend is, door de normen naar huishoudtype te differentiëren.

•  Het beperken van de maximale lening tot 112% van de waarde van 

de woning, met een aflossing in zeven jaar tot 100%.

•  Het verbeteren van de aansluiting tussen de gedragscodes voor 

consumptief en hypothecair krediet. 

Tegenvoorstel Nederlandse banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kan zich op hoofdlijnen vinden in 

de nu resterende onderdelen van het AFM-pakket. Op één onderdeel wijkt de NVB 

echter af: in plaats van de verplichte afbouw in zeven jaar stelt de NVB voor om 

maximaal 50% van de aankoopwaarde van de woning aflossingsvrij te verstrekken. 

De rest moet worden afgelost. Dat aflossen kan ook door in dertig jaar minimaal de 

helft van de woningwaarde bij elkaar te sparen. De NVB doet dit voorstel om verant-

woorde leningen ook in de toekomst mogelijk te maken.

Cijfers met een maatschappelijk doel
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Colofon.
Reesultaat 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

Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

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.vanreeacc.nl

Leidse Schouw 2, 
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Wat heeft je, als financieel directeur, de laatste tijd vooral bezig 

gehouden en wat zijn de plannen voor de komende tijd?

Een autodealer is een bedrijf met enorm liquiditeitsbeslag. Om de afgelopen 

twee jaar te overleven is voor ons essentieel geweest onze liquiditeit onder 

controle te houden. Daarnaast hebben de we laatste jaren nodig gehad om 

onze groei goed te verwerken en ons bedrijf zo efficiënt mogelijk in te richten. 

De komende tijd gaan we werken aan het verbeteren van onze management 

rapportage en voegen we onze ondersteunende afdelingen samen op onze 

vestiging in Zaltbommel.

Grip op de toekomst is de slogan waarmee Van Kerkhof & Visscher 

zich sinds kort presenteert. Kan je toelichten wat daar achter zit?

Onze branche staat voor grote uitdagingen. Grip op de toekomst is de interne 

verzamelnaam voor alle activiteiten die we uitvoeren om als Van Kerkhof & 

Visscher hierop voorbereid te zijn. Dit kan zijn in de vorm van trainingen, 

het invoeren van nieuwe ICT-systemen of interne verbouwingen.

Hoe ervaar je de relatie met Van Ree Accountants? 

Zijn er nog zaken te noemen die anders kunnen in deze relatie?

Een van de beslissingen die tijdens een fusie genomen moet worden is de 

keuze voor de accountant. De keuze voor Van Ree was toen snel gemaakt 

en is ook na 10 jaar nog steeds de juiste. Een verbeterpunt is nog het plannen 

van een structureel kwartaaloverleg om de laatste ontwikkelingen door 

te nemen.
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Kun je iets vertellen over (de groei van) Van Kerkhof & Visscher BV 

en Visscher VKV BV?

Vooruitlopend op Europese wetgeving die op 1 oktober 2002 is ingegaan 

heeft Renault Nederland in 2000 een strategie ingezet om het aantal 

contractpartners te verminderen tot ongeveer 40. Dit leidde tot een fusie 

tussen de Renault dealer Visscher ACG in Tiel en de vestigingen van Renault 

dealer van Kerkhof. Tijdens de fusiebesprekingen werd duidelijk dat van ons 

ook verwacht werd dat wij de Renault dealer in Gorinchem over zouden 

nemen en Nissan dealer voor het hele gebied zouden worden.  Na deze eerste 

overnames volgden in 2003 vestigingen in Waalwijk en Zaltbommel. Na een 

paar jaar rust is onze groei in 2006/2007 doorgezet met drie vestigingen in 

Rotterdam, een in Spijkenisse en het Nissan dealerschap in Amsterdam.  

De automotive sector heeft in het algemeen gesteld moeilijke jaren 

achter de rug. Hoe zie je de toekomst voor de sector als geheel en 

de plaats die Van Kerkhof & Visscher daarin inneemt?

Voor de toekomst van de branche is innovatie van essentieel belang. Een van de 

onderdelen hiervan is de levering van en het onderhoud aan elektrische auto’s. 

Van Kerkhof & Visscher wil hierin een voortrekkersrol vervullen en onze vestiging 

in Amsterdam is als eerste Nederlandse Nissan vestiging geselecteerd voor de 

levering van de Nissan LEAF. In maart en april 2011 worden de eerste 100 auto’s 

afgeleverd. Eind dit jaar zullen ook de eerste twee elektrische Renault model-

len geïntroduceerd worden. Gedurende het jaar zullen een aantal van onze 

vestigingen hierop worden voorbereid door de plaatsing van laadstations.

Marc van Kerkhof is aandeelhouder en financieel directeur 

van Van Kerkhof & Visscher BV / Visscher VKV BV. Wat na de 

fusie per 1 januari 2001 begon met vier Renault vestigingen 

is na 10 jaar in 2011 uitgegroeid tot totaal 14 vestigingen 

met de automerken Renault, Dacia en Nissan. Aanleiding 

voor een gesprek.


