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Van Ree opent 
een digitaal 
klantenportaal
Het zal u niet zijn ontgaan: wij hebben met ingang van 

januari 2012 een klantenportaal opengesteld. In de rubriek 

kantoornieuws vertellen wij u wat we daarmee gaan doen. 

Via het goed beveiligde  portaal kunt u bijvoorbeeld 

aangiften, die wij hebben klaargezet, autoriseren, waarna 

deze digitaal naar de belastingdienst worden verzonden. 

Daarmee vervalt de jaarlijkse rompslomp rondom de 

papieren machtiging en zetten wij een stap voorwaarts 

om onze dienstverlening eigentijds te optimaliseren.

In de rubriek Interview laten wij Nico Imminkhuizen aan het woord. Nico, die 

inmiddels tien jaar bij ons werkzaam is, vertelt hoe hij kan genieten van het 

samenstellen van een jaarrekening. Terecht schets hij het toekomstbeeld dat de 

nadruk van ons beroep, door verdergaande automatisering van standaard pro-

cessen, bij advisering zal komen te liggen. Met onze frisse kijk op cijfers spelen 

wij in op deze ontwikkeling. Door onze proactieve advieshouding stijgt voor de 

cliënt de toegevoegde waarde van ons als accountant en belastingadviseur.

In de rubriek Impressie schetsen Harry en Kim van de Kant, eigenaars van 

A-Z Verhuur en A-Z Decor te Zeist, de historie van hun ondernemingen. 

Blij verrast waren wij met het mooie cijfer dat zij ons gaven: een 9. En hun 

positieve beoordeling geven zij voor zowel de loonadministratie, de accoun-

tancywerkzaamheden als het fiscaal advies.

Onder Specialisme vertellen wij over de wijzigingen die plaatsvinden binnen de 

regelgeving van het notariaat.  Aangezien wij binnen het notariaat en de advo-

catuur een specialisme hebben opgebouwd en wij beschikken over de, voor 

een wettelijke controle, vereiste AFM vergunning, nodigen wij notariskantoren 

uitdrukkelijk uit onze dienstverlening te ervaren.

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

tants 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?

Vooral de diversiteit van zowel de soorten organisaties als de mensen achter 

deze organisaties spreken mij het meest aan. Maar ik kan ook erg genieten 

van het samenstellen van een jaarrekening en alle fiscale en administratieve 

werkzaamheden die daarbij horen.

Studeer je nog?

Toen ik de eerste jaren bij Van Ree Accountants werkzaam was als admini-

stratief medewerker heb ik de opleidingen Praktijkdiploma Boekhouden en 

Moderne Bedrijfsadministratie met goed gevolg afgelegd. Toen ik doorge-

stroomd ben naar assistent accountant heb ik de studie HBO Accountancy 

opgepakt, waarvan ik nu op de helft ben. 

Wat is je visie op het beroep voor de toekomst?

Omdat het verwerken van de financiële mutaties steeds meer geautomati-

seerd wordt, zal de nadruk van onze werkzaamheden steeds meer komen te 

liggen op het adviseren van onze klanten. 

Dit keer een gesprek met Nico Imminkhuizen. Al tien jaar 

is Nico werkzaam bij Van Ree Accountants te Doorn. 

Nico is als gevorderd assistent accountant werkzaam 

in het MKB, maar ook in de non-profit sector. Tijd voor 

een nadere kennismaking met hem!

Ter afsluiting?

De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Van Ree 

Accountants. Voor de toekomst hoop ik nog op een flink aantal plezierige 

jaren samenwerking met zowel collega’s als klanten.

Interview.
met Nico Imminkhuizen 

Kantoornieuws.
Van Ree Accountants heeft sinds kort een digitaal klantenportaal. Wat is eigenlijk 

zo’n klantenportaal? En waarom zou ik een klantenportaal willen hebben? Terechte 

vragen, die een duidelijk antwoord verdienen.

Een klantenportaal is een plek waar u als klant uw gegevens of die van uw onder-

nemingen kunt bekijken. Ook kunt u bijvoorbeeld de fiscale aangiften die wij 

namens u verzorgen accorderen, zodat deze aangifte vervolgens direct digitaal bij de 

Belastingdienst binnen komt.

Op dit moment hebben wij het volgende tijdpad voor ogen. In de opstartfase willen 

wij de fiscale aangiften via het klantenportaal voor u klaarzetten ter accordering. 

Dit betreft de aangiften omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting en ven-

nootschapsbelasting. Ook staan er op het klantenportaal algemene nieuwsberichten, 

gegevens van uw onderneming zoals fiscale nummers en gegevens van uw contact-

personen bij ons.

Daarna is het mogelijk om ook de publicatiejaarrekening van een besloten vennoot-

schap op het klantenportaal te accorderen, zodat u deze digitaal bij de Kamer van 

Koophandel kunt indienen. Ook is het de bedoeling dat u op termijn permanente 

stukken, zoals de statuten van uw besloten vennootschap of leningsovereenkomsten, 

via het klantenportaal kunt raadplegen. 

Ook kunt u via het klantenportaal berichten doorsturen of taken aanmaken voor uw 

contactpersoon, zodat deze berichten en taken direct bij uw contactpersoon naar 

voren komen. Op termijn kunt u ook bijlagen uploaden, zodat deze niet meer via de 

mail verstuurd hoeven te worden en daarom ook voor u digitaal beschikbaar blijven 

op het klantenportaal.

Kort samengevat heeft u met het klantenportaal overal beschikking over uw bedrijfs-

gegevens. Daarnaast vervallen ook de jaarlijkse machtigingen en akkoordverklaringen 

van fiscale aangiften op papier, zodat het per post heen en weer sturen van stukken, 

zoals machtigingen, vervalt. Ook blijven de zaken die u met ons uitwisselt via het 

klantenportaal digitaal beschikbaar voor u.

| 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.

Extra aftrek voor ontwikkeling nieuwe 
producten en diensten
Investeert u na 1 januari 2012 in de ontwikkeling van vernieu-

wende producten en diensten? Dan heeft u recht op de Research & 

Development aftrek (RDA).

Deze RDA is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen die betrek-

king hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 

De RDA regeling 

De RDA regeling is een nieuw fiscaal instrument, waarmee de overheid bedrij-

ven vanaf 1 januari 2012 extra willen stimuleren om te innoveren. Dit houdt 

in dat u een belastingaftrek kunt krijgen welke is gericht op investeringen en 

kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en 

diensten. U kunt in aanmerking komen voor een aftrek van 40%. Deze rege-

ling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. 

De loonkosten vallen niet onder deze regeling, omdat de Wet Bevordering 

Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) dit al fiscaal stimuleert. 

Aanvraag via Agentschap NL

De RDA wordt vastgesteld door het Agentschap NL. U ontvangt dus van het 

Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze 

beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten 

en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U krijgt 

een correctie mogelijkheid in het geval blijkt dat uw kosten en investeringen 

meer dan een bepaalde marge afwijken van uw schatting vooraf. 

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte?  

U neemt de RDA over van de door het Agentschap NL afgegeven beschikking 

in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De 

Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aan-

gifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door het Agentschap 

NL afgegeven beschikking.

Maak in 2011 nog gebruik van de 
regeling willekeurige afschrijving
Investeringen die u in 2011 als ondernemer doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, 

kunt u willekeurig afschrijven. Dit is een tijdelijke regeling die in 2009 is inge-

voerd. Wat houdt deze regeling in? In het investeringsjaar mag u maximaal 

50% afschrijven (indien en voorzover er is (aan)betaald). Het restant mag u 

desgewenst versneld afschrijven in één of meer van de volgende jaren. In uw 

aangifte 2011 kunt u voor het laatst aangeven dat u gebruik maakt van de ver-

snelde (willekeurige) afschrijving. Het is van belang dit zeker te doen, ook als u 

in 2011 feitelijk geen willekeurige afschrijving toepast. U kunt dan de investe-

ringen 2011 ook in de jaren daarna willekeurig afschrijven.

Let wel op dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2014 in gebruik moet zijn 

genomen. Voorts zijn van de regeling onder meer uitgezonderd: gebouwen, 

personenauto’s (buiten de categorie 14%-bijtelling), goodwill en voor verhuur 

bestemde bedrijfsmiddelen (buiten de categorie welke voor korte duur aan 

opeenvolgende huurders wordt verhuurd). 

NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012
Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet 

besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven 

op €350.000.

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) is een garantie die u kunt 

krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. 

Voorwaarde is dat u ook echt in de woning woont (als hoofdverblijf). De totale 

kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbou-

wingskosten en overige kosten – mogen maximaal € 350.000 bedragen. Bij 

het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,70% over uw hypotheekbedrag, 

de zogenoemde borgtochtprovisie. Alle kosten die u moet maken om NHG te 

verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.

Verhoging NHG-grens handhaven

In juli 2009 heeft het toenmalig kabinet besloten de NHG-grens tijdelijk te ver-

hogen van € 265.000 naar € 350.000 als crisismaatregel. Deze maatregel zou 

op 1 januari 2012 eindigen. Echter, het kabinet heeft vanwege de niet verbe-

terde situatie op de woningmarkt besloten om de kostengrens van de NHG tot 

1 juli 2012 te handhaven op € 350.000. Daarna wordt de kostengrens in drie 

stappen verlaagd totdat medio 2014 het oorspronkelijke niveau van € 265.000 

wordt bereikt. 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de kostengrens:

Tot 1 juli 2012 € 350.000 

Per 1 juli 2012 € 320.000

Per 1 juli 2013 € 290.000 

Per 1 juli 2014 € 265.000

Geen rittenregistratie meer bij zakelijk 
gebruik bestelauto 
Vanaf 1 januari 2012 kan de rittenadministratie achterwege kan blij-

ven voor bestelauto’s van de zaak, indien u in het bezit bent van een 

verklaring “geen privégebruik bestelauto”.

Wat verandert er?

Het kabinet introduceerde een verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelau-

to”. Met deze verklaring kunt u aangeven dat u de bestelauto uitsluitend zake-

lijk gebruikt. Dit betekent dat u aangeeft dat u geen enkele kilometer privé 

rijdt met de bestelauto. Zo komt u niet aan de bijtelling. Momenteel kunt u 

de bijtelling achterwege laten indien u een rittenregistratie bijhoudt. Deze rit-

tenregistratie zorgt voor teveel administratieve lasten, dus de bovengenoemde 

verklaring biedt uitkomst. Een rittenregistratie is gedurende de periode dat de 

bovengenoemde verklaring is afgegeven niet nodig.

Toezicht 

Indien u in het bezit bent van de verklaring, zal er ambulant toezicht worden 

uitgeoefend. Indien bij controle wordt vastgesteld dat de bestelauto wordt 

gebruikt op een wijze die wellicht als privé kan worden aangemerkt, wordt 

van u gevraagd het zakelijke karakter van die betreffende rit aan te tonen. Het 

aantonen van het zakelijk karakter is mogelijk met iedere vorm van bewijs, bij-

voorbeeld een werkbon of de verklaring van een klant. 

Let op!

Met de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” is het niet toegestaan 

om privékilometers te rijden. Houdt u een rittenadministratie bij? Dan mag u de 

bestelauto van de zaak voor maximaal 500 km per jaar privé gebruiken. 

Doorgeven btw-correcties verplicht
Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht 

is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledige inge-

diende btw-aangiften.

Tot 1 januari 2012 had u al het recht om een suppletie in te dienen. Vanaf 

1 januari 2012 is dit een verplichting geworden: indien u de afgelopen vijf 

jaar teveel of te weinig btw heeft aangegeven bent u wettelijk verplicht dit 

te melden aan de Belastingdienst. Hoe geeft u de btw-correcties door? De 

Belastingdienst stelt een suppletieformulier ter beschikking. U bent vanaf 1 

april 2012 verplicht de btw-correcties door te geven via dit formulier.

Wat doet u met kleine correcties?

Kleine btw-correcties (dat zijn correcties tot per saldo € 1.000 te betalen of 

terug te ontvangen) kunt u ook verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. 

U hoeft dan geen gebruik te maken van het verplichte suppletieformulier. 

De kleine correcties moeten verwerkt worden in de juiste rubrieken van de 

>>
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is dat de werknemer een WGA- WAO- WAZ of Wajong-uitkering heeft, of hij 

ontvangt langer dan één jaar een WW-uitkering. Alle andere voorwaarden zijn 

te raadplegen op de website van het UWV: www.uwv.nl. De subsidie duurt een 

jaar en is 50% van het minimumloon.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ)
Dankzij het BBZ kunt u geld lenen indien uw levensvatbaar bedrijf tijdelijke 

liquiditeitsproblemen heeft. De Gemeentelijke Sociale Dienst verstrekt u daar-

bij een rentedragende lening, waarbij het maximumbedrag € 178.731 is. De 

rente volgt het niveau van de banken. De lening moet u in tien jaar terugbe-

talen. Hebt u een laag inkomen in het jaar dat u een aanvraag voor bedrijfs-

kapitaal doet of in het daaraan voorafgaande jaar, dan kan de Gemeentelijke 

Sociale Dienst een deel van het benodigde bedrijfskapitaal als uitkering ver-

strekken. Bij een mager inkomen in de twee volgende jaren kan de Sociale 

Dienst de rente over die jaren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. 

Als u tijdelijke liquiditeitsproblemen hebt, adviseren wij u graag bij aanvraag 

van een BBZ-lening. 

Nieuw BV recht: versoepeling 
kapitaalseis / verzwaring 
aansprakelijkheid bestuurder 
Naar verwachting wordt dit jaar nieuw BV recht van kracht, waarbij onder 

meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervalt. Ter compensatie 

wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder en de aandeelhouder vergroot. 

Als bijvoorbeeld een dividend wordt uitgekeerd, terwijl snel daarna een fail-

lissement optreedt, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor alle 

BV schulden en kan de aandeelhouder verplicht worden het dividend terug te 

betalen, indien zij wisten of konden voorzien, dat het uitkeren van dividend de 

betalingsproblemen zou kunnen veroorzaken.

Specialisme.
Accountancy

Het afgelopen najaar heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake de wijziging van 

de Wet op het notarisambt aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de scheiding en ver-

sterking van het toezicht en tuchtrecht op het notariaat. Ook de rol van de accountant 

wijzigt.  

In het verleden kon de notaris volstaan met het verstrekken van een beoordelings-

opdracht aan zijn accountant. In artikel 24 van de WNA is opgenomen dat de notaris 

jaarlijks een verslag indient bij BFT ten aanzien van zowel zijn kantoorvermogen als 

van zijn privévermogen. Met ingang van het verslagjaar 2012  zal het verslag verge-

zeld moeten gaan van een verklaring of mededeling van een accountant als bedoeld 

in artikel 393, eerste lid van BW 2. Dit betekent dat een beoordeling niet meer vol-

doende is,  maar dat er een accountantscontrole op het verslag moet plaats vinden. 

De exacte reikwijdte van deze controle door de extern accountant is nog niet bekend. 

Dit betekent voor u als notaris dat het goed is om uw administratieve organisatie 

nog eens goed onder de loep te nemen. Zijn alle procedures toereikend, zodat de 

accountant straks een goedkeurende controleverklaring kan afgegeven? Belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de scheiding van functies als beschikken (bijvoorbeeld het 

aanvaarden van opdrachten), registratie, uitvoering en interne controle, zodat de 

accountant hierop bij zijn controle kan steunen.

Wij houden onze cliënten in het notariaat op de hoogte van de ontwikkelingen op dit 

gebied. Zodra de minister duidelijk heeft gemaakt welke regels er gesteld worden aan 

de accountantscontrole zullen wij hen informeren. Bent u nog geen cliënt bij Van Ree 

Accountants en wilt u toch graag geïnformeerd worden? Neem dan contact op met 

Marien Rozendaal RA (mrozendaal@vanreeacc.nl). Wij zijn graag bereid om met u na 

te gaan welke wijzigingen in uw administratieve organisatie nodig zijn om een goed-

keurende controleverklaring te kunnen verkrijgen. 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

aangifte. U ontvangt van deze correcties geen naheffingsaanslag of afzonder-

lijke teruggaafbeschikking. 

Let op!

Indien u niet voldoet aan de btw-suppletieverplichting riskeert u een boete 

van 100%.

Versoepelde regels gemeenschap van 
goederen gehuwden
Per 1 januari 2012 gelden versoepelde regels met betrekking tot de 

gemeenschap van goederen voor gehuwden. 

Start echtscheidingsprocedure betekent einde gemeenschap

Per 1 januari 2012 is het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap van 

goederen bij echtscheiding veranderd. De gemeenschap van goederen eindigt 

namelijk al zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het 

moment dat u een verzoekschrift tot echtscheiding indient, valt alles wat u 

daarna aan vermogen of schulden verwerft niet meer in de gemeenschap. 

Wat brengt dit voor u met zich mee? U kunt eerder een nieuwe woning kunt 

kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast 

bent u dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die uw partner 

aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend. 

Geen toestemming rechter nodig 

Wilt u de gemeenschap van goederen tijdens uw huwelijk wijzigen in huwelijk-

se voorwaarden? Dan heeft u hiervoor vanaf 1 januari 2012 geen toestemming 

meer nodig van een rechter. Ook een wijziging in uw huwelijkse voorwaarden 

kan zonder juridische procedure. Dit maakt het sneller en goedkoper voor u.

Vraag loonkostensubsidie voor 1 april 
aan bij UWV
Werkgevers die een loonkostensubsidie willen regelen voor werknemers 

kunnen de aanvraag hiervoor nog tot 1 april 2012 indienen bij het UWV. De 

subsidieregeling loopt dit jaar af. De subsidie kan worden aangevraagd, als de 

werkgever iemand aanneemt, die moeilijk aan het werk komt. Een voorwaarde 

Andere rol voor accountant bij notariskantoren
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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, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.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.vanreeacc.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

winkel (groothandel) in verven en sierpleisters begonnen. Om de link met A-Z 

Verhuur te maken, heet deze onderneming A-Z Decor. 

Wat begon als winkeltje, werd steeds groter. De  omzet steeg ieder jaar. 

Al pratend met onze relatiebeheerder Kees Jan Nieuwenhuis over de toe-

komst van A-Z Verhuur en A-Z Decor is mij  geadviseerd om  A-Z Decor over 

te dragen aan mijn dochter Kim, zodat we fiscaal het beste er uit konden 

halen, en zij verder aan haar toekomst kan bouwen (met dank aan Kees Jan 

Nieuwenhuis en Wim van Vliet van Van Ree Accountants).

2. Welke plannen hebben jullie de komende tijd?

Met de overname van A-Z Decor en H. van de Kant Afbouwbedrijf BV door 

respectievelijk mijn dochter en schoonzoon, ben ik zeer tevreden, daar zij hun 

zaken goed op een rij hebben.

Voor dit jaar hebben we het plan opgevat om de winkel te vergroten en een 

nieuwe entree te realiseren zodat we nog beter kunnen functioneren en onze 

klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Ook in een mindere economie moet 

je wel vooruit blijven kijken. Zonder geluk vaart niemand wel, en het is ook 

vaak een kwestie van gunnen!

3. Hoe ervaren jullie de relatie met Van Ree Accountants? 

Met van Ree Accountants hebben wij een goede partner die ons op allerlei 

manieren adviseren, zowel fiscaal als administratief. Dat geldt ook voor de 

loonadministratie. 

Alle vragen worden altijd beantwoord en blijven niet liggen. Er wordt altijd 

teruggekoppeld en daar heb je wat aan! Dus op de schaal van 1 t/m 10 krijgen 

ze van ons een 9.

Impressie.
A-Z Verhuur en A-Z Decor

1. Kunnen jullie iets vertellen over (de groei van) A-Z Verhuur en A-Z 

Decor?

A-Z Verhuur is ontstaan vanuit H. van de Kant Stukadoorsbedrijf, dat ik in 1979 

ben begonnen. Dat was midden in de crisisperiode van de jaren tachtig. Een 

tijd om alle zeilen bij te zetten. Het leveren van een goed product en het nako-

men van je afspraken is altijd belangrijk geweest. 

Daar doorheen gekomen - met alle ups en downs - ben ik in 1993 gestart met 

een verhuurbedrijf in Austerlitz. A-Z Verhuur is een bedrijf dat zich bezighoudt 

met het verhuren van gereedschappen en machines voor zowel particulieren 

als aannemers. Dit is ontstaan door de vraag van mijn opdrachtgevers. Zij wis-

ten dat ik in mijn stukadoorsbedrijf steigers en machines had en vroegen: “wil 

jij je bouwdroger, kachel of steiger meenemen?”. De conclusie was eenvoudig: 

start een verhuurbedrijf en verhuur materieel, dan verdien ik ook nog geld aan 

mijn materieel.

In 1993 is mijn dochter Kim bij mij komen werken. Op dat moment had ik 

meer dan 20 stukadoors  in dienst met daarnaast ook nog het verhuurbedrijf. 

Dit was een goede samenwerking: pa langs de weg i.v.m. stucwerk en Kim op 

kantoor voor de verhuur en het stukadoorsbedrijf.

Hoe kun je het treffen… Mijn dochter krijgt verkering met, ja hoor, een stu-

kadoor! Ook dit klikte goed, dus na een aantal jaren knijpen en kneden kwam 

het idee om het stukadoorsbedrijf over te doen aan mijn schoonzoon Stefan 

ten Haaft. Dat was in 2004. Hierbij werden we goed geadviseerd door Van Ree.

Op een gegeven moment werd de ruimte van waaruit wij werkten te klein en 

hebben er toen een ruimer bedrijfspand in Zeist bij gekocht. Doordat we meer 

ruimte hadden vroeg een leverancier van sierpleisters en verven of ik een 

dealerschap wilde hebben. Omdat er veel schilders, bouwbedrijven en stuka-

doors bij ons kwamen huren, was de beslissing snel genomen. We zijn een 

Deze keer een interview met Harry van de Kant en Kim van 

de Kant, eigenaars van van A-Z Verhuur en A-Z Decor te 

Zeist. A-Z Verhuur startte in 1993 en A-Z Decor in 2003.


