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Is uw hypotheek al opgefrist? 

Check dit snel! 
Er is veel te doen rondom de eigen woning. Klopt uw WOZ-

waarde nog? Kunt u uw rente blijven aftrekken? Zet u uw 

aflossingsvrije hypotheek voor 1 april nog om in een bank-

spaarhypotheek of koppelt u uw box 3 polis nog voor 

1 april aan de eigen woning? In deze nieuwsbrief vertellen 

wij u hier meer over.

Rien de Jong, eigenaar van Transportbedrijf De Jong Schoonrewoerd BV, vertelt 

in de rubriek impressie over de geschiedenis van zijn bedrijf en zijn toekomst-

plannen. Mooi om te lezen, dat hij sinds zijn overstap naar ons kantoor drie 

jaar geleden weer rustig kan slapen, omdat hij de antwoorden op zijn vragen 

als snel, helder en duidelijk typeert en zo onze frisse kijk op cijfers ervaart.

U maakt nader kennis met collega Christiaan Raatgever in de rubriek interview. 

Het mooie van zijn advieswerk is het bezig zijn met de toekomstige ontwikke-

lingen. Iets wat ook aan de orde is bij onze cliënten in het notariaat.

Wat leest u onder andere nog meer? Het belang van goed debiteurenbeheer; 

het belang van goed HRM beleid en de versoepeling van de betalingsuitstel-

mogelijkheden bij de fiscus.

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?

Accountancy is een breed vakgebied waarbij er naast een sterke focus op 

cijfers ook veel contact is met klanten. Deze combinatie geeft voor mij een 

meerwaarde aan dit vak. In mijn werkzaamheden krijgt dit met name inhoud 

bij de controlewerkzaamheden die we vaak op locatie bij de klant verrichten. 

Daarnaast voer ik ook diverse adviesklussen uit zoals het opstellen van 

(meerjaren) begrotingen. Het mooie hiervan is dat je niet alleen aandacht 

besteedt aan de gerealiseerde resultaten maar je ook richt op de toekomstige 

ontwikkelingen. 

Wat betekenen klanten voor jou?

De klant is het belangrijkste bij mijn werkzaamheden. Iedere opdracht die uit-

gevoerd wordt heeft als doel: een tevreden klant. Een goede relatie is hierbij 

van groot belang. Dit bereiken we door onder andere korte communicatielij-

nen te hanteren.

Dit keer een gesprek met Christiaan Raatgever. Al bijna 

6 jaar is Christiaan werkzaam bij Van Ree Accountants 

te Barneveld. Christiaan is als Zelfstandig Assistent 

Accountant  werkzaam in de onderwijssector, maar ook 

voor onze cliënten in het notariaat. Tijd voor een verdere 

kennismaking met hem!

Welke ontwikkelingen signaleer je bij je klanten in het notariaat?

Momenteel heeft het notariaat te maken met een teruglopende omzet door 

onder andere de ontwikkelingen in de huizenmarkt. Hierdoor is het van belang 

om de omzet meer uit andere werkzaamheden te genereren zoals de onder-

nemings- en familiepraktijk. Daarnaast is er steeds meer toezicht door externe 

instanties, waaronder het BFT. Deze letten onder andere op de bewaarpositie 

en de financiële kengetallen van het kantoor.

Ter afsluiting?

Ik hoop dat de prettige samenwerking met klanten wordt voortgezet en dat 

deze ons met hun vraagstukken weten te vinden.

Interview.
met Christiaan Raatgever  

Wetten en regels.
Wet Bestrijding Betalingsachterstanden
Het debiteurenbeheer, ook wel aangeduid als Credit Management, is vaak een 

onderbelichte kant van het ondernemerschap. De MKB ondernemer beschikt, in 

tegenstelling tot grote ondernemingen, meestal niet over een aparte afdeling waar 

het betalingsgedrag van afnemers op de voet wordt gevolgd. 

In een tijd van recessie worden betaaltermijnen langer. Hoe eerder u dan betalings-

achterstanden signaleert hoe beter dit is. Nieuwe leveringen of diensten kunnen dan 

uitgesteld worden, zodat de schade bij non-betaling niet groter wordt.  Als betalings-

termijnen worden overschreden dan is het belangrijk actie te ondernemen richting uw 

klant. Communicatie hierover met uw klant kan op diverse manieren. 

Daarnaast treedt dit voorjaar de wet Bestrijding Betalingsachterstanden bij handels-

transacties in werking. Overheden dienen in beginsel binnen een termijn van 30 dagen 

hun facturen te voldoen, tenzij vooraf met de schuldeiser een langere termijn (van 

maximaal 60 dagen) is overeengekomen. Voor andere handelsovereenkomsten geldt 

een termijn van 60 dagen, tenzij anders overeengekomen. Het overeenkomen van een 

langere termijn kan alleen als dat niet onbillijk is  jegens de schuldeiser. Door het 

overschrijden van de 30 of 60 dagen termijn, danwel van de overeengekomen langere 

termijn in het geval van niet-overheden, heeft de schuldeiser, zonder dat een aanma-

ning hoeft te worden verzonden, recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente 

en de incassokosten, waarbij voor het laatste een minimumbedrag van € 40 geldt.

Doordat de debiteurenadministratie, als onderdeel van de financiële administratie, 

vaak online wordt gevoerd is het ook mogelijk bepaalde onderdelen van het debiteu-

renbeheer bij uw externe administratie, zoals het accountantskantoor, neer te leggen. 

Heeft u hierin interesse neem dan contact op met één van onze relatiebeheerders.

| 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.

Bruto salaris dga omhoog, 
netto omlaag
In onze vorige nieuwbrief zijn wij uitgebreid ingegaan op het gebruikelijk loon 

voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor 2013 is dit vastgesteld op 

minimaal € 43.000. In 2012 was dit € 42.000. Een verhoging van € 1.000 op 

jaarbasis dus. Ondanks deze stijging, zal het netto salaris van de dga toch 

bijna € 100 per maand lager uitvallen wegens belastingtariefverhoging, ver-

hoging van de zorgverzekeringswetpremie en v erlaging van de arbeidskorting 

voor hogere inkomens. 

Betalingsproblemen? Belastingdienst 
hanteert soepeler uitstelbeleid
Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder 

omstandigheden uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschul-

den. Vanaf dit jaar hanteert de Belastingdienst een soepeler uitstel-

beleid.

Kort uitstel van betaling

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen dan kunt u de Belastingdienst niet alleen 

schriftelijk, maar voortaan ook telefonisch verzoeken om kort uitstel van beta-

ling. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden voor openstaande belasting-

aanslagen. Er gelden wel voorwaarden:

1. De totale openstaande belastingschuld moet minder zijn dan € 20.000.

2. U mag geen dwangbevel hebben gekregen voor een openstaande belas-

tingschuld. Is dit wel het geval dan kunt u een verzoek indienen bij de 

Ontvanger van de Belastingdienst.

3. In de openstaande schuld mag geen vergrijpboete zijn opgenomen.

4. U moet de afgelopen twee tijdvakken uw aangiften op tijd hebben 

gedaan.

5. Kort uitstel is in principe niet mogelijk voor een voorlopige aanslag, 

behalve als u deze in één termijn moet betalen. 

Langer uitstel

Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft u niet meer aan te 

tonen dat uw betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de economische 

crisis. Voor langer uitstel heeft u wel een verklaring van een derde nodig, bij-

voorbeeld uw accountant, en u moet in principe voor de hele belastingschuld 

zekerheid kunnen geven.

Vereenvoudiging moet innovatiebox 
populair maken
De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is met ingang van dit 

jaar vereenvoudigd. Bedrijven die de innovatiebox kunnen toepassen, 

mogen voortaan ook kiezen voor een forfaitaire regeling wat inhoudt 

dat zij 25% van hun winst kunnen aanmerken als voordeel voor de 

innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. 

Uw fiscale voordeel is dan ook maximaal € 4.000 bij een vennootschaps-

belastingtarief van 20%. 

Innovatiebox

De innovatiebox geldt vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op voordelen 

(winsten) uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of buitenlands patent 

heeft gekregen of die zijn voortgekomen uit zogenoemde WBSO-projecten 

(Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) waarvoor u een S&O-

verklaring hebt gekregen. 

Controleer WOZ-waarde van uw huis of 
bedrijfspand
Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw 

brievenbus. Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente 

waarin is bepaald hoeveel uw huis of bedrijfspand waard is voor de 

gemeentelijke belastingen als gevolg van de Wet waardering onroe-

rende zaken (WOZ). Maar let op, deze waardering heeft gevolgen 

voor meer belastingen dan alleen de gemeentelijke. Maak dus tijdig 

bezwaar wanneer u het niet eens bent met de waardering.

De waardering voor het jaar 2013 gaat uit van de waarde die is vastgesteld per 

1 januari 2012. Het is hoogstwaarschijnlijk dat uw huis of bedrijfspand door 

de economische crisis minder waard is geworden. Vergelijk de waardering dan 

ook met de WOZ-waarde van vorig jaar. Wanneer de waardering niet lager is 

uitgevallen, loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt. Wellicht is 

er dan een reden om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken 

na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn bij uw gemeente.

Tip:

Tegenwoordig is het mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag 

van uw huis te bekijken. U heeft hier wel een DigiD inlogcode voor nodig. 

De waarde van uw huis heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De 

WOZ-waarde is namelijk bepalend voor het eigenwoningforfait in box 1. Ook 

over uw eventuele tweede huis betaalt u belasting op basis van de WOZ-

waarde. Dit gebeurt in box 3. Verder is de WOZ-waarde onder andere van 

belang voor de afschrijvingsbeperking van bedrijfspanden en voor de erfbelas-

ting bij overlijden.

Bijtelling auto: hanteert u de juiste 
waarde?
Een werknemer die de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt te 

maken met een bijtelling tenzij hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 

kilometer met de auto privé rijdt. De bijtelling wordt berekend aan 

de hand van de cataloguswaarde van de auto. Uit onderzoek is naar 

voren gekomen dat werkgevers regelmatig de bijtelling verkeerd bere-

kenen door uit te gaan van een te hoge catalogusprijs. 

Cataloguswaarde

Uitgangspunt voor de bijtelling privégebruik auto is de netto catalogusprijs, 

oftewel de officiële nieuwprijs die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 

is afgegeven, inclusief de btw en de bpm. Accessoires (fabrieksopties) die door 

of namens de fabrikant of de importeur zijn aangebracht vóór de toekenning 

van het kenteken tellen ook mee. Andere accessoires tellen niet mee, ook niet 

als ze vóór de datum van toekenning van het kenteken zijn aangebracht. 

U berekent de grondslag voor de bijtelling als volgt:

 Netto catalogusprijs berekend door de fabrikant/importeur 

 (inclusief accessoires/fabrieksopties)

+ Btw

+ Bpm-bedrag vermeld op het kenteken

= Grondslag bijtelling privégebruik auto 

Tip:

U kunt de catalogusprijs van een auto die op of na 1 januari 2010 op kenteken 

is gezet, ook vinden op de internetsite van de RDW (Catalogusprijs opvragen 

voor belastingaangifte). De catalogusprijs vindt u op de site onder de historie 

van de auto. De Belastingdienst maakt bij controle gebruik van de hier ver-

melde gegevens. 

Bouwrente bij nieuwbouwwoning blijft 
aftrekbaar
Wie een nieuwbouwwoning koopt, betaalt vaak bouwrente. Door de 

gewijzigde regels per 1 januari van dit jaar voor nieuwe hypotheken 

was het even onduidelijk of de bouwrente nog wel aftrekbaar zou zijn. 

Aan die onduidelijkheid is een einde gekomen. De bouwrente die voor-

heen aftrekbaar was, blijft ook nu gewoon aftrekbaar.

Met ingang van dit jaar is de rente op een nieuwe lening voor aanschaf, 

onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar als de 

lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair aflossings-

schema volledig wordt afgelost.

>>
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Kapitaalverzekering in box 3

Tussenpersonen en verzekeraars adviseerden in het verleden nog wel eens 

om de kapitaalverzekering bij afsluiten niet direct te koppelen aan de eigen 

woning. Hierdoor heeft u meer vrijheid om de latere uitkering bijvoorbeeld ook 

voor andere doeleinden te gebruiken. De waarde van uw kapitaalverzekering 

valt dan in box 3, maar zolang het saldo van uw bezittingen en schulden in 

deze box niet boven het heffingvrije vermogen uitkomt, heeft dit geen fiscale 

consequenties. Voor kapitaalverzekeringen afgesloten vóór 14 september 1999 

geldt zelfs een vrijstelling van maximaal € 123.428 per persoon. 

Omzetten naar kapitaalverzekering eigen woning

Op het moment dat u boven het heffingvrije vermogen dreigt uit te komen, 

kunt u alsnog op ieder gewenst moment kiezen om de kapitaalverzekering 

om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). U spaart dan 

onbelast verder in box 1 en de uitkering is te zijner tijd tot een bepaald bedrag 

belastingvrij. Deze keuzevrijheid heeft u binnenkort niet meer. Tot 1 april 2013 

kunnen bestaande box 3- kapitaalverzekeringen nog worden omgezet in een 

KEW. Na deze datum is dit niet meer mogelijk. Of omzetten voor u fiscaal gun-

stig is, kunt u het beste overleggen met uw adviseur.

Bent u van plan om in 2013 een nieuwe kapitaalverzekering af te sluiten, dan 

kan deze (behalve in zeer uitzonderlijke gevallen) niet meer worden aange-

merkt als KEW. Deze kapitaalverzekering valt van het begin af aan onder het 

box 3-regime, ook als u de uitkering straks gaat gebruiken voor het aflossen 

van uw eigenwoningschuld.

Tijdelijk minder overdrachtsbelasting 
bij doorverkoop binnen drie jaar
Staatssecretaris Weekers van Financiën zet opnieuw een versoepeling van de 

overdrachtsbelasting in om de stagnerende onroerendgoedmarkt op gang te 

helpen. De termijn van zes maanden waarbinnen een opvolgende koper een 

vermindering van overdrachtsbelasting krijgt, wordt tijdelijk verlengd naar 36 

maanden. Bent u koper of verkoper van een woning of bedrijfspand, dan kunt 

u hiermee mogelijk een voordeel behalen.

Werkkostenregeling 
Vanaf 1 januari 2013 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd van 

1,4% naar 1,5%. Deze verhoging is een compensatie van de andere wijze van 

heffen van de zorgverzekeringswetpremie. U mag daarom in 2013 tot 1,5% 

van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen of ver-

strekkingen aan uw werknemers.

De werkkostenregeling mag worden toegepast vanaf 1 januari 2011 en toe-

passing zou verplicht worden vanaf 1 januari 2014. Waarschijnlijk wordt deze 

verplichte toepassing twee jaar uitgesteld.

Specialisme.
Human Resources Management

Misschien denkt u wel als ondernemer: “Waarom is Human Resources Management 

(HRM) zo belangrijk voor een organisatie? Ik doe het al jaren zelf en ondervind geen 

problemen met mijn personeel” Of denkt u juist: “Hoe los ik dat nu op? Ik heb daar 

niet de juiste kennis voor in huis”

In beide gevallen geldt dat HRM een toegevoegde waarde is voor uw organisatie. 

Ook als u geen problemen heeft met uw personeel dan zou het zo maar kunnen dat 

de fiscale of juridische regels niet goed worden toegepast. Overziet u de (financiële) 

consequenties? U bent als werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Kent 

u de regels bij ziekteverzuim, disfunctioneren, arbeidstijdenwet, verlofdagen, 

Werkkostenregeling, wetgeving rondom ontslag en reorganisatie? Of bestaat er 

behoefte binnen de organisatie voor extra training? Bijvoorbeeld bij het houden van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken? Ziet u het belang daarvan in? Moet ik 

al een Ondernemingsraad hebben en dat is toch alleen maar lastig? Het gaat niet zo 

goed met mijn bedrijf maar kan ik de arbeidsvoorwaarden aanpassen? Moet ik me 

houden aan de CAO-afspraken? Welke rechten en plichten bestaan er? 

Is uw organisatie nu crisis-proof en bent u daarnaast voorbereid en ingespeeld op de 

toekomstige groei van de economie?

Zoveel vragen en tegelijk zoveel specialismen. De consultants van Van Ree HR 

Consultants BV kunnen en willen u ondersteunen, adviseren en faciliteren bij:

• Richting geven aan uw organisatie: Strategie en doelstelling van de 

onderneming.

• Inrichting van uw organisatie: Structuur, diensten en instrumenten.

• Verrichting binnen uw organisatie: Gedrag en vaardigheden om tot realisatie 

te komen.

Maar ook als u alleen even wilt sparren, een idee tegen het licht wilt houden of even 

een extra (juridische of arbeidsrechtelijke) check wilt laten doen. De consultants van 

Van Ree HR Consultants hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Bouwrente

Koopt u een nieuw te bouwen woning dan betaalt u als koper vaak bouwrente 

in de periode tussen het sluiten van een koop-aanneemovereenkomst en het 

passeren van de definitieve leverings-en hypotheekakte. Deze bouwrente kon 

in 2012, onder de oude regels nog gewoon in aftrek worden gebracht. Door 

de nieuwe hypotheekregels zou dit eigenlijk niet meer mogelijk zijn omdat in 

de periode tussen koop-aanneemovereenkomst en het passeren van de 

hypotheekakte nog geen sprake is van aflossen. Minister Blok (de minister 

voor Wonen en Rijksdienst) heeft echter aangegeven dat deze bouwrente 

gewoon aftrekbaar is, mits de daarna te sluiten hypotheek wel voldoet aan 

de nieuwe regels.

Tot 1 april nog omzetting in 
bankspaarhypotheek mogelijk!
Het kan de moeite waard zijn om uw (gedeeltelijke) aflossingsvrije 

hypotheek fiscaal gunstig om te zetten in een (bank)spaar -of beleg-

gingshypotheek. U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor.

Van aflossingsvrij naar spaarhypotheek

Volgens Vereniging Eigen Huis staan dit jaar 700.000 huishoudens hypothecair 

‘onder water’. Om het risico van een restschuld bij verkoop van de woning te 

beperken willen veel mensen hun bestaande aflossingsvrije hypotheek omzet-

ten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek. Op die manier kan er fiscaal 

vriendelijk gespaard worden voor toekomstige aflossing. Eigenlijk zou de 

omzetting moeten plaatsvinden vóór 1 januari 2013, want door de gewijzigde 

regels valt een nieuw af te sluiten (bank)spaarproduct van begin af aan in 

box 3. Het fiscale voordeel is dan weg. Om huiseigenaren iets meer tijd te 

geven om een eventuele hypotheekomzetting te bespreken met hun financieel 

adviseur of de hypotheekverstrekker, geldt er nu nog een overgangsperiode 

tot 1 april 2013.

Kapitaalverzekering omzetten kan nog 
tot 1 april 2013
Heeft u op dit moment een kapitaalverzekering in box 3 en wilt u de 

kapitaaluitkering te zijner tijd gebruiken voor het aflossen van uw 

eigenwoningschuld? Het kan dan fiscaal gunstig zijn om deze kapitaal-

verzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning. 

U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor.

Human Resources Management: 
Personeelsbeleid voor de moderne werkgever
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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

registratie verloopt middels de boordcomputer. We zijn nu nog bezig om dit 

proces verder te fine tunen. Door de automatiseringsmogelijkheden steeds 

meer te benutten willen we ons bedrijf verder klaar maken voor de toekomst 

om zo ook concurrerend te kunnen blijven. Daarnaast ben ik bezig om mijn 

zoon Rien jr. meer en meer te betrekken in het bedrijf en klaar te stomen voor 

de opvolging.

4. Van Ree Accountants heeft de slogan “een frisse kijk op úw cijfers”. 

Hoe heb je de afgelopen jaren de frisse kijk ervaren? Hoe ervaar je de 

relatie met van Ree Accountants? 

De manier van denken van Van Ree Accountants sluit goed aan op mijn 

manier van denken. Bij  vragen krijg ik snel een helder en duidelijk antwoord. 

Het overstappen naar een andere accountant lijkt een hele hobbel, maar dat 

valt erg mee. De overstap is heel soepel gelopen. Sinds mijn overstap kan ik 

weer rustig slapen wat bij mijn voorgaande accountant niet het geval was. Ik 

ben blij dat ik ben overgestapt!

5. Ter afsluiting?

Er is sprake van een goede en prettige samenwerking met Van Ree 

Accountants en er is sprake van vertrouwen. Dit  is de basis is voor een goede 

relatie. Ik hoop dat we nog vele jaren een goede samenwerking zullen hebben.

Impressie.
Transportbedrĳ f 
De Jong Schoonrewoerd BV

1. Kun je iets vertellen over (de historie) van De Jong Transport?

Mijn vader (Gerard) is in de jaren `60 begonnen met het in loonwerk brengen 

van fruit naar de veiling. Vervolgens is dit langzamerhand meer overgegaan in 

het fourage werk. In de beginjaren is er het nodige charterwerk gedaan voor 

een transportbedrijf uit Leerdam. In mijn 20-ste levensjaar heb ik mijn diploma 

voor het beroepsvervoer behaald en ben ik samen met mijn vader een eigen 

klantenkring gaan opbouwen. Het bedrijf is 45 jaar geleden gestart met 1 bak-

wagen. Momenteel sieren 15 combinaties de Europese snelwegen.

2. De transportsector zit (nog steeds) in een moeilijke periode. Hoe 

zie je de toekomst van de sector als geheel en de plaats die De Jong 

Transport daarin inneemt?

Voor de eerst komende jaren zie ik de situatie zorgelijk in. Onze Oost-Europese 

collega`s rukken steeds verder op. Voor ons is het nu de uitdaging door 

efficiënter te gaan werken de ritten goedkoper te kunnen rijden. Voorop blijft 

staan dat de kwaliteit gewaarborgd moet blijven. Met een modern wagenpark 

en goede chauffeurs zijn wij klaar voor de toekomst.

3. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Wat heeft je de laatste tijd 

met name bezig gehouden?

Om efficiënter te kunnen gaan werken zijn we ook bezig om een verdergaande 

automatiseringsslag te maken. Alle vrachtwagens zijn nu uitgerust met een 

boordcomputer die weer is gekoppeld aan ons planningspakket. Ook de uren-

De Jong Schoonrewoerd BV is een transportbedrijf dat 

gespecialiseerd is in het vervoer van stukgoederen binnen 

de Benelux en van en naar Duitsland. Drie jaar geleden is 

de eigenaar Rien de Jong (53) van accountant veranderd 

en zo bij Van Ree Accountants terecht gekomen. Tijd voor 

een gesprek!


