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Van Ree 
verfrist website! 
Het zal veel cliënten die via onze website inloggen op ons 

klantenportaal zijn opgevallen: een nieuwe vormgeving, 

frisser lettertype en helderder verwijzingen maken dat 

onze website er weer verfrissend uitziet en uitnodigt tot 

interactie. Ook dagelijks nieuws is te raadplegen en via mail, 

Twitter of Linkedin te delen. In de rubriek Kantoornieuws 

wordt het u verteld.

Orthodontist Bert Koster van Groos, eigenaar van Orthodontiepraktijk Woerden 

en Driebergen, vertelt in de rubriek Impressie over de effecten van het steeds 

wijzigende tariefbeleid van de overheid op zijn praktijkvoering. Daarnaast is het 

mooi om te lezen, dat de overstap naar Van Ree Accountants tot gevolg had 

dat hij door optimalisering van de administratieve processen nu wel een actueel 

beeld heeft op de financiën. Hierdoor heeft hij meer tijd voor zijn vak en kan 

meer voldoening halen uit mooie behandelingen en tevreden cliënten.

U maakt nader kennis met collega Johan Arends in de rubriek Interview. Hij 

krijgt veel energie van de vertrouwensrelatie met de cliënt, waarbij samen over 

zowel financiële als niet financiële aspecten wordt nagedacht.

Wat leest u nog meer? Dat de DGA dit jaar zijn pensioenregeling moet herzien, 

dat de ANBI instelling vanaf 1 januari 2014 digitaal moet publiceren, nieuws 

rondom de VAR, de eigen woning, de auto, subsidies en vervroegde afschrijving 

op investeringen in het 2e halfjaar 2013.

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

NB: op www.vanreeaccountants.nl treft u de actuele ontwikkelingen naar 

aanleiding van Prinsjesdag aan.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

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

Het meedenken met de klant over financiële en niet financiële zaken en daar-

bij met heldere oplossingen komen voor uitdagingen waar de klant voor staat. 

Het mooiste aspect daarin is de vertrouwensrelatie met mijn klanten.

Wat betekenen klanten voor jou?

Klanten geven mij bruisende energie om verder na te denken over de toe-

komst van hun onderneming. De vertrouwensrelatie die met elke klant anders 

is, geeft de dynamiek aan van het vak en maakt het werk extra interessant. 

Door samen over zaken na te denken kom je steeds gezamenlijk tot nieuwe en 

bruisende inzichten.

 

Welke ontwikkelingen signaleer je als MKB coach?

De veranderende rol van banken speelt nu en in de nabije toekomst een grote 

Dit keer een gesprek met Johan Arends. Zes jaar is Johan 

werkzaam bij Van Ree Accountants. De eerste jaren op 

onze vestiging in Doorn, daarna in Alphen aan den Rijn. 

Johan is op dit moment als Zelfstandig Assistent Accountant 

werkzaam in het MKB, maar ook in de onderwijssector 

actief. Tijd voor een verdere kennismaking met hem!

rol. De ondernemer zal voor uitbreidingen en investeringen meer moeten zoe-

ken naar ‘beleggers’ in familie- of kennissenkring. Bij deze nieuwe vraagstuk-

ken is het van belang dat wij als accountantskantoor helder adviseren en ook 

een proactieve houding hebben. 

Ter afsluiting?

IIk zie uit naar een verdere vruchtbare samenwerking met mijn klanten. Voor 

de toekomst zie ik een rol voor de accountant om verschillende klanten ook 

met elkaar in contact te brengen. Een goed voorbeeld is het onderwijs en 

het MKB. 

Interview.
met Johan Arends  

Kantoornieuws.
Wellicht heeft u het al gemerkt dat onze website www.vanreeaccountants.nl ver-

nieuwd is. Met behulp van KRB] reclame uit Barneveld is samen met webbouwer 

Barnworks uit Ede de website gerestyled. Graag neem ik u even mee langs de zaken 

die voor u het meest opvallen. Ik ga dan voorbij aan de algemene zaken die geopti-

maliseerd zijn qua techniek en navigatie. Van Ree Accountants presenteert met trots 

haar nieuwe website!

Uiteraard valt de nieuwe vormgeving op! Door het duidelijke en frisse lettertype is de 

informatie goed leesbaar. De menubalk is centraal geplaatst en door middel van de 

zogenaamde footer kunt u niet “verdwalen”.

Als tweede noem ik de blog. Op een heldere manier proberen een aantal medewer-

kers u stil te zetten bij een onderwerp. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen in de blog “Denk 

na!”, dat als u haast heeft, u moet gaan zitten. Vervolgens kunt u de blog delen met 

anderen via Twitter, Linkedin of per mail.

Onder het item Nieuws staan dagelijks actuele nieuwsberichten die voor u relevant 

kunnen zijn. Bent u hierin geïnteresseerd dan is het handig om hier regelmatig even te 

kijken. Uiteraard kunt u deze berichten ook weer delen via mail, Twitter of Linkedin.

De aparte pagina Vestigingen valt ook op. Hier kunt u kennis maken met de specifieke 

vestigingskenmerken zoals specialisaties. Ook staan daar evenementen die per ves-

tiging of kantoorbreed worden georganiseerd. Zo heeft elke vestiging een spreekuur 

voor DGA’s en ZZP-ers.

Op de pagina Diensten en bij de pagina Branches zijn de foto’s van de betreffende 

contactpersoon van de dienst of branche per vestiging opgenomen.

En zo zijn er nog meer kleine en grotere, zichtbare en minder zichtbare verbeteringen. 

We hopen dat u ook het verfrissende en bruisende van de website ervaart, waarbij 

gebruiksgemak en interactie voorop staan.
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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.

Vraag de uitlener om een verklaring 
betalingsgedrag
Om het risico te beperken dat u loonheffingen moet betalen voor 

ingehuurde arbeidskrachten, kunt u het uitzend- of detacheringsbu-

reau vragen om een verklaring betalingsgedrag. Hiermee vermindert u 

het risico voor de zogeheten inlenersaansprakelijkheid. Het is echter 

geen vrijwaring, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wanneer u als werkgever arbeidskrachten inhuurt of inleent, kunt u door 

de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld wanneer het uitleenbedrijf 

(het uitzend- of detacheringsbureau) geen loonheffingen en/of omzetbelasting 

betaalt. Om dit risico te beperken, en om te weten te komen of het uitleen-

bedrijf een gezonde fiscale reputatie heeft, kunt u om een verklaring beta-

lingsgedrag vragen bij de uitlener.

Let op! 

Ook met een verklaring betalingsgedrag loopt u het risico van inleners-

aansprakelijkheid. Wel heeft u zo een beter beeld van de uitlener en van uw 

aansprakelijkheidsrisico. Ontvangt de uitlener van de Belastingdienst geen 

verklaring betalingsgedrag, dan bent u in ieder geval gewaarschuwd. Een 

formele wettelijke vrijwaring heeft u wel, als u stort op een G-rekening.

Dit jaar nog automatische verlenging 
VAR
De Belastingdienst zal ook dit jaar rond september de Verklaring Arbeidsrelatie 

(VAR) voor 2014 automatisch verstrekken aan diegenen die voldoen aan de 

voorwaarden. De automatische verlenging van de VAR zou vanaf dit jaar 

niet meer plaatsvinden omdat de Verklaring wordt vervangen door een 

VAR-webmodule. De invoering van deze webmodule is echter uitgesteld 

tot 1 januari 2015.

Ontvangt u al enige jaren automatisch de VAR van de Belastingdienst, dan 

ontvangt u volgende maand de VAR voor het jaar 2014. Deze automatische 

verlenging kan alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U heeft de afgelopen 3 jaar telkens voor hetzelfde soort werk een VAR 

aangevraagd;

• U heeft het werk ook onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd;

• U heeft telkens dezelfde soort VAR van de Belastingdienst ontvangen;

• De Belastingdienst heeft deze VAR’s in de tussentijd niet herzien.

Krijgt u de VAR niet automatisch, dan voldoet u niet aan de bovenstaande 

voorwaarden. Heeft u de Verklaring wel nodig voor uw opdrachtgever, dan 

moet u de VAR zelf aanvragen bij de Belastingdienst. 

Let op!

De VAR is één kalenderjaar geldig. Veranderen uw werkzaamheden of de voor-

waarden waaronder u werkt, dan voldoet de automatisch verlengde VAR niet 

en moet u een nieuwe Verklaring aanvragen.

Zakelijk gebruik bestelauto: geen privé-
kilometer te veel!
Gebruikt uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk, 

dan kunt u namens hem een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik 

bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. U hoeft dan bij het loon 

van uw werknemer geen rekening te houden met een bijtelling privé-

gebruik auto. Ook hoeft uw werknemer geen rittenadministratie bij te 

houden. Maar let op: er mag nul kilometer privé worden gereden!

De Belastingdienst geeft de verklaring af met een ingangsdatum. Vanaf deze 

datum mag uw werknemer de bestelauto niet meer privé gebruiken. Als de 

Belastingdienst de bestelauto bij een controle op een ongebruikelijk tijdstip of 

op een bijzondere locatie aantreft, dan zullen uw werknemer en u het zake-

lijke karakter van de rit moeten kunnen aantonen. Lukt dit niet dan riskeert u 

naheffingen en boetes. Bewaar dus bewijsstukken waarmee u kunt aantonen 

dat ritten, ook op ongebruikelijke tijdstippen, voor het bedrijf zijn gereden.

De verklaring heeft geen terugwerkende kracht. Dient u de verklaring namens 

uw werknemer pas in de loop van het jaar in, terwijl uw werknemer al in 

de bestelauto rijdt, dan moet deze laatste kunnen bewijzen dat hij tot de 

ingangsdatum van de verklaring niet meer dan 500 kilometer privé met de 

bestelauto heeft gereden.

Schrijf extra af op uw investeringen!
Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het einde van 2013 tot 50% 

afschrijven op nieuwe investeringen, waarvoor de verplichting is aangegaan 
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na 1 juli 2013. De Ministerraad heeft dit besloten met het oog op de economi-

sche ontwikkeling.

Willekeurige afschrijving

Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting betalen als bedrijven die inkom-

stenbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de willekeurige afschrijving. 

Nieuwe investeringen die in de tweede helft van 2013 worden gedaan, kunnen 

eenmalig tot maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven. Willekeurig 

betekent dat de ondernemer zelf mag bepalen hoeveel hij wil afschrijven (met 

een maximum van 50%). Voorwaarde is wel dat de investering voor 1 januari 

2016 in gebruik wordt genomen.

Uitstel belastingen

Door deze extra afschrijvingen kunnen bedrijven hun belastingafdracht in 

2013 met een aantal jaren uitstellen. Hiermee wordt een liquiditeitsvoordeel 

behaald dat in deze moeilijke economische tijd goed van pas komt.

Voorwaarden

De regeling geldt niet voor: gebouwen en woonschepen, bromfietsen en 

motorrijwielen, personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s), dieren, 

wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke en immateriële activa en voor 

verhuurde bedrijfsmiddelen.

Een verschil met de oude regeling is dat in 2013 slechts eenmalig tot 50% 

willekeurig kan worden afgeschreven. In de oude regeling was het mogelijk om 

over meerdere jaren willekeurig af te schrijven. Als de investering niet in 2013 

in gebruik wordt genomen, wordt het bedrag van de willekeurige afschrijving 

beperkt tot het bedrag dat in 2013 is betaald. 

Afdrachtvermindering onderwijs wordt 
subsidieregeling 
De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelas-

ting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of 

promotie. Het voornemen bestaat om de regeling per 1 januari 2014 om te 

vormen tot een subsidieregeling. 

De subsidie is onder meer bedoeld voor de volgende doelgroepen: 

• leerlingen in het mbo die een beroepsbegeleidende leerweg volgen 

(BBL);

• studenten in het hbo die een techniekopleiding (inclusief agro) volgen 

bestaande uit een combinatie van leren en werken (zowel duaal als 

deeltijd-hbo).

Verdwijnen doelgroepen afdrachtvermindering

Er komen minder doelgroepen in aanmerking voor de subsidie dan voor de 

afdrachtvermindering onderwijs. De volgende groepen komen vanaf 2014 

onder meer niet in aanmerking voor de subsidie:

• leerlingen met een mbo-bol-opleiding;

• leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo;

• voormalige werklozen die worden opgeleid tot startkwalificatie;

• personen die via een EVC-traject een ervaringscertificaat behalen;

• studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen.

Laat als werkgever geen financieel 
voordeel liggen!
Wist u dat u als werkgever subsidies kunt krijgen in de vorm van fiscale 

regelingen en loondispensaties voor het aannemen van personeel of >>
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kosten van een lening voor een restschuld die is ontstaan bij de verkoop van 

een woning vanaf 29 oktober 2012 voor maximaal 10 jaar van de belasting 

worden afgetrokken.

Meldingsplicht voor ‘eigen’ hypotheken
De Belastingdienst wil met ingang van dit jaar weten welke hypo-

theekverplichtingen er bestaan die niet bij een bank zijn afgesloten. 

Deze nieuwe informatieverplichting geldt bijvoorbeeld voor directeu-

ren-grootaandeelhouders die een hypothecaire lening voor de eigen 

woning afsluiten bij hun eigen bv. De meldingsplicht geldt ook voor 

familieleden die elkaar geld lenen en de hypotheekrente opvoeren als 

aftrekbare kosten.

Reden is dat de Belastingdienst wil nagaan of deze hypotheekovereenkomsten 

voldoen aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe 

hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar 

minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Informatieverplichting

Vraagt u renteaftrek aan voor een nieuwe hypotheek die u bijvoorbeeld heeft 

afgesloten bij uw eigen BV, dan moet u bij de belastingaangifte over het jaar 

waarin de lening is aangegaan de basiskenmerken van de schuld en het fiscale 

nummer van de BV doorgeven aan de Belastingdienst. U moet hierbij onder 

meer denken aan de datum waarop de schuld is aangegaan, het startbedrag 

van de schuld, de maandelijkse rentevoet, de looptijd in maanden en de wijze 

van aflossing. De informatieverplichting geldt gedurende de looptijd ook voor 

eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de hypotheeklening.

ANBI moet informatie publiceren via 
internet
Per 1 januari 2014 worden ANBI`s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) ver-

plicht om informatie op een toegankelijke wijze te publiceren via internet. Het 

betreft informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in 

de filantropische sector, zoals bijvoorbeeld de naam van de instelling, de doel-

stelling van de instelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid. 

Voor een ANBI in de vorm van een  vermogensfonds of kerk gelden afwijkende 

voorwaarden.

De verstrekking van die informatie via internet wordt vanaf 1 januari 2014 een 

wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. 

De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren maar 

mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die 

aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. Het staat 

ANBI’s vrij om meer en uitgebreidere informatie te verstrekken. Laat u tijdig 

adviseren teneinde uw ANBI-status niet te verliezen.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

voor een werknemer die recent in dienst is getreden? Er zijn bijvoor-

beeld regelingen en voorzieningen voor het in dienst nemen van een 

werknemer met een beperking of een nog studerende werknemer.

Subsidiecalculator

Wilt u weten voor welke subsidies u in aanmerking komt, dan kunt u dit 

checken op de site http://www.subsidiecalculator.nl/. Hier vindt u een handige 

online calculator waarmee u per werknemer kunt berekenen van welke subsi-

dies u gebruik kunt maken en hoeveel subsidie u kunt krijgen. Verder vindt u 

per regeling achtergrondinformatie en ziet u welke acties u moet ondernemen. 

Tot slot linkt de site door naar organisaties, zoals de Belastingdienst, waar u 

de subsidie of de regeling kunt aanvragen.

Zo voorkomt u dat u onnodig financiële voordelen laat liggen. Doe de subsi-

diecalculator wel regelmatig, want voor u het weet, zijn er regelingen gewijzigd.

Huis kopen? Meer eigen geld nodig!
Huizenkopers moeten de komende jaren steeds meer eigen geld mee-

brengen. Dit jaar is het hypotheekbedrag dat maximaal geleend kan 

worden al aangepast tot 105% van de woningwaarde. De komende 

jaren gaat dit percentage verder omlaag naar 100% in 2018 en er zijn 

zelfs voorzichtige plannen voor een nog verdere verlaging.

LTV-ratio

De maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van 

de woning wordt bepaald aan de hand van de Loan-to-Value ratio (LTV-ratio). 

In 2013 is deze LTV-ratio nog 105% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit 

percentage wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot 100% in 

2018. Dat betekent dat u vanaf dat jaar maximaal 100% van de waarde van 

uw koopwoning kunt financieren met een lening.

Het kabinet overweegt om de LTV-ratio op termijn verder te verlagen. Dat zal 

dan wel geleidelijk gebeuren en pas als de woningmarkt voldoende hersteld is. 

Nieuwe voorstellen voor een uiteindelijke LTV-ratio van misschien zelfs 80% 

en het verdere afbouwpad zijn pas te verwachten na 2018.

Restschulden op uw woning 
Restschulden bij een verhuizing mogen worden meegefinancierd in een 

nieuwe hypothecaire lening. Bij het berekenen van de Loan to Value-ratio (dat 

is de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning) mag de rest-

schuld buiten beschouwing gelaten worden. Daarnaast kunnen de rente en 
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Specialisme.
Wĳ zigingen pensioen DGA

Elke DGA met een pensioenregeling dient per 1 januari 2014 zijn pensioenregeling 

aan te passen. Per 1 januari 2014 treedt namelijk de Wet verhoging AOW- en 

pensioenrichtleeftijd in werking. De belangrijkste gevolgen van deze wet voor de 

pensioenvoorziening van een Directeur Grootaandeelhouder (DGA) zijn de verhoging 

van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en een verlaging van het maximum 

pensioenopbouwpercentage met 0,1% naar 1,9% (eindloon) of 2,15% (middelloon).

Het gevolg hiervan is dat alle DGA’s die in eigen beheer pensioen opbouwen voor 

1 januari 2014 van een nieuwe pensioenbrief moeten worden voorzien. Omdat de 

pensioenbrief toch moet worden aangepast is het verstandig, om de pensioenregeling 

te heroverwegen en na te gaan of de bestaande regeling nog past bij de wensen die 

er zijn. Het voordeel van de eigen beheer pensioenvoorziening is de aanzienlijke 

fiscale aftrekpost waardoor liquiditeiten binnen de onderneming blijven. 

Daartegenover zijn er nogal wat risico’s aan de eigen beheer pensioenvoorziening 

verbonden. Wij noemen de volgende:

1. Door de huidige lage rentestand dient er een veel hogere commerciële 

pensioenvoorziening te worden aangehouden dan wat fiscaal mag worden 

gereserveerd. Bij beoordeling of een BV dividend mag uitkeren dient met de 

hogere commerciële verplichting te worden rekening gehouden, wat een stevige 

beperking om dividend uit te keren met zich meebrengt.

2. Een eigen beheer pensioenvoorziening is geen verzekering maar feitelijk een 

fiscaal gefaciliteerde spaarrekening. Dit betekent dat er mogelijk niet voldoende 

pensioengelden beschikbaar zijn bij arbeidsongeschiktheid. Ook bij vroegtijdig 

overlijden van de DGA is niet voldoende pensioengeld aanwezig voor 

financiering van het nabestaanden pensioen. 

3. Soms heeft de pensioenvoorziening onbedoelde gevolgen bij echtscheiding.

4. Als een van de fiscale regels niet wordt nageleefd, kan dit door de fiscus wor-

den aangemerkt als afkoop van pensioen, waardoor er direct een hoge heffing 

wordt opgelegd.

Wij adviseren u dan ook dit jaar actie te ondernemen en u te laten adviseren wat 

in uw geval de beste invulling is. In ieder geval dient uw pensioenbrief uiterlijk 

31 december 2013 te zijn aangepast aan de wetswijziging.

Wijzigingen pensioen DGA



Pagina 8 | Oktober 2013

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

wijzigende overheidsstrategie. Met nu opnieuw tariefonderzoeken van de 

overheid blijven het onzekere tijden! 

3. Welke plannen heb je voor de toekomst?

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

dontist bepaalt wat er gaat gebeuren, en dat assistenten onder zijn supervisie 

dit uitvoeren. Scholing en kennis van het personeel is dan ook zeer belangrijk. 

Op dit moment zijn wij ons trainingsprogramma aan het verbeteren zodat 

onze assistenten nog beter onze patiënten van dienst kunnen zijn.

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

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

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

boekhouding in Twinfield voor een groot deel door de computer uitgevoerd en 

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

Ik heb dus een beter overzicht van de financiën en we kunnen beter inspelen 

op de sterke veranderingen die op ons afkomen. 

5. Ter afsluiting?

Met registeraccountant Arwin Kraaij zijn er veel gesprekken geweest hoe in te 

spelen op de veranderende situatie en de financiële consequenties. Een goed 

klankbord en waardevolle gesprekken die leiden tot een goed businessplan. 

Als orthodontist echter haal ik toch de meesten voldoening uit mooie behan-

delingen en tevreden patiënten....., blij dus dat ik sommige zaken mag over-

dragen!

Impressie.
Orthodontiepraktĳ k Driebergen en 
Woerden

1. Kan je iets vertellen over de beide praktijken?

Orthodontiepraktijk Woerden en Driebergen bestaan dit jaar beiden 15 jaar. 

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt 

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

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

bezig met orthodontie en werken dan ook regelmatig samen met de 

kaakchirurgen, parodontologen en tandartsen.

Het is vaak de orthodontist die een totaal behandel plan schrijft, wat achter-

eenvolgens door verschillende disciplines wordt uitgevoerd. Onze patiënten 

krijgen wij grotendeels van tandartsen en kaakchirurgen die naar ons verwij-

zen, maar er zijn ook veel patiënten die zonder verwijzing naar ons komen.

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?

Orthodontie als onderdeel van de gezondheidszorg, heeft voortdurend te 

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

tarieven dicteert. Zo zouden wij eind 2010 een tariefdaling van 38% krijgen. 

Een week voordat dit zou ingaan werd het afgeblazen. Juli 2011 werd alsnog 

het tarief gekort met 16%. Begin 2012 werden de tarieven vrij gegeven en 

was het de bedoeling dat wij zouden innoveren en concurreren. Zomer 2012 

werd het experiment van vrije tarieven al weer afgeblazen, en begin dit jaar 

werd er met 32% gekort op de oude tarieven van 2010. 

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

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

computersystemen zijn nu al driemaal aangepast en wij hebben behandel-

stoelen bijgeplaatst die we achteraf niet nodig hadden en dit alles door 

Dit keer een interview met orthodontist Bert Koster 

van Groos. Bert heeft een wetenschappelijke opleiding 

(Dento-maxillaire orthopedie) en jarenlange ervaring. 

Hij is geregistreerd in het BIG-register van het Ministerie 

van Volksgezondheid. Hij vertelt graag iets over zijn werk 

en zijn ervaringen met Van Ree Accountants.


