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Van Ree naast 
accountancy ook 
arbeidsrecht- en 
fi scaal specialist 
Ons kantoor onderscheidt zich van andere kantoren door 

het in huis hebben van een aantal specialismen. Zo worden 

onze deskundige accountants ondersteund door fiscalisten 

en HR consultants. Waarmee een proactieve advieshouding 

is gecreëerd die door onze cliënten wordt gewaardeerd. In 

dit nummer praten onze fiscalisten en HR consultants u bij 

over de omvangrijke wijzigingen in arbeidsrecht en fiscaal 

recht rondom uw personeel.

Wim Top uit van Bouwbedrijf Wim Top BV uit Kootwijkerbroek vertelt in de 

rubriek Impressie over hoe hij begon als ZZP-er in de bouw en ondanks 

de crisis toch fors gegroeid is. En als het gaat over zijn relatie met ons kantoor 

dan schrijft hij: “door een frisse kijk op de cijfers weten wij elk moment waar 

we als bedrijf aan toe zijn”. 

U maakt in de rubriek interview nader kennis met collega Arjen van der Plas, 

die sinds vorig jaar werkzaam is op onze vestiging in Alphen aan den Rijn. Hij 

stapte over van een Big Four kantoor naar Van Ree: Small is the new big! Hij 

ondersteunt als (bijna) accountant graag cliënten op het gebied van financiën 

en bedrijfsvoering in hun veranderingsproces.

Wat vertellen wij u dit keer? We blijven aandacht vragen voor de nieuwe 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ), omdat de impact zo groot is. Maar ook is er 

aandacht voor de wijzigingen in de autobelastingen, zoals de veel besproken 

bijtelling. Ook wordt de samenloop van de vrijwilligersregeling en de werk-

kostenregeling besproken en gewezen op regelmatig foutieve toepassing 

van de vrijwilligersregeling met forse naheffingen tot gevolg.

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

tants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

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

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

Allereerst vind ik jaarverslaggeving erg interessant. Ik kan mij echt vastbijten 

in vaktechnische vragen over verslaggeving en het interpreteren van de regel-

geving. Daar ga ik dan ook graag met de klant en collega’s over in discussie 

met als doel om de kwaliteit en informatiewaarde van de jaarrekening te 

verbeteren. Daarnaast vind ik het leuk dat ons beroep steeds in beweging is. 

De omgeving waarin onze klanten actief zijn verandert, dat betekent dat onze 

klanten mee veranderen en wij als accountant hierbij op gebied van financiën 

en bedrijfsvoering kunnen ondersteunen en adviseren. Ten slotte is het mooi-

ste aan ons beroep toch wel dat wij als accountant bij zoveel verschillende 

organisaties over de vloer komen.

Small is the new big?

Daar moet ik, als iemand die van Big Four overstapt naar Van Ree, toch wel 

volmondig ja op zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als Van Ree kunnen 

leren van Big Four kantoren, maar dat is ook zeker omgekeerd het geval. Bij 

een Big Four kantoor zijn er misschien meer faciliteiten, zoals een breed scala 

aan vaktechnici en specialisten, maar daar heeft de klant niet altijd iets aan 

of daar staat een flinke nota tegenover. De klant is meer gebaat bij een toe-

gankelijke accountant, die met zijn beide benen op de grond staat en bereid 

Dit keer een gesprek met Arjen van der Plas. Sinds vorig 

jaar werkt Arjen als zelfstandig assistent accountant van-

uit onze vestiging in Alphen aan den Rijn. Daarvoor was hij 

werkzaam bij een Big Four accountantskantoor. Tijd voor 

een nadere kennismaking met hem!

is niet alleen problemen aan te wijzen, maar ook mee te denken bij hoe deze 

problemen opgelost kunnen worden. Wat mij betreft scoort Van Ree daarop 

aanzienlijk beter dan Big Four.

 

Studeer je nog?

Jazeker, al hoop ik deze vraag over een half jaar met ‘nee’ te kunnen beant-

woorden. Ik ben op dit moment op Universiteit Nyenrode met mijn post 

master accountancy bezig. Ik begon in 2008 direct vanaf het VWO het traject 

tot register accountant en ben nu 6,5 jaar later bij het allerlaatste vak aange-

komen. Als ik dat vak in juli met succes weet af te ronden ben ik theoretisch 

klaar. Wel moet ik dan ook nog mijn praktijkstage afronden, daarvoor heb ik 

nog 3 semesters te gaan.

Ter afsluiting?

De komende maanden staat ons en onze klanten weer een drukke tijd van 

jaarafsluiting en jaarrekeningcontroles te wachten. Dat is hard (samen)werken, 

maar gaat ook reesultaat opleveren, daar ben ik van overtuigd. In ieder 

geval kijk ik uit naar een nog jarenlange goede samenwerking met klanten 

en collega’s. 

Interview.
met Arjen van der Plas  

Kantoornieuws / Bouwsector.
Continu moeten ondernemers hun strategie bijstellen. Dat vraagt om visie 

en vlijmscherp ondernemen. Ons kantoor heeft van specifieke branches veel 

kennis. Eén van de branches is de bouw. Tot de klantenkring van Van Ree 

Accountants in deze sector behoren onder meer aannemersbedrijven, instal-

latiebedrijven en afbouwbedrijven, zoals schilders en stukadoors. 

Kortom, wij zijn thuis in uw branche, de bouw. Daarom kunnen wij u advise-

ren over trends en ontwikkelingen in de bouw en weten wij wat de kansen 

en bedreigingen zijn. De winnaars van morgen zijn die bedrijven die zich 

gemakkelijk kunnen aanpassen en de klant kennen.

En kansen zijn er! Het aantal 65 plussers zal tot 2040 verdubbelen naar 

4,3 miljoen. Daarnaast groeit het aantal kleine huishoudens. Deze twee 

ontwikkelingen resulteren in andere woonwensen. Daarnaast zijn er andere 

ontwikkelingen die kansen bieden: 

• Duurzaam bouwen en energiebesparing komen steeds hoger op de 

 wensenlijst van overheden, consumenten en bedrijfsleven met een 

 huisvestingsbehoefte.

• Bouwen wordt meer en meer een (goedkope) commodity. Zelfbouw -  

 concepten vertonen een duidelijke opmars.

Naast deze kansen zijn er ook bedreigingen. Zonder volledig te kunnen zijn 

signaleren wij dat bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt 

door toenemende complexiteit. Qua personeel zien we dat vergrijzing en 

ontgroening leiden tot arbeidsmarktproblematiek in kwantitatief en kwalita-

tief opzicht. En met de voorspelling dat de werkgelegenheid in de bouw dit 

jaar voor het eerst weer zal groeien, na zes jaren van krimp, zijn zowel een 

bedreiging als een kans!

Vanwege deze personele uitdagingen is er in dit nummer van Reesultaat 

veel aandacht voor de bouw en ook de regelgeving rondom medewerkers en 

arbeid. Daarnaast is het belangrijk om uw jaarcijfers 2014 zo spoedig moge-

lijk te vergelijken met de cijfers uit de benchmark. Een vergelijking met de 

benchmark is echter niet meer dan een eerste aanzet. Het echte werk begint 

dan pas. En daar is kennis voor nodig, kennis van uw verdienmodel. Kennis 

die onze specialisten in de bouwsector in huis hebben.

Voor dagelijkse nieuwsberichten over de bouwsector kunt u terecht op 

www.vanreeaccountants.nl/bouw.

| 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.

Let op de aanzegtermijn 
Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd 

tijdig moet laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Het gaat hierbij 

om contracten van minimaal 6 maanden die eindigen op een vooraf overeen-

gekomen einddatum. U moet dan minimaal een maand voordat het contract 

afloopt, schriftelijk laat weten of u dit contract wilt verlengen en zo ja onder 

welke voorwaarden. Zegt u niet aan dan bent u een boete verschuldigd van 

een all-in bruto maandsalaris, dan wel een pro rato deel als u te laat aanzegt. 

De medewerker moet dit wel binnen twee maanden via de kantonrechter claimen. 

Regels voor concurrentiebeding wijzigen
De regelgeving voor het concurrentiebeding is met ingang van 1 januari 2015 

gewijzigd. Het is van belang hier alert op te zijn en uw arbeidscontracten aan 

te passen zodat deze voldoen aan de nieuwe regels. Tot 1 januari 2015 kon u 

in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd altijd een con-

currentiebeding opnemen. Zo’n beding moet wel altijd schriftelijk en met een 

meerderjarige werknemer zijn aangegaan. Voor tijdelijke arbeidscontracten 

met een concurrentiebeding die zijn aangegaan voor 1 januari 2015 geldt een 

eerbiedigende werking. Voor contracten voor bepaalde tijd mag vanaf 1 janu-

ari 2015 als hoofdregel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. 

Echter, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en een overtuigende motivatie is 

een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd wel mogelijk. Het is 

vooralsnog onduidelijk wanneer aan deze motiveringsplicht is voldaan. Zonder 

een schriftelijke en overtuigende motivering zal de rechter een streep door het 

concurrentiebeding zetten. Ook geldt een dubbele toets. Dit betekent dat de 

noodzaak van het concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd zowel 

aanwezig moet zijn ten tijde van het aangaan van het beding, als ook op het 

moment dat u zich als werkgever op het beding beroept. 

Aanscherping van de ketenregeling 
tijdelijke contracten
U kunt minder lang werknemers op basis van een tijdelijk dienstverband laten 

werken. Dat is het gevolg van de aanscherping van de ketenregeling per 1 juli 

2015. Het is zinvol op deze wijzigingen te anticiperen. 

Op dit moment geldt de 3-3-3-regel. Deze regel houdt in dat er maximaal 3 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij mogen worden gesloten, mits 

de gezamenlijke duur van deze 3 overeenkomsten niet langer is dan 3 jaar. 

De keten van arbeidscontracten start opnieuw na een tussenliggende periode 

van meer dan drie maanden. Bij overschrijding van het aantal contracten dan 

wel de totale duur ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbe-

paalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 wordt de maximale duur van deze zogenaamde 

‘ketenregeling’ teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Het maximaal aantal 

opeenvolgende contracten blijft 3. De keten start opnieuw als er een tussen-

liggende periode is van 6 in plaats van 3 maanden.

Uitzondering hierop vormen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 

werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan gemiddeld 12 uur per 

week werken, of voor werknemers in een leer-werkopleiding.

Van de ketenbepaling mag nu nog in een cao onbeperkt worden afgeweken. 

Dit is vanaf 1 juli 2015 nog maar beperkt toegestaan; in een cao mag worden 

overeengekomen dat er 6 contracten zijn toegestaan in een periode van 4 jaar. 

Afwijking bij cao is echter alleen mogelijk als:

 a) het een uitzendovereenkomst betreft,

 b) uit de cao blijkt dat voor bij cao te bepalen functies of functiegroepen de  

  intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging   

  vereist. Hierbij moet gedacht worden aan de cultuur-, media- en 

  academische sector.

Mag een proeftijd in een 
arbeidscontract na 1 januari 2015? 
Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in 

arbeidscontracten voor zes maanden of korter. Zorg dus dat u uw arbeidscon-

tracten aan de nieuwe regels van de Wet Werk en Zekerheid aanpast. 

U moet als werkgever dus de afweging maken of u een werknemer-in-spe een 

contract van zes maanden (of korter) zonder proeftijd aanbiedt of een langer 

contract met proeftijd. 

In een overzicht ziet het er als volgt uit:

Een proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer 

is nietig. Denk aan een uitzendkracht die u aansluitend in dienst hebt genomen. 

Een proeftijd is wél toegestaan bij een functiewijziging als er sprake is van duide-

lijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden.

Veranderingen in de autobelastingen: 
bijtelling - motorrijtuigenbelasting - BPM
Maakt u gebruik van een auto van de zaak, dan geldt voor u een bijtelling wan-

neer u op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Hoe lager 

de CO2-uitstoot, hoe lager het bijtellingspercentage. De populaire bijtellingsca-

tegorieën van 4%, 7%, 14% en 20% blijven ook in 2015 bestaan. Onlangs is 

echter bekend geworden dat deze bijtellingspercentages in 2016 gedeeltelijk op 

de schop gaan. Grote hervormingen in de autobelastingen zijn pas te verwachten 

vanaf 2017. 

In 2016 verdwijnt de bijtellingscategorie van 7%. Deze categorie geldt nu nog 

voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 1 en 50 gr/km. In de overige bijtel-

lingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats:

• 4% bijtelling: volledig elektrische auto’s (nulemissie auto’s).

• 15% bijtelling: auto’s met een CO2-uitstoot tussen 1- 50 gr/km.

• 21% bijtelling: auto’s met een CO2-uitstoot tussen 51-106 gr/km.

• 25% bijtelling: auto’s met een CO2-uitstoot meer dan 106 gr/km.

Het percentage bij aanschaf of lease blijft geldig voor een periode van maximaal 

zestig maanden. Leasecontracten die vóór 1 januari 2016 zijn aangegaan, blijven 

onder het huidige bijtellingsregime vallen.

Ook in de motorrijtuigenbelasting is een wijziging op komst. Voor het tussenjaar 

2016 geldt voor elektrische auto’s (nulemissie-auto’s: CO2-uitstoot van 0 gr/km) 

een hele en voor semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot niet hoger dan 50 gr/km) 

een halve vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting.

Tot slot worden in de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) de 

drie hoogste schijven (106-155 gram/km; 156-174 gram/km en meer dan 174 

gram/km) verhoogd.

Salarisverhoging voor de dga
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) moet u in 2015 uw loon toetsen aan 

strengere regels om te beoordelen of uw loon wel gebruikelijk is. Uw loon moet 

ten minste worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of

• het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv of 

daarmee verbonden vennootschappen (lichamen) of

• € 44.000.

Uw loon mag ook met de strengere regels lager worden gesteld, maar u moet dit 

dan wel aannemelijk kunnen maken.

Vindt de belastinginspecteur dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare 

dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet, dan zal hij dit aannemelijk 

moeten maken met objectieve criteria. Bijvoorbeeld de branche, de grootte van 

het bedrijf, het werkpakket en de verantwoordelijkheden.

Is uw gebruikelijk loon hoger dan € 44.000 en heeft u hierover afspraken gemaakt 

met de Belastingdienst, dan vervalt deze afspraak per 1 januari 2015. >>

Duur arbeids-
overeenkomst

Maximaal 6 maanden

Vanaf 6 maanden tot 
2 jaar

Langer dan 2 jaar

Proeftijd tot 
1 januari 2015

Maximaal 1 maand

Maximaal 1 maand

Maximaal 2 maanden

Proeftijd na 
1 januari 2015

Niet toegestaan

Maximaal 1 maand, 
tenzij in een cao 2 
maanden is toegestaan

Maximaal 2 maanden
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Boete bij te weinig arbeidsgehandicapten
Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst 

nemen, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Die bedraagt € 5000 

per niet ingevulde werkplek. 

In het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers afsloten, staat 

dat er tot 2026 100.000 banen bij het bedrijfsleven moeten komen voor per-

soneel met een arbeidshandicap. In de overheidssector gaat het om 25.000 

banen. Het kabinet controleert in 2016 of de afgesproken aantallen over 2015 

zijn gehaald. Voldoet een bedrijf niet aan het quotum, dan volgen er sancties. 

Om te kunnen nagaan of bedrijven zich aan de afspraken houden, vindt dit 

jaar een eerste meting plaats. IJkpunt daarbij is 1 januari 2013. Werknemers 

die van andere bedrijven worden ‘ingeleend’ tellen ook mee. Voor bedrijven 

met minder dan 25 werknemers geldt de quotumregeling niet. 

Vrijwilligersregeling en werkkostenrege-
ling: een prima combinatie
Vanaf dit jaar is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Wat 

betekent dit nu als u in uw organisatie veel met vrijwilligers werkt? We kunnen 

u geruststellen, want de echte vrijwilliger wordt namelijk niet als werknemer 

beschouwd. De vrijwilligersvergoeding gaat dan ook niet ten koste van de vrije 

ruimte. 

Voor vrijwilligers geldt een bijzondere regeling. Een vrijwilliger is iemand die 

niet bij wijze van beroep werkzaamheden verricht voor:

• een niet-vennootschapsbelastingplichtige of hiervan vrijgestelde 

organisatie;

• een sportvereniging of sportstichting;

• een ANBI.  

De vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor zijn werkzaamheden is een vrijwil-

ligersvergoeding, oftewel een vergoeding die zo laag is dat dit niet in verhou-

ding staat tot de omvang en de tijd die gemoeid is met de werkzaamheden. 

De vrijwilligersvergoeding mag niet meer bedragen dan € 150 per maand met 

een maximum van € 1.500 per jaar. Wordt een vergoeding per gewerkt uur 

ontvangen, dan is deze uurvergoeding gemaximeerd op € 4,50 per uur (23 jaar 

of ouder). In dat geval wordt de vrijwilliger niet als werknemer beschouwd.

Nu de vrijwilliger geacht wordt niet in dienstbetrekking te zijn en zijn vergoe-

ding geen loon is, telt de vrijwilligersvergoeding dan ook niet mee voor de 

bepaling van de loonsom waarover de vrije ruimte wordt berekend. Zolang 

de vergoedingen en verstrekkingen aan een vrijwilliger binnen de grenzen van 

de vrijwilligersregeling blijven, hoeft u deze in de werkkostenregeling niet aan 

te wijzen als eindheffingsbestanddeel. De waarde van een kerstpakket of 

bijvoorbeeld een bedrijfsuitje telt mee voor de maximumbedragen van de 

vrijwilligersregeling.

Specialisme.
Van Ree HR-Consultants

Met ingang van  2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Ook wijzigen 

fiscale regelingen rondom belonen nogal. Daarom geven de fiscalisten van 

Van Ree Finance Consultants en de specialisten van Van Ree HR Consultants 

hieronder belangrijke veranderingen per 1 januari 2015 door. Elders in deze 

nieuwsbrief worden een aantal onderwerpen verder uitgediept.

1. De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. 

U kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) 

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw perso-

neel.

2. Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een 

maand (de aanzegtermijn) voor het aflopen van het contract schrifte-

lijk aan de werknemer laten weten of u het contract voortzet en zo ja, 

onder welke voorwaarden. 

3. U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes 

maanden of korter. Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het 

nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen.

4. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen nog als u 

kunt aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelan-

gen. Dit moet u schriftelijk en overtuigend motiveren. 

5. Payrollmedewerkers genieten dezelfde ontslagbescherming als werkne-

mers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. 

6. De regels voor het gebruikelijk loon zijn aangescherpt. Dit kan een 

verplichte salarisverhoging betekenen voor de directeur-grootaandeel-

houder. 

7. De regels rondom diverse verlofregelingen zijn gewijzigd. Zo krijgen 

ouders (vaders) naast twee dagen (betaald) kraamverlof voortaan een 

onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van (onbetaald) ouder-

schapsverlof. Voor bevallingsverlof geldt onder omstandigheden een 

verlenging en verlof kan voortaan flexibeler worden opgenomen.  

8. De AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd naar 65 jaar plus drie maan-

den. Dit betekent dat de verzekeringsplicht en de premieplicht voor 

de werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met de dag voor-

afgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werkgeversheffing Zvw 

duurt drie maanden langer. 

Ook in de loop van 2015 kunt u nog de nodige wijzigingen verwachten. Dan 

wordt bijvoorbeeld kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid, komt er moge-

lijk een vervanging van de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en gaan er 

per 1 juli 2015 nieuwe ontslagregels gelden waaronder een voorgeschreven 

ontslagroute, een transitievergoeding in plaats van de huidige ontslagver-

goeding en een bedenktijd voor de werknemer bij ontslag met wederzijds 

goedvinden. Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze fiscalisten of 

HR-consultants.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Er is goedgekeurd dat u mag uitgaan van een loon ter grootte van 75/70e van 

het loon uit 2014 mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Die goed-

keuring loopt totdat de Belastinginspecteur contact met u opneemt voor een 

nieuwe gebruikelijk loonafspraak of tot het moment waarop de oorspronkelij-

ke gebruikelijk loonafspraak zou komen te vervallen. Leidt de 75/70e verhoging 

volgens u tot een te hoge vaststelling van uw gebruikelijk loon in 2015, neem 

dan voor een juiste afstemming contact met ons op. 

Einde forfaitaire aftrek kinderalimentatie 
/ gemoedsbezwaarden
Voor ouders zijn er vanaf dit jaar minder fiscale tegemoetkomingen. Het aan-

tal kindregelingen is per 1 januari 2015 omlaag gegaan van tien naar vier. Zo 

is de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen komen te ver-

vallen. Het einde van deze in de wandelgangen ook wel genoemde forfaitaire 

aftrek van kinderalimentatie, kan een reden zijn tot wijziging van het alimenta-

tiebedrag. Deze regeling werd ook door gemoedsbezwaarden die geen kinder-

bijslag accepteren toegepast. Ook voor hen is deze regeling vervallen.

Regelgeving ontslag payrollwerknemers 
per 1-1-2015 gewijzigd 
Hebt u medewerkers via een payrollorganisatie, dan kunt u hier vanaf 1 januari 

van dit jaar niet zonder meer van af! Met ingang van 1 januari 2015 gelden 

namelijk nieuwe ontslagregels voor deze groep medewerkers.

Vanaf 1 januari gelden voor payroll-medewerkers dezelfde voorwaarden als 

voor medewerkers die bij u in dienst zijn. Zo moet u bij een bedrijfsecono-

misch ontslag het afspiegelingsbeginsel - waarbij het personeel in leeftijds-

groepen wordt onderverdeeld en degene met het kortste dienstverband bin-

nen de leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt – ook voor payrollers 

gaan toepassen.

Bent u van mening dat de payrollwerknemer niet goed functioneert, dan kunt 

u alleen een ontslagvergunning krijgen als u voldaan heeft aan de voorwaar-

den waaronder normaliter een ontslagvergunning wegens disfunctioneren kan 

worden verkregen. Denk hierbij aan zaken als het uitvoeren en monitoren van 

een verbetertraject. 

De nieuwe regelgeving geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn aan-

gegaan op of na 1 januari 2015!

Belangrijke arbeidsmarkthervormingen en fi scale wijzigingen perso-
neelsregelingen - onze fi scalisten en HR-consultants aan het woord
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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

en zelfs gegroeid naar wat we nu zijn. We zien de toekomst dan ook zeker met 

veel vertrouwen tegemoet. We hebben een brede klantenkring opgebouwd en 

verwachten  daar ook de komende jaren veel mooie projecten mee te kunnen 

maken.  

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

Hoe hebben jullie de afgelopen jaren de frisse kijk ervaren?

Door een frisse kijk op de cijfers weten wij elk moment waar we als bedrijf aan 

toe zijn. Van Ree Accountants is betrokken bij onze onderneming. Ze denken 

goed mee en helpen ons daar waar ze kunnen. 

4. Ter afsluiting?

Ons bedrijf kenmerkt zich door korte lijnen. Dat maakt ons tot een degelijk en 

stabiel bedrijf. Door gestructureerd en goed gepland te werken bieden wij de 

garantie op een mooi eindresultaat van elk project!

Impressie.
Bouwbedrĳ f Wim Top BV

1. Kan je iets vertellen over de historie van Bouwbedrijf Wim Top BV?

Zelf heb ik jaren bij een bouwbedrijf gewerkt. Eerst als bouwvakker en later 

als uitvoerder. Dat bedrijf werd echter overgenomen en daarom besloot ik 8 

jaar geleden om voor mijzelf te beginnen. Ik schreef me in als ZZPer, er kwam 

een bus met gereedschap, het fietsenhok werd omgetoverd tot ‘kantoor’ en ik 

ging op pad bij de klanten. Evelien heeft me vanaf het begin geholpen met de 

administratie. 

Na een tijdje kreeg ik zoveel werk dat ik iemand moest aannemen op kantoor. 

Het bedrijf groeide zo hard dat we een stukje grond kochten op het 

industrieterrein “de Spil” in Kootwijkerbroek. Hierop bouwde wij ons “echte” 

kantoor en al snel kwam ook Elbert in de zaak. Er werden steeds meer 

jongens aangenomen. Ruim 2 jaar lang hadden we ons bedrijf gevestigd op 

het industrieterrein “de Spil”, maar ook dat werd te klein. Nu beschikken we 

over een grote hal met kantoorruimte aan de Kerkweg waar we inmiddels 

alweer 1,5 jaar vol enthousiasme vanuit werken. 

2. Hoe zien jullie de toekomst en de plaats die Bouwbedrijf Wim Top 

daarin inneemt? 

We weten allemaal dat door de crisis de afgelopen jaren voor veel bedrijven 

niet de gemakkelijkste waren. Toch zijn wij al die jaren standvastig gebleven 

Bouwbedrijf Wim Top BV te Kootwijkerbroek is een bouw-

onderneming die met een groeiend team van mensen 

degelijk werk levert en een vertrouwde relatie heeft met 

haar opdrachtgevers. In zowel de agrarische hoek als in de 

utiliteits- of woningbouw levert Bouwbedrijf Wim Top haar 

bijdrage bij de nieuwbouw, verbouw, bij-bouw of renovatie. 

Het bedrijf kenmerkt zich door ultra korte lijnen tussen de 

aannemer en de opdrachtgever, maar ook tussen de voor-

man en de uitvoerders van het werk. Dit keer een interview 

met directeur Wim Top.


