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Van Ree
Fris en Vĳftig
Na het vieren van ons 50-jarig jubileum is de blik weer
volop voorwaarts. Onze cliënten hoorden het tijdens ons
jubileumevent in Fort Voordorp: Als we aandacht blijven
houden voor onze cliënten, onze medewerkers, de wet
en regelgeving en de actuele technieken, dan zal er voor
Van Ree ook de komende vijftig jaar een goede toekomst
mogelijk zijn.

In de rubriek Kantoornieuws gaan we in op onze online administratieve dienstverlening en onze Basecone oplossing. Het handmatig boeken van facturen is zo
2015; wij gaan voor digitale stromen en real-time verwerken van gegevens.
In de rubriek Impressie vertelt Hans Dubbeldam, één van de vermogensbeheerder bij Index Capital Vermogensbeheer, over zijn missie. Daarnaast beschrijft hij
hoe hij de Van Ree mensen ervaart: “zeer deskundig, no nonsense en gewoon
plezierige mensen”.
U maakt in de rubriek Interview nader kennis met collega Adrie Bouman. Zij
geeft aan: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard. In vertrouwen moet
blijvend geïnvesteerd worden door middel van heldere communicatie, bruisende
uitstraling en vernieuwende samenwerking. En daar wil ik graag met alle
energie aan bijdragen”.
Als u als onderwijsinstelling aandelen heeft in een schoonmaakbedrijf, dan
kunt u overwegen een fiscale eenheid aan te gaan. Hoe dat in hoofdlijnen
werkt wordt in de rubriek Specialisme uiteengezet. Verder leest u in de rubriek
Actueel natuurlijk weer allerlei nieuws.
Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consultants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.
Met vriendelijke groet
Van Ree Accountants
Mr. W. (Wim) van Vliet RB RV, algemeen directeur
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Interview.
met Adrie Bouman

Dit keer een gesprek met Adrie Bouman. Adrie is ruim
6 jaar werkzaam bij Van Ree Accountants, vestiging
Geldermalsen. Adrie is op dit moment werkzaam als
Zelfstandig Assistent Accountant in het MKB. Tijd voor
een nadere kennismaking!
Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?
Een accountant moet natuurlijk iets met cijfers hebben. Maar wat accountancy
interessant maakt, en dat is iets wat waarschijnlijk elke accountant zal zeggen,
zijn de mensen achter de cijfers en hun verhalen. Deze maken het werken
in de accountancy afwisselend, boeiend en waardevol. Momenteel ben ik
voornamelijk actief als MKB-coach. Het online boekhouden vormt daarbij een
goede basis om efficiënt samen te kunnen werken met de klant. Afhankelijk
van wat de klant wenst, kunnen we gerichte oplossingen vinden en deze in
werking zetten. Indien nodig is er direct actueel inzicht en de mogelijkheid
om bij te sturen, te adviseren en hulp te bieden. Dat is het ook wat mij aanspreekt. Klaar staan voor de klanten wanneer ze mij nodig hebben.
Wat betekenen klanten voor jou?
In mijn werk betekenen klanten eigenlijk alles voor mij. Klanten maken elke
opdracht specifiek en elke opdracht tot een uitdaging. Iedere ondernemer is
weer anders. Ondernemers zijn de personen die het ondernemersrisico aandurven en daarvoor respect verdienen. Zelf vind ik het belangrijk dat ik de
ondernemer begrijp en de ondernemer mij vertrouwt. De klant moet kunnen
volgen wat wij voor hen doen. Daarnaast is het fijn om voor klanten te kunnen
regelen dat zij zich op het gebied van hun financiële administratie geen zorgen

te hoeven maken. Wanneer deze basis goed en betrouwbaar is, kunnen op
basis van de uitkomsten de juiste beslissingen genomen worden om de doelstellingen te behalen.
Studeer je nog?
Begin dit jaar ben ik begonnen met de opleiding Post HBO Accountancy,
oriëntatierichting MKB. Naast dit theoretische deel hoop ik de praktijkopleiding over enkele jaren afgerond te hebben en zo mijn AA-titel (AccountantAdministratieconsulent) te behalen. Dat wat ik bij mijn studie leer kan ik direct
in de praktijk toepassen. Dat maakt het studeren nog steeds interessant.
Ter afsluiting?
Een van de belangrijkste ervaringen die ik opgedaan heb tijdens het werken
in de accountancy, is dat het belangrijk is dat vertrouwen beide richtingen
op moet gaan. Mij is geleerd: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. In
vertrouwen moet blijvend geïnvesteerd worden door middel van heldere communicatie, bruisende uitstraling en vernieuwende samenwerking. En daar wil
ik graag met alle energie aan bijdragen! Goede samenwerking levert een glimlach van twee kanten op. Dan is werken toch genieten?

Kantoornieuws / Basecone.
Honderden ondernemers en instellingen maken gebruik van onze online

De bonnetjes en facturen kunnen worden aangeleverd via:

administratieve dienstverlening met behulp van Twinfield, al dan niet

• E-mail

gekoppeld met grafische stuurinformatie via Visionplanner. Voor wat betreft

• Webservices

het automatisch verwerken van inkoopfacturen is Basecone dé manier van

• Smartphone (gebruik de Basecone App, de eigen VR-App Reeleezer)

automatisch verwerken van facturen en documenten voor ondernemers en

• ‘drag-and-drop’ (vanuit Dropbox, Google Drive etc.)

instellingen.
Vanuit de boekhouding van Twinfield is elk document veilig op te vragen zonBasecone heeft een hoge herkenningsgraad en het grote gemak van aanle-

der opnieuw in te loggen. Basecone is volledig ontwikkeld als webdienst en

veren zorgt voor een continu bijgewerkte boekhouding, betere informatie en

verwerkt real-time alle gegevens zonder (barcode) voorblad en werkt in alle

lagere kosten. Basecone accepteert papieren facturen en digitale factuurstro-

gangbare internet browsers.

men, stelt een online dossier beschikbaar, verzorgt de autorisatie en integreert met het boekhoudsysteem Twinfield. Basecone is veilig beschikbaar via

Op http://basecone.nl kunt u ook meer informatie vinden. In het algemeen is

internet voor een flexibel bedrag per maand.

het zo dat bij meer dan 25 inkoopfacturen per maand Basecone al van toegevoegde waarde is. Vraagt u zich af of de koppeling met Basecone ook voor

De Mobiele App voor iOS en Android is geheel gratis. Met deze app maakt u

uw onderneming of instelling van toegevoegde waarde is? Neem dan contact

een foto van uw bonnetje of factuur en daarna wordt deze automatisch ver-

op met uw relatiebeheerder.

werkt in uw administratie.

Pagina 3

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 berichten zomaar toepassen op uw eigen situatie. Neem daarom bij twijfel
contact op met uw relatiebeheerder. Deze helpt u graag verder.

• Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor een dure studie
• Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor de eigen woning
• Overige verkrijgers

€ 53.176
€ 100.000
€ 2.129

Tip: De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd

Controleer of u mag inhouden bij
lage lonen
Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag
bij hen namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of
verrekenen met hun loon.
Dit verbod is onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze
wet moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom mag u vanaf 1 januari
2017 geen bedragen inhouden op of verrekenen met het loon van uw werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

Tip: Inhouden of verrekenen is nog wel toegestaan met bedragen boven het

naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een
ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel
tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van
€ 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard
moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Wanneer wordt pensioen in eigen
beheer nu afgeschaft?
Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd
uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding
was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles parlementair meezit is, per 1 april
aanstaande de afschaffing alsnog een feit. U heeft vanaf die datum dan nog
drie maanden de tijd, dus tot 1 juli, om met uw pensioenopbouw te stoppen.

netto wettelijk minimumloon of met vakantiegeld.

Uitzonderingen
Op het verbod zijn een aantal uitzonderingen mogelijk zoals voor wettelijk verplichte inhoudingen, uitbetaalde voorschotten, huisvestingskosten en de premie zorgverzekering. Onder voorwaarden mag u deze bedragen wel inhouden,
ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.
Dat kan echter alleen als uw werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht
heeft verleend. Bovendien gelden er de nodige voorwaarden.

Even was er onzekerheid over de vraag of (toekomstige) indexeringslasten
van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken bij afkoop van het
pensioen in eigen beheer of bij omzetting in een oudedagsverplichting, direct
ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht. Die onzekerheid is nu
weggenomen. Indexeringskosten en lasten zijn alleen aftrekbaar als deze op
de fiscale balans zijn geactiveerd. Een dergelijke actiefpost doet zich vrijwel
alleen voor bij extern pensioen in eigen beheer. De pensioenverplichting van
de dga is dan ondergebracht in een aparte bv.

Belastingvrij schenken in 2017

Wij zullen onze cliënten in de loop van 2017 individueel benaderen met
advies.

De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom
een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting.
Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger
dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken
aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner en hoeven zij straks minder erfbelasting te betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft
in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald. De vrijstellingen voor
de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:
• Kinderen
€ 5.320
• Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)
€ 25.526
of
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Mobieltje, tablet en computer in
afrekening WKR?
U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet
of laptop. Kan dit onbelast of moeten deze vergoedingen en verstrekkingen
mee in de afrekening WKR?
Noodzakelijkheidscriterium
De mobiele telefoon, de tablet en de computer die u noodzakelijk acht voor

de uitoefening van het werk van uw werknemer, zijn gericht vrijgesteld.
Ditzelfde geldt voor de vergoedingen en verstrekkingen die hiermee direct verband houden, zoals bijvoorbeeld programmatuur, een mobiel telefoonabonnement of het gebruik van internet thuis.

Tip: De vergoeding van het abonnement voor een vaste telefoonaansluiting thuis is nooit gericht vrijgesteld omdat deze vrijstelling alleen geldt met
betrekking tot mobiele communicatiemiddelen. U kunt deze vergoeding wel
als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in uw vrije ruimte.
Voorwaarden noodzakelijkheidscriterium
De vergoeding of verstrekking moet wel de redelijkheidstoets doorstaan. Dat
wil zeggen dat een redelijk handelende werkgever de vergoeding of verstrekking noodzakelijk moet kunnen achten. De werknemer moet bovendien verplicht zijn het mobiele communicatie middel of de computer terug te geven
of de restwaarde te vergoeden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het
vervullen van de dienstbetrekking. Dit speelt bijvoorbeeld als een werknemer
uit dienst gaat.

Let op! Mobiele communicatiemiddelen of computers die met toepassing
van een cafetariaregeling worden vergoed of verstrekt zijn nooit gericht vrijgesteld onder het noodzakelijkheidscriterium.
Bestuurders en commissarissen
Voor bestuurders en commissarissen geldt een extra voorwaarde. De gerichte
vrijstelling geldt dan alleen als aannemelijk is gemaakt dat het ook om een
gebruikelijke voorziening gaat.

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro
Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat nu toch
echt omhoog. Voor 2017 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 45.000.
Hoogte loon van de dga
Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het
niveau en de duur van uw arbeid. Dit is een notendop de ‘gebruikelijkloonregeling’. Volgens de hoofdregel moet uw loon minimaal worden vastgesteld op
het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
• het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee
verbonden vennootschappen
• € 44.000 en vanaf 2017 dus: € 45.000

Let op! Onder voorwaarden is nu een lager gebruikelijk loon dan € 44.000
(en voor 2017: € 45.000) mogelijk.

Check uw WOZ-waarde!
Aan het begin van het jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de
bus met de nieuwe WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Het controleren van de juiste WOZ-waarde van uw woning is nu makkelijker geworden
door het openbaar maken van de WOZ-waarden.
Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
De WOZ-waarde is de waarde van uw pand bij vrije verkoop. Deze wordt voor
woningen meestal vastgesteld door een vergelijking te maken met andere
panden en gebruik te maken van recente verkoopprijzen. Bij bedrijfspanden
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zijn ook andere methodes toegestaan, zoals het afleiden van de waarde uit de
huurprijs.

Tip: Via de gratis site www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van
uw woning met andere woningen vergelijken en is zo eenvoudiger vast te stellen of deze correct is. Bij twijfel kunt u in bezwaar en zo nog in beroep bij de
rechter. Let wel, vooralsnog zijn nog niet van alle woningen de WOZ-waarden
openbaar.
Bezwaar loont
Uit onderzoek blijkt dat in 2016 tegen 87.000 WOZ-beschikkingen voor woningen en bedrijfspanden bezwaar is aangetekend, ofwel 1,1% van alle vastgestelde waarden. De laatst bekende gegevens melden dat van alle bezwaren
ongeveer de helft werd gehonoreerd (woningen 52,9%, bedrijfspanden
49,2%). Voor woningen werd de waarde gemiddeld 11,6% lager vastgesteld.
Voor bedrijven is dat niet bekend.
Let op! De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand bepaalt tal van heffingen. Denkt u bijvoorbeeld aan de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting. De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt
niet alleen gebruikt voor de aanslag OZB (onroerende zaakbelasting) die de
gemeente jaarlijks oplegt, maar ook voor de hoogte van de waterschapsbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait indien u een eigen woning bezit. Verder is de WOZ-waarde van
belang voor de bepaling van de waarde van een woning die in box 3 valt, zoals
een woning die wordt verhuurd of een tweede woning, zoals een vakantiewoning. De WOZ-waarde is ook bepalend voor de heffing van erf- en schenkbelasting, indien een woning wordt geërfd of geschonken.
Voor bedrijven is de WOZ-waarde bepalend voor het maximum aan afschrijving en voor de bijtelling voor de ondernemerswoning. Heeft u vragen over de
WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand, neem dan contact met ons op.

Privékilometers optellen bij nieuwe
auto van de zaak
Rijdt u een auto van de zaak en maakt u aantoonbaar niet meer dan 500
privékilometers? Dan heeft u geen bijtelling. Krijgt u gedurende het jaar een
nieuwe zakelijke auto? Dan moeten de privékilometers van beide auto’s bij
elkaar worden opgeteld.
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Alleen als u de auto in een jaar aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer
privé gebruikt, krijgt u geen bijtelling. Wisselt u tijdens het jaar van auto, dan
moeten voor de beoordeling van de 500 kilometergrens de privékilometers
van beide auto’s bij elkaar worden opgeteld.
Besluit daarom bij aanschaf van een nieuwe auto om de auto óf pas in het
nieuwe jaar privé te gaan gebruiken óf pas in het nieuwe jaar aan te schaffen.

Vrijwilligersregeling of niet?
Veel non-profitorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Als deze onder de
vrijwilligersregeling vallen hoeft de organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen op een vergoeding voor vrijwilligerswerkzaamheden. Maar
wanneer is die regeling van toepassing en wanneer niet? Speciaal voor die
vraag heeft de Belastingdienst de ‘Regelhulp vrijwilligers’ ontwikkeld.
Deze ‘Regelhulp Vrijwilligers’ is bedoeld voor sportorganisaties (commercieel
en non-profit) en voor non-profitorganisaties in het algemeen. De regelhulp
van de Belastingdienst geeft een indicatie of een medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.
Vrijwilligersregeling
Niet alleen een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan onder voorwaarden gebruik maken van de vrijwilligersregeling, maar ook sportorganisaties en
organisaties die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen. Is de
regeling van toepassing dan hoeft er geen loonheffing te worden ingehouden
op een vergoeding aan een vrijwilliger. De vergoeding mag niet meer bedragen
dan € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar.

Tip: Betaalt u een uurvergoeding dan beschouwt de Belastingdienst een
bedrag van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar)
per uur als vrijwilligersvergoeding. Ook dan mag het totaal aan vergoedingen
en verstrekkingen niet meer bedragen dan maximaal € 150 per maand en
maximaal € 1.500 per jaar.

Specialisme.
Non-proﬁt en BTW

Een van de specialismen van onze fiscalisten is de advisering inzake omzetbe-

Organisatorische verwevenheid

lasting in de non-profit. Onderstaand een casus over een onderwijsinstelling

De onderdelen van de fiscale eenheid moeten onder één overkoepelende

en de omzetbelasting (BTW).

leiding staan. Wordt hieraan voldaan dan is er sprake van organisatorische
verwevenheid.

Bezit u als onderwijsinstelling een schoonmaakbedrijf?

Economische verwevenheid

Bent u een onderwijsinstelling en bezit u aandelen van uw schoonmaakbe-

Van economische verwevenheid is sprake wanneer de ondernemingen binnen

drijf? Dan kan het voordelig zijn een fiscale eenheid BTW te vormen. Het

de fiscale eenheid hetzelfde economische doel hebben of de ene onderne-

gevolg is dat het schoonmaakbedrijf geen omzetbelasting aan u als school-

ming oefent voor meer dan 50% aanvullende werkzaamheden uit voor de

instelling in rekening hoeft te brengen. Dit is voordelig, omdat u geen recht

andere onderneming binnen de fiscale eenheid.

op vooraftrek heeft. Door een recente uitspraak van de Rechtbank is het
eenvoudiger om een dergelijke fiscale eenheid aan te vragen. Echter, het Hof

Rechtszaak instelling en schoonmaakbedrijf

gaat er zich ook over buigen.

Bij een recente zaak was sprake van een schoolinstelling die een fiscale eenheid wilde vormen met het schoonmaakbedrijf waarin zij alle aandelen bezat.

Voorwaarden fiscale eenheid

Het schoonmaakbedrijf werkte daarbij alleen voor de school. Aan het vereiste

Voor het vormen van een fiscale eenheid BTW moet u aan drie cumulatieve

van economische verwevenheid was daarmee voldaan. Omdat een overeen-

voorwaarden voldoen:

komst van toezicht met een derde was gesloten vond de Belastingdienst dat

• financiële verwevenheid,

geen financiële en organisatorische verwevenheid aanwezig was. De dage-

• organisatorische verwevenheid en

lijkse leiding van het schoonmaakbedrijf lag bij deze derde. De Rechtbank

• economische verwevenheid.

besloot in dit geval dat de werkzaamheden van deze derde geen belemmering zijn voor het vormen van de fiscale eenheid BTW.

Economische verwevenheid
Om te voldoen aan het vereiste van financiële verwevenheid moeten de

Let op! Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger beroep aangetekend.

aandelen van ieder onderdeel van de fiscale eenheid voor minimaal 50%

Het Hof mag nu de zaak beoordelen en kan tot een andere conclusie komen.

of meer in handen van dezelfde eigenaar zijn.
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Impressie.
Index Capital Vermogensbeheer

Index Capital is een onafhankelijke beleggingsonderneming
met gezamenlijk ruim 75 jaar ervaring op het gebied van
beleggen en vermogensbegeleiding. Index Capital is één van
de weinige vermogensbeheerders in Nederland die zich volledig heeft gespecialiseerd in indexbeleggen. Indexbeleggen
is ‘no nonsense beleggen’: het sluit naadloos aan op de
filosofie om markten goed gespreid en gedegen te volgen
in plaats van deze proberen te verslaan. Markten blijken
namelijk totaal niet te voorspellen of te verslaan.
Index Capital is opgericht door Hans Dubbeldam, Remco Mattijssen en Rob
Israël. Zij vonden elkaar in hun ambitie om het ánders te doen. Transparant,
helder, in lijn met het belang van de klant. Zij hebben vanuit hun ervaringen
in de financiële sector, met name bij diverse private banks, bewust de stap
naar onafhankelijkheid gemaakt. Met een toevertrouwd vermogen van bijna
€ 200.000.000 behoort Index Capital tot één van de grotere indexbeleggers
van Nederland.
In deze impressie vertelt Hans Dubbeldam graag iets over Index Capital
Vermogensbeheer en zijn ervaringen met Van Ree Accountants
1. Kan je iets vertellen over de missie van Index Capital?
Het is onze missie om een concrete bijdrage te leveren aan het herstel van
vertrouwen in de financiële sector door:
• vanaf dag één een verdienmodel te hanteren dat volstrekt zuiver is
• bij alles wat we doen te beseffen dat het vertrouwen van cliënten ons
enige bestaansrecht is
• kritisch te zijn naar de financiële sector en niet te aarzelen om
misstanden helder en eerlijk te benoemen.
2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?
Dat mensen soms zo weinig kritisch zijn naar banken en vermogensbeheerders.

Colofon.
Reesultaat is een uitgave van
Van Ree Accountants. Ondanks
de zorgvuldige wijze waarop
onze berichtgeving 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
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Aan de ene kant is loyaliteit natuurlijk een groot goed. Ook wij zijn heel blij
met tevreden, loyale klanten. Maar ik zie in onze sector dat partijen die het
vertrouwen van cliënten zeer beschadigd hebben, daar gewoon mee weg lijken te komen. Neem bijvoorbeeld Alex Vermogensbeheer. Jarenlang hebben
zij cliënten misleid met hun reclamespotjes. Hiervoor heeft Binck Bank (het
moederbedrijf) recent een schikking van € 8 miljoen met gedupeerden getroffen. Rendementen van de afgelopen jaren zijn daarnaast dramatisch geweest.
En toch zijn er nog heel veel mensen die er beleggen. Bijzonder.
3. Welke plannen zijn er voor de toekomst?
We zijn bezig met uitbreiding van personeel. En dat is best spannend, want
we vinden het belangrijk dat iemand als mens in het team past en de kernwaarden van Index Capital omarmt. En daarnaast zijn we bezig om onze
bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Zonder overigens ook maar iets in te
boeten op het onderscheidende in onze dienstverlening: persoonlijke service
en aandacht.
4. Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants?
Kort en krachtig: zeer deskundig en no nonsense. Voor ons is het heel waardevol wanneer een adviseur specifieke kennis van zaken heeft over ‘onze
wereld’. Er komt veel op een beleggingsonderneming af voor wat betreft
administratie, fiscaliteit, regelgeving en compliance. We merken aan de mensen van Van Ree dat ze hier heel vertrouwd mee zijn. Daarnaast zijn het ook
gewoon plezierige mensen.
5. Ter afsluiting?
Ter afsluiting is het altijd goed wanneer mensen een keer een blik werpen op
onze website www.indexcapital.nl ha ha!
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