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Kantoornieuws.
De website van Van Ree Accountants 
compleet vernieuwd.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB)

BVD advocaten.
Al onze advocaten geloven dat recht vooral 

gedaan moet worden.

Interview.
Vanuit kantoor Zwolle zĳ n we druk bezig om 
ondernemers in onze regio op een heldere en 
vernieuwende manier te ondersteunen.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Website Van Ree
compleet vernieuwd
In 2017 hielden wij een cliënttevredenheidsonderzoek. 

Mede naar aanleiding daarvan hebben wij onze website 

compleet vernieuwd. Met onze website en de inhoud 

daarvan zullen onze klanten en andere bezoekers blij-

vend worden geïnspireerd en geïnformeerd. De vernieuw-

de website draagt bij aan waarmaken van onze missie 

“Wij helpen onze cliënt met een frisse kijk op cijfers 

beter ondernemen”. 

In de rubriek Impressie is advocaat Lennard Alberts, partner bij BVD 

Advocaten aan het woord. Het meldt de missie: BVD advocaten: recht doen; 

recht met vooral worden gedaan. BVD Advocaten heeft al jarenlang een 

uitstekende relatie met ons kantoor.

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met Diederik Beens, die 

inmiddels al weer drie jaar bij ons werkzaam is bij onze vestiging in Zwolle. 

Hij geeft aan: korte lijnen en helderheid zijn belangrijke speerpunten, 

zodat kansen en mogelijkheden op het gebied van belastingen, strategie, 

personeel en ondernemerschap op een heldere manier worden gedeeld 

met de cliënt.

In de rubriek Specialisme vertelt een van onze btw-specialisten over de 

vrijstelling van omzetbelasting bij overdracht van ondernemingen. Wij 

begeleiden veel bedrijfsoverdrachten. Naast vaststellen van de waarde van 

de onderneming heeft de fiscaliteit rondom bedrijfsoverdrachten onze 

volle aandacht.

Een greep uit het actueel nieuws: komende wijzigingen in arbeidsrecht en 

belastingwetgeving, oplossingsrichting voor loondoorbetaling bij ziekte, 

denkt u als eenmanszaak nog aan de op handen zijnde wijziging van uw 

btw nummer?

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

sultants en corporate finance specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

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

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Kan je wat vertellen over je carrière voordat je bij Van Ree in dienst kwam?

Ik ben in 1996 begonnen bij KPMG accountants in Zwolle en heb daar bijna 

8 jaar gewerkt. In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en 

ben als financieel directeur bij een tapijtfabriek werkzaam geweest. In 2011 

heb ik, na een overname van mijn werkgever, besloten om als zelfstandig 

ondernemer verder te gaan. Het zelfstandig ondernemen gaf me niet het 

gevoel van dienstbaarheid die ik als werknemer wel voelde. In 2016 kwam ik 

in contact met Van Ree Accountants die aangaven een vestiging in Zwolle te 

gaan starten en boden mij de kans om me te richten op mijn kerncompeten-

ties als financial.

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

Het werken met mensen en cijfers. Als accountant kijk je vaak in de keuken 

bij ondernemers. Ik vind het belangrijk om te doorgronden wat de onderne-

mer doet en wat er binnen de onderneming gebeurt. Binnen ons vak krijg je 

te maken met ondernemers die ieder een persoonlijk invulling geven aan het 

ondernemen en ook op hun eigen manier communiceren. Een ondernemer 

houdt zich het liefst bezig met zijn dagelijkse werkzaamheden op zijn eigen 

vakgebied. Veel ondernemers hebben minder gevoel bij de boekhouding, 

belastingen etc. Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik hier toegevoegde 

waarde bieden. Door een heldere en frisse kijk op cijfers ondersteun ik onder-

nemers en bied toegevoegde waarde. 

Dit keer een gesprek met Diederik Beens. Diederik is in 

2019 drie jaar werkzaam bij Van Ree Accountants op de 

vestiging Zwolle. Diederik is op dit moment werkzaam als 

Relatiebeheerder. Tijd voor een nadere kennismaking!

Wat betekenen klanten voor jou?

Het draait in ons vak om de klant. Het is belangrijk om een goede relatie met 

de klant op te bouwen, te weten wat er bij de klant speelt en hoe ik het best 

toegevoegde waarde kan bieden voor mijn klant. Klanten moeten mij snel kun-

nen benaderen met vragen. Korte lijnen en helderheid zijn belangrijke speer-

punten in de relatie met de klant. Het is belangrijk om goed met de onderne-

mer mee te denken om zo tijdig kansen en mogelijkheden op het gebied van 

belastingen, strategie, personeel en ondernemerschap op een heldere manier 

met onze klanten te delen. 

Studeer je nog?

Op dit moment ben ik bezig met mijn masterscriptie voor de opleiding tot 

Registeraccountant bij de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen.

Ter afsluiting

Vanuit kantoor Zwolle zijn we druk bezig om ondernemers in onze regio op 

een heldere en vernieuwende manier te ondersteunen. We staan dicht bij 

onze klanten en bieden veel toegevoegde waarde. Als u als ondernemer 

vooral wilt ondernemen en als u in uw fiscale en boekhoudkundige zaken op 

een prettige, ondernemende en adequate manier door uw accountant onder-

steund wilt worden, neem dan gerust contact met mij op!

Interview.
met Diederik Beens 

Kantoornieuws.
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Wij hebben onszelf in een nieuw 

online jasje gestoken en dat was hard nodig. Wij informeren u graag over 

het waarom van de nieuwe website en nemen u graag mee in een aantal 

vernieuwingen.

Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek bleek dat een groot deel van 

onze klanten nooit onze website bezoekt. Dat is te verklaren uit de korte 

lijnen die er zijn tussen onze medewerkers en u, maar toch is de website een 

bron van allerlei informatie die we graag met alle klanten per branche delen.

Kortom tijd om aan een frisse website te werken. Wij zijn blij met het frisse 

resultaat! Een moderne en aantrekkelijke website waarbij we u – onder één 

dak - relevante content bieden. Overzichtelijk en gestructureerd.

Wij houden van korte lijnen en persoonlijke aandacht, daarom hebben we 

gebruikt gemaakt van eigen fotografie in de wisselende headerfoto’s, zodat 

het nóg persoonlijker wordt en u een beter beeld krijgt van ons bedrijf en 

medewerkers. 

De eerste reacties die wij van u ontvingen op onze nieuwe website zijn 

erg positief! Met onze nieuwe website willen we u blijven informeren en 

inspireren.  

Nieuwsgierig geworden? Neem zelf een kijkje: www.vanreeaccountants.nl.

Helder. Bruisend. Vernieuwend.
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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.

Arbeidsmarktwet
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in 

balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door. 

De volgende maatregelen gaan per 1 januari 2020 in, als de Eerste Kamer hier 

ook mee instemt.

• De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. U hoeft als 

werkgever een werknemer pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contrac-

ten) een vast contract aan te bieden.

• De berekening van de transitievergoeding verandert. Een werknemer 

heeft hier straks recht op vanaf het begin van zijn dienstverband, en niet 

pas na twee jaar. De hogere opbouw voor werknemers die langer dan 

tien jaar in dienst zijn geweest, wordt afgeschaft.

• De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. U kunt straks bij 

ontslag van een werknemer ontslaggronden die op zich niet voldoende 

onderbouwd zijn met elkaar combineren. De rechter kan dan wel als een 

soort straf een transitievergoeding toekennen die maximaal 50% hoger 

is. Dit naast de al bestaande mogelijkheid om de werkgever ook nog te 

veroordelen tot betaling van een billijke vergoeding.

• Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als 

werknemers die bij u in dienst zijn. Verder kunnen payrollbedrijven straks 

geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor pay-

rollwerknemers.

• U zult aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract 

jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moeten doen. Dit 

aanbod is dan gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de 

voorgaande twaalf maanden. Het is aan de oproepkracht om dit aan-

bod al dan niet te accepteren. Verder moet u een oproepkracht straks 

minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan deze termijn 

bekort worden naar één dag).

• U gaat straks een lage WW-premie betalen voor werknemers met een 

vast contact én voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per 

week werken. Voor werknemers met een flexibel contract gaat u een 

hogere WW-premie betalen.

• Er wordt een bedrag van € 48 miljoen beschikbaar gesteld aan kleine(re) 

bedrijven voor scholing van eigen werknemers.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd
Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en 

verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een 

verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven 

blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris 

Snel bekend gemaakt. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het 

parlement.

De maatregel is vooral bedoeld voor het Mkb. Met name kleinere werkgevers 

met een bescheiden loonsom profiteren ervan. Het hogere percentage van 

1,7% over de eerste 

€ 400.000 van de loonsom betekent dat maximaal € 2.000 aan extra belasting-

vrije vergoedingen en verstrekkingen kan worden gegeven.

Grote donaties moeten openbaar worden
De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan open-

baar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zoge-

naamde internetconsultatie gereageerd kan worden. Het doel van het wets-

voorstel is om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties via donaties 

ongewenst beïnvloed worden. Door de openbaarmaking wordt de herkomst 

van een donatie bekend. Het betreft alleen donaties van meer dan € 15.000.

Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen gaan straks onder de 

nieuwe regeling vallen. De regeling richt zich dus op de ontvangende partij. 

Het bedrag van de donatie moet gepubliceerd worden, net als de naam en 

de woonplaats van de donateur. Alle gegevens moeten minstens zeven jaar 

bewaard worden. Maatschappelijke organisaties kunnen bij het ministerie van 

Justitie en Veiligheid een verzoek indienen om de naam van een donateur niet 

te hoeven publiceren. Het verzoek moet aangeven welk gevaar voor de veilig-

heid van de donateur tot dit verzoek dwingt.

Fiscale wijzigingen 2019 voor de 
ondernemer
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer? 

• Daling tarief box 1. Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? 

Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt 

van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering.

• Verhoging btw-tarief. Het lage btw-tarief steeg van 6% naar 9%. 

• Meer bijtelling dure elektrische auto. De bijtelling voor elektrische 

auto’s blijft 4%, maar slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. 

Daarboven gaat over het meerdere de normale bijtelling van 22% 
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gelden. Voor auto’s die vóór 2019 op kenteken zijn gezet, geldt een over-

gangsregeling van 60 maanden.

• Vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf tot € 200.000 in 

de vennootschapsbelasting daalt van 20% naar 19%. Het tarief van de 

tweede schijf voor de winst boven € 200.000 blijft gelijk. De komende 

jaren zal het tarief nog verder dalen.

• Beperking afschrijven gebouwen. Bedrijven waarvan de winst wordt 

belast in de vennootschapsbelasting, mogen vanaf 2019 nog maar 

afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Dit was al zo voor panden 

die niet in eigen gebruik waren, maar vanaf 2019 gaat deze grens ook 

gelden voor panden die wel in eigen gebruik zijn (voorheen was dit 50% 

voor panden in eigen gebruik). Dat betekent mogelijk minder afschrijving 

en dus een hogere winst. Een kritische blik op de WOZ-beschikking van 

2019 kan daarom geen kwaad. Ook is het wellicht mogelijk een voorzie-

ning te treffen voor toekomstig onderhoud. Er geldt nog wel een over-

gangsregeling: als een pand vóór 2019 in (eigen) gebruik is genomen, 

mag nog maximaal 3 jaar worden afgeschreven volgens de oude regels, 

ook als daarmee de grens van 100% wordt doorbroken.

Nieuw btw-nummer voor 
eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-

nummer. Het huidige btw-nummer van eenmanszaken bevat namelijk onder 

meer het BSN-nummer. Dit is in strijd met de privacyregels en werkt identi-

teitsfraude in de hand. Het betreft zo’n 1,3 miljoen belastingplichtigen. 

Heeft u een eenmanszaak? Dan betekent dat voor u een administratieve last. 

Onder meer in de eigen administratie moet uw nummer worden aangepast en 

op de website van uw bedrijf. Ook drukwerk met het btw-nummer zoals brief-

papier moet u vervangen.

Uurvergoeding vrijwilligers omhoog
De uurvergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, ging per 

1 januari 2019 omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur. De maximale onbelaste 

vergoeding per maand werd verhoogd van € 150 naar € 170 en per kalender-

jaar van € 1500 naar € 1700. 

De gehanteerde uurvergoeding wordt door de Belastingdienst gebruikt om te 

beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk. Als de vergoeding van de werke-

lijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uit-

komt, moet u als vereniging of stichting deze opgeven aan de Belastingdienst. 

Deze maximum normbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, 

dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. De 

vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden aangetoond 

dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. 

Op grond van de Vrijwilligersregeling hoeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) geen loonheffing in te houden op een vergoeding (of verstrekking) 

aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een orga-

nisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. 

Bij toepassing van de vrijwilligersregeling worden veel fouten gemaakt. Als u 

de vrijwilligersregeling toepast, neem dan contact met onze belastingadviseurs 

op om te toetsen of u de regels goed toepast. U kunt daarmee onaangename 

verassingen voorkomen.
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Nieuwe afspraken loondoorbetaling 
bij ziekte
Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van 

Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoor-

betalingsverplichting bij ziekte. Het gaat om de volgende maatregelen die u 

als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw 

werknemers ongewijzigd blijft:

• Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2020 een Mkb-

verzuimontzorgverzekering komt. Hierdoor kan een werkgever de financiële 

risico’s van de loondoorbetalingsverplichting afdekken, waardoor met 

name kleinere werkgevers geholpen worden bij de verplichtingen en taken 

bij (langdurig) verzuim. De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor 

een eventuele loonsanctie, wanneer de adviezen van de verzekeraar goed 

zijn opgevolgd, niet voor uw rekening komt. Afspraken over de minimale 

eisen voor de verzekering zijn vastgelegd in twee convenanten. 

• In 2021 wil men voor alle werkgevers een financiële tegemoetkoming 

bewerkstelligen in de vorm van een premiekorting voor de kosten van 

loondoorbetaling in het tweede loondoorbetalingsjaar. De minister is van 

plan hier jaarlijks € 450 miljoen voor uit te trekken. De intentie is om 

(uiterlijk) per 2024 de premiekorting te vervangen door het invoeren van 

een gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds), waar-

van vooral kleinere werkgevers zullen profiteren.

• Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend 

bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Concreet betekent dit 

voor u als werkgever dat u geen loonsanctie op medische gronden meer 

opgelegd kunt krijgen, als u het advies van de bedrijfsarts volledig heeft 

opgevolgd. De verzekeringsarts van het UWV kan nu nog een eigen 

medisch oordeel vormen dat kan afwijken van het medisch advies van de 

bedrijfsarts, wat de kans op een loonsanctie vergroot.

• Meer transparantie rondom loonsancties. Werkgevers hebben aangege-

ven dat zij de wijze waarop het UWV beslissingen neemt over re-inte-

gratie-inspanningen, niet altijd duidelijk vinden. Minister Koolmees heeft 

toegezegd dat hij met het UWV in gesprek zal gaan om te komen tot een 

uniforme uitvoering van de RIV-toets, rekening houdend met kleinere 

werkgevers. 

• Meer grip op re-integratie tweede spoor. De eigen rol en verantwoorde-

lijkheid van de zieke werknemer wordt duidelijker, doordat hij in het 

plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-

integratietraject moet geven. De verwachting is dat dit leidt tot een 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

grotere betrokkenheid van uw werknemer bij het re-integratieproces, 

ook als dat bij een andere werkgever moet plaatsvinden (tweede spoor). 

Verder wordt onderzocht of extra instrumenten ingezet moeten worden 

om re-integratie in het tweede spoor te bevorderen, bijvoorbeeld het eer-

der inzetten van de no risk-polis.

• De maatregelen staan beschreven in een brief die minister Koolmees van 

Sociale zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd 

en moeten nog worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

Uitstel opvolger zzp-wet: Opdracht-
geversverklaring via webmodule
Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) ver-

vangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 

2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel. De 

opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid 

bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus 

ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden.

Opdrachtgeversverklaring via webmodule. In een nieuwe wet kan aan 

de hand van een webmodule worden bepaald wanneer er geen sprake is van 

een dienstbetrekking. De module geeft dan een ‘opdrachtgeversverklaring’ 

af, waarmee zekerheid ontstaat over het niet inhouden van loonheffing en 

premies. De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed.

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief. Om schijnzelfstandigheid en con-

currentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, ontwikkelt het kabinet ook 

wetgeving waarbij zelfstandigen minimaal een uurtarief tussen € 15 en € 18 

betaald moeten krijgen. Er is echter een goede kans dat dit in strijd is met 

Europese regelgeving, zo blijkt. Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven 

die wel de toets van Europese regelgeving kunnen doorstaan. De wetgeving 

voor laagbetaalde zelfstandigen zal waarschijnlijk per 2021 in werking treden.

Opt out. Hoger betaalde zelfstandigen kunnen onder de nieuwe wetgeving 

samen met hun opdrachtgever juist kiezen voor een opt-outregeling, waarbij 

schriftelijk geen arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. Blijkt deze er 

achteraf toch te zijn, dan bestaat geen recht op een eventuele uitkering. Ook 

deze wetgeving gaat naar verwachting per 2021 in.
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De btw-gevolgen bĳ  de overdracht van een onderneming

Het overdragen van een onderneming kan zijn vrijgesteld van btw. Belangrijk 

is dan wel goed te letten op de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. 

Bij de overdracht van een onderneming dan wel een onderdeel hiervan is 

belangrijk altijd vooraf goed in beeld te brengen wat hiervan de btw-gevolgen 

zijn. Ondernemingen kunnen op verschillende manieren worden overgedra-

gen.  Dit kan bijvoorbeeld door de overdracht van activa en passiva, door 

middel van een juridische fusie of een aandelenoverdracht. 

In de Wet Omzetbelasting is geregeld dat de overgang van een onderneming 

onder voorwaarden niet leidt tot een btw-belaste prestatie en op grond hier-

van buiten de btw-heffing kan blijven.  Dit wordt genoemd: de overgang van 

een algemeenheid van goederen. 

Wat is nu precies een algemeenheid van goederen? Het gaat om de over-

dracht van de gehele onderneming dan wel een afzonderlijk bedrijfsonder-

deel met lichamelijke en onlichamelijke zaken waarmee een autonome eco-

nomische activiteit kan worden uitgeoefend. De enkele overdracht van een 

voorraad goederen of een machine is geen overdracht van een algemeenheid 

van goederen en daarom belast met btw. Van een algemeenheid van goede-

ren is wel sprake als naast voorraden ook andere goederen zoals bijvoorbeeld 

de bedrijfsinrichting, het klantenbestand en contracten worden overgenomen 

zodat de economische activiteit kan worden voortgezet. 

Het voortzetten van de overgedragen onderneming is een belangrijke ver-

eiste om buiten de btw-heffing te blijven. Voor de koper is niet vereist dat de 

overgenomen onderneming op precies dezelfde wijze wordt voortgezet. Het 

is echter wel de bedoeling dat de koper de onderneming bijft exploiteren. Is 

het idee van de koper om de overgenomen bedrijfsactiviteit na de overname 

stop te zetten en de voorraden te verkopen, dan wordt aan het voortzettings-

vereiste niet voldaan en is de vrijstelling niet van toepassing.

Belangrijk is tenslotte ook op te merken dat bij de vrijgestelde overdracht 

van een onderneming eventueel nog lopende btw-herzieningstermijnen bij de 

verkoper overgaan op de koper. 

Advies:

Bij de overdracht van een onderneming of een afzonderlijk onderdeel hier-

van, is van belang dat koper en verkoper eventuele btw-gevolgen vooraf-

gaand aan het ondertekenen van het contract goed in beeld brengen. Dit los 

van de vraag of overdracht plaatsvindt via een activa-passiva transactie, een 

juridische fusie of een aandelenoverdracht. In de praktijk is lang niet in alle 

gevallen vooraf voldoende duidelijk of een beroep kan worden gedaan op de 

vrijstelling.

Als de btw-vrijstelling van toepassing is, wordt dus geen btw vermeld op een 

onderliggende factuur maar volstaat een verwijzing naar art. 37d van de Wet 

op de Omzetbelasting. Het is raadzaam dat partijen bij toepassing van de vrij-

stelling ook opnemen in het onderliggende verkoopcontract.

Indien door de verkoper ten onrechte btw in rekening wordt gebracht, is deze 

btw voor de koper niet aftrekbaar. Ten onrechte in rekening gebrachte btw 

moet echter wel door de verkoper worden afgedragen!

De vraag of sprake is van een algemeenheid van goederen is een vaak terug-

kerend discussiepunt met de belastingdienst. Het is daarom raadzaam om 

bij de verkoop van een onderneming één van onze btw-specialisten met u 

mee te laten denken. Zij zijn uitstekend op de hoogte van de actuele wet- en 

regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Dit voorkomt dat u achteraf 

voor verrassingen komt te staan! 

Specialisme.
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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

| Kantoor Doorn
Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5,
3439 ML  Nieuwegein
Postbus 137, 
3430 AC  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9
8024 HB  Zwolle
Postbus 1509, 
8001 BM  Zwolle
T (038) 303 21 40
zwolle@vanreeacc.nl

www.vanreeaccountants.nl

| Kantoor Alphen aan den Rijn
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

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl

met de beëdiging van een tweetal jonge potentials. Daarnaast hebben wij een 

aantal juridisch medewerkers aangetrokken met als intentie om ook uit die 

groep weer nieuwe advocaten te recruteren.

Daarnaast zijn wij van plan om in 2019 ook op het gebied van software een 

slag te maken, zodat we voor de aankomende jaren goed uitgerust zijn om 

met slagkracht voor onze cliënten klaar te staan.  

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

BVD advocaten heeft een jarenlange uitstekende relatie met Van Ree 

Accountants. Met Klaas Hille als vast aanspreekpunt zijn wij bijzonder tevreden. 

Wij ervaren hem als een fijne gesprekspartner met een frisse kijk op cijfers en 

een helder klankbord voor de controller, Jaap Hak, van ons kantoor. De com-

municatielijnen tussen hen zijn kort. De samenwerking verloopt soepel tijdens 

de jaarlijkse beoordeling en het verstrekken van de goedkeurende beoorde-

lingsverklaring wordt professioneel aangepakt. Van Ree Accountants heeft ons 

goed begeleid bij het bieden van actueel inzicht in de cijfers. Daardoor is tijdig 

bedrijfseconomisch en fiscaal advies paraat. Van Ree Accountants heeft mooi 

meebewogen met de groei van onze organisatie en dat is te zien doordat Van 

Ree door de jaren heen meer nadruk is gaan leggen op de adviserende rol.

5. Ter afsluiting? 

Wij hopen op een bestendiging van de prettige samenwerking met Van Ree 

Accountants. 

Impressie.

1. Kan je iets vertellen over de missie van BVD advocaten ?

BVD advocaten: recht doen. Of wij nu een reorganisatie uitvoeren, een zorgbe-

stuurder adviseren, een bouwzaak begeleiden of een letstelschade afwikkelen, 

al onze advocaten geloven dat recht vooral gedaan moet worden. De gereed-

schapstas van het recht omkeren dus. Liefst in overleg met de wederpartij en 

anders in een gerechtelijke procedure. 

Bij het beoefenen van het recht streven wij ernaar dat vooral recht gedaan 

wordt aan onze cliënten. Het kan daarbij gaan om zowel het zakelijke aspect 

van rechtsverhoudingen, maar zeer zeker ook van het menselijke aspect. 

Uiteindelijk zijn bij het beoefenen van het recht altijd mensen betrokken met 

persoonlijke belangen. 

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?

Nauw betrokken bij de kantoororganisatie heeft het laatste jaar vooral de ICT 

veel tijd en aandacht gevraagd. Vanuit onze professie proberen wij ook op het 

terrein van ICT voorop te lopen. Daarnaast bevinden wij ons in een groeimarkt. 

Per 1 februari is onze vestiging in Kampen geopend. Duidelijk zal zijn dat dit ook 

de nodige voorbereiding  heeft gevraagd. Op deze manier is ons kantoor niet 

alleen goed in staat om onze klanten landelijk te bedienen, maar zijn wij ook 

sterk geworteld in de diverse regio’s. 

3. Welke plannen zijn er voor de toekomst?

BVD advocaten blijft investeren in aankomend talent. We zijn dit jaar gestart 

BVD advocaten

In deze impressie is Lennart Alberts, advocaat en partner bij 

BVD advocaten aan het woord. BVD advocaten heeft 5 ves-

tigingen in het midden van Nederland en circa 50 medewer-

kers. BVD advocaten heeft veel expertise opgebouwd in de 

(maritieme) aannemerij, de bouw, retail, het onderwijs en de 

zorg. Ook de particuliere markt wordt bediend op het gebied 

van familierecht en letselschade. Zo combineert BVD advo-

caten haar kennis van de markt met de kennis van het recht. 


