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Kantoornieuws.
Vestiging Doorn gaat verhuizen.

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe 
Kleine OndernemersRegeling (KOR) in werking. 

Yellowburger.
De smaak en beleving van kaas 
opnieuw in de markt positioneren 
met een innovatieve benadering.

Interview.
Het is belangrĳ k de ondernemer te begrĳ pen 
en dat er over en weer vertrouwen is.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Van Ree breidt  
HR diensten uit
In de rubriek specialisme vertellen wij u, dat Van Ree 

HR Consultants haar HR diensten verder uitbouwt door 

de komst van enkele HR-adviseurs. Ook werving van 

personeel, loopbaan coaching en outplacement worden 

nu door ons verzorgd. Twijfelt u aan de kwaliteit van uw 

salarisadministratie? Graag voeren onze HR-consultants 

een scan salarisadministratie en/of een scan HR wet- en 

regelgeving uit. 

In de rubriek kantoornieuws kunt u lezen, dat onze vestiging Doorn na  

33 jaar “vestiging Leersum” gaat heten; tegen het einde van het jaar  

verhuist de vestiging naar een ruime, mooi gelegen en goed bereikbare 

locatie tussen Leersum en Maarsbergen.

Goed nieuws voor vegetariërs en flexitariërs: de Yellowburger. Intercheese 

Holland heeft een innovatief product ontwikkelt: een ongepaneerde bur-

ger van echte kaas die niet uitloopt als je deze bereidt. Ko van Beek licht 

dit toe in de rubriek impressie en meldt: We zien de aanpak van Van Ree 

Accountants (Helder, Bruisend en Vernieuwend) terug in dit product en in 

ons merk Cheese Rebelz.

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met Wouter Bunt AA,  

die inmiddels al weer tien jaar bij ons werkzaam is bij onze vestiging in 

Geldermalsen. Klanten betekenen voor mij samenwerken, waarbij beiden  

op de hoogte zijn van het financiële reilen en zeilen, zodat de klant van  

de benodigde informatie en goed advies kan worden voorzien.

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

belastingwetgeving, hoe werkt de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) 

in de btw, btw zonnepanelen, verplicht energie C-label voor kantoorpanden 

en wijziging bijtelling e-auto`s.

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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Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

Accountancy is een hele veelzijdige baan, met veel klantencontact. Behalve 

dat affiniteit met cijfers een absolute ‘must’ is, denk ik dat een heldere en dui-

delijke communicatie minstens zo belangrijk is. We hebben met verschillende 

organisaties/ondernemingen te maken en zo ook met verschillende mensen. 

Ik zie het als een uitdaging om onze klanten goed te bedienen, door een juist 

beeld neer te zetten. Het doel is dan ook altijd weer ‘gewoon’ goed werk te 

leveren. Daarnaast de combinatie van het contact met de klant versus de 

samenwerking met de directe collega`s binnen het team en binnen onze 

organisatie, met als uiteindelijke doel de ondernemer maximaal te ontzorgen.

Een ander aspect is dat ons vakgebied steeds in beweging is: de wet- en 

regelgeving die veranderd, de omgeving waarin onze klanten actief zijn en 

de ontwikkelingen op ICT-gebied. Dit betekent dat wij als organisatie en 

accountant mee moeten bewegen en meedenken met de klant wat dat voor 

hem of haar betekent. Dat maakt ons beroep mooi en dynamisch. 

Wat betekenen klanten voor jou?

In mijn rol als relatiebeheerder bedien ik mijn klanten zelfstandig en ben de 

spil tussen klant en kantoor. Klanten betekenen voor mij samenwerken, niet 

Dit keer een gesprek met Wouter Bunt AA. Al 10 jaar is 

Wouter werkzaam bij Van Ree Accountants op de vestiging 

Geldermalsen. Wouter is sinds zijn afstuderen als accoun-

tant benoemd in de functie van relatiebeheerder en team-

manager. Tijd voor een nadere kennismaking met hem!

samen werken, maar allebei op de hoogte zijn van het financiële reilen en 

zeilen en daarbij de klant van de benodigde informatie en goed advies voor-

zien. Doordat iedere onderneming/persoon uniek is geldt dat ook voor elke 

opdracht. Het is belangrijk de ondernemer te begrijpen en dat er over en weer 

vertrouwen is. Dan is het mogelijk om de klant goed te bedienen. Daar zet ik 

me volledig voor in!

Mijn klantenpakket varieert van kleine ondernemingen tot grote (controleplich-

tige) ondernemingen. Hierdoor heb ik een mooie afwisseling in werkzaamhe-

den en soorten ondernemingen. 

Studeer je nog?

In 2017 heb ik mijn studie AA afgerond en heb ik mezelf mogen inschrijven als 

AA- accountant. Momenteel volg ik interne en externe cursussen. Accountancy 

betekent: blijvend leren. 

Ter afsluiting

Door een goede samenwerking, korte heldere communicatie en met vertrou-

wen in elkaar wil ik ook de komende jaren onze huidige en nieuwe klanten 

optimaal blijven / gaan bedienen!

Interview.
met Wouter Bunt  

Kantoornieuws.
Doorn wordt Leersum

Sinds 1986 is het kantoor van Van Ree Accountants gehuisvest aan het 

Sitiopark in Doorn. De locatie is echter te klein geworden, zodat we heb-

ben besloten te verhuizen naar de Maarsbergseweg 20 in Leersum. Een fijne 

werklocatie met twee keer zoveel ruimte! We blijven dus op de Utrechtse 

Heuvelrug, dicht bij onze klanten en de woonplaatsen van onze medewerkers. 

De verhuizing is eind december 2019 gepland. Alle relaties van onze vestiging 

op de Utrechtse Heuvelrug worden nog geïnformeerd.

Benoeming tekeningsbevoegde medewerkers

In de achterliggende periode zijn drie accountant-medewerkers benoemd 

en ook een belastingadviseur-medewerker binnen Van Ree Accountants. De 

accountant-medewerkers hebben tekeningsbevoegdheid gekregen voor jaar-

rekeningen of controleverklaringen. Het betreft de collega’s Carlo van Egdom 

MSc RA (vestiging Doorn), Arjen van der Plas MSc RA (vestiging Alphen 

aan den Rijn) en Jarne Vermeer AA (vestiging Barneveld). De benoemde 

belastingadviseur-medewerker is Johan Arends LLM RB (vestiging Barneveld) 

en is tekeningsbevoegd voor fiscale aangiften. Deze vier collega’s waren al 

langere tijd bij ons kantoor werkzaam.

Nieuwe medewerkers

Door de groei van het aantal klanten en de toename van werkzaamheden is 

het totaal aantal medewerkers in het achterliggende tijd met enkele mede-

werkers toegenomen. Per 1 september 2019 werken 125 collega’s verdeeld 

over onze zes vestigingen samen aan het realiseren van onze missie:

• Van Ree Accountants: een frisse kijk op cijfers!

• Van Ree HR Consultants: een frisse kijk op (be)lonen!

• Van Ree Finance Consultants: een optimale fiscale positie!

Kortom drie ontwikkelingen die we graag met u delen. Met onze nieuwe 

locatie op de Utrechtse Heuvelrug, de vier benoemde tekeningsbevoegde 

medewerkers en de nieuwe collega’s onderstreept Van Ree Accountants de 

blijvende ambitie om onze klanten in het MKB beter te helpen ondernemen 

en de non-profit organisaties te ontzorgen.
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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.

De nieuwe kleine ondernemersregeling
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Kleine OndernemersRegeling (KOR) in 

werking. Wat zijn de belangrjikste wijzigingen?

De huidige KOR (tot en met 31-12-2019)

De huidige KOR geldt uitsluitend voor natuurlijke personen. Bedraagt de btw-

afdracht op jaarbasis max. € 1.345 dan is per saldo geen btw verschuldigd. 

Bedraagt de btw-afdracht tussen de € 1.346 en € 1.883 dan bestaat recht op 

een gedeeltelijke vermindering.

De nieuwe KOR (vanaf 1-1-2020)

De nieuwe KOR geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen. 

Voorwaarde is dat de ondernemer in Nederland is gevestigd dan wel een 

vaste inrichting in Nederland heeft. De nieuwe KOR is een omzetgerelateerde 

vrijstelling: indien de omzet max. € 20.000 bedraagt per jaar kan een beroep 

op de KOR worden gedaan. Een beroep op de KOR betekent dat geen recht 

bestaat op de aftrek van voorbelasting. 

Hoe wordt omzetgrens bepaald?

In beginsel wordt alleen btw-belaste omzet meegenomen. Echter, ook de  

volgende (vrijgestelde) omzet moet worden meegeteld in de omzetgrens van  

€ 20.000: Levering en verhuur van onroerende zaak, Financiële diensten inzake 

betaalverkeer, Handel in effecten, Kredietverlening, Verzekeringen, Uitvoer en 

een Winstmargeregeling. Wordt in de loop van het jaar de omzetgrens over-

schreden, dan gelden vanaf dat moment de reguliere btw-regels.

Uitgezonderde prestaties

De KOR is niet van toepassing op de levering van nieuwe vervoermiddelen. 

Eveneens niet op de levering van onroerende zaken en rechten waaraan deze 

zijn onderworpen en die door de ondernemer in zijn bedrijf is gebruikt. Een 

KOR-ondernemer kan ook niet worden aangewezen voor voldoening van de bij 

invoer verschuldigde btw op aangifte (art. 23-vergunning).

Hoe aanmelden?

Aanmelden voor de KOR is een optie, geen verplichting. Wil iemand vanaf 

1-1-2020 een beroep doen op de KOR dan dient hiervan uiterlijk 20 november 

2019 melding te zijn gemaakt bij de belastingdienst via een daartoe bestemd 

formulier. Personen die nu reeds gebruik maken van de btw-ontheffing, wor-

den automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. De gedane keuze geldt voor 

drie jaar. 

Ontheffing btw-verplichtingen bij keuze KOR

Voordeel van keuze voor de KOR is dat ontheffing wordt verleend voor de 

btw-aangifte. Ook geldt een onheffing voor de administratieve verplichtingen. 

KOR-ondernemers moeten wel de aan hen uitgereikte inkoopfacturen bewa-

ren. Wordt echter de btw verlegd naar de KOR-ondernemer dan dient deze wel 

btw-aangifte te doen en op aangifte af te dragen.

Btw zonnepanelen en nieuwe KOR
De hierboven beschreven nieuwe KOR lijkt heel aantrekkelijk. Maar realiseer u 

dat een beroep op de KOR ook betekent dat btw-herziening wordt toegepast 

op investeringen die u hebt gedaan en waarbij btw werd teruggevraagd. 

Een sprekend voorbeeld is de btw-teruggave voor particulieren bij de aanschaf 

van zonnepanelen. Afhankelijk van het soort zonnepanelen geldt een btw-her-

zieningstermijn van 5 of 10 jaar. Een beroep op de KOR betekent dat mogelijk 

een deel van de eerder terug ontvangen btw bij de investering alsnog moet 

worden terugbetaald. Dat is het geval als de btw-herziening in enig jaar meer 

bedraagt dan € 500. 

Denkt u een beroep te willen doen op de KOR of gaat de KOR automatisch 

voor u gelden? Laat dan beoordelen of het zinvol is hiervan geen gebruik ter 

maken ter vermijding van btw-herziening. Dit betekent wel dat u in het geval 

van zonnepanelen btw moet gaan afdragen op basis van een forfaitaire rege-

ling. Echter, zodra de btw-herzieningsperiode is verstreken, kunt u alsnog een 

beroep doen op de KOR.

Heeft uw kantoor al energielabel C?
Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. 

Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. 

Daarom is het van belang te checken of uw kantoor aan de eisen voldoet. 

De verplichting geldt niet voor alle kantoren. Zo zijn kantoren tot 100 m2 van 

de verplichting vrijgesteld. Ook geldt de verplichting niet als minder dan de 

helft van de gebruiksruimte een kantoorfunctie heeft. Daarnaast zijn monu-

menten vrijgesteld, tenzij het stads- of dorpsgezichten zijn. Ook kantoren die 

binnen twee jaar worden gesloopt, onteigend of verbouwd tot woning, vallen 

niet onder de verplichting.

De overheid heeft een energiebesparingsverkenner ontwikkeld waarmee u 

globaal kunt onderzoeken welke maatregelen u kunt treffen om uw kantoor 
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energiezuinig te maken. Via de verkenner kunt u ook zien wat uw besparing 

kost en wat de terugverdientijd is. De verkenner geeft slechts een indicatie, 

want u moet bijvoorbeeld zelf aangeven of bepaalde isolatie nu slecht, matig 

of goed is.

Heeft u geen energielabel voor uw kantoor, dan kunt u dit via een energiead-

viseur aanvragen door deze een labelberekening te laten maken. Blijkt dat uw 

kantoor niet over de minimale vereisten voor het jaar 2023 beschikt, dan is 

het verstandig de hiervoor noodzakelijke maatregelen tijdig te treffen.

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische 
auto fors hoger
De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor 

nieuwe elektrische auto’s omhoog. De verhoging is onderdeel van het 

Klimaatakkoord dat vrijdag 28 juni is gepresenteerd. De bijtelling voor nieuwe 

elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8% over de eerste € 45.000 van 

de cataloguswaarde. Dit is nu 4% over de eerste € 50.000. De bijtelling wordt 

daarna in stappen opgehoogd naar 12% over de eerste € 40.000 van de cata-

loguswaarde in 2021, 16% in 2022 en 17% in 2025. Vanaf 2026 geldt voor 

een elektrische auto dezelfde bijtelling van 22% als voor een gewone auto.

De voorgenomen accijnsverhoging op benzine gaat niet door. De reden hier-

voor zou zijn dat het kabinet de niet-elektrisch rijdende automobilist niet wil 

laten opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met het stimuleren van 

elektrisch rijden. De accijns op diesel wordt zowel in 2021 als in 2023 met een 

cent verhoogd. De verhoging naar 8% volgend jaar kost de gemiddelde auto-

mobilist met een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 ongeveer € 50 

per maand netto extra.

Minimumtarief van € 16 voor zzp’er
Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit mini-

mumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp’ers onder de armoede-

grens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat zzp’ers tegen te lage 

tarieven moeten werken. Zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt heb-

ben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten opzichte van 

de opdrachtgever. Om die reden is besloten de verantwoordelijkheid voor 

het controleren en het betalen van het minimumtarief neer te leggen bij de 

opdrachtgever. De opdrachtnemer moet volgens de plannen voorafgaand aan 

elke opdracht een schatting maken van de directe kosten en uren. Op basis 

hiervan moet de opdrachtgever het uurtarief berekenen en nagaan of wordt 

voldaan aan het minimumtarief. De offerte is hiervoor dus een belangrijk 

instrument. Zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 kunnen in de plan-

nen kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met 

hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken. 

Voorwaarde is dat een opdracht niet langer dan een jaar duurt. 

Salderingsregeling zonnepanelen na 
2023 geleidelijk afgebouwd
De salderingsregeling betekent dat particulieren met zonnepanelen de opge-

wekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terug-

leveren als de prijs die ze zelf voor energie betalen. Deze regeling wordt vanaf 

2023 tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Om een en ander te realiseren, 
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is het noodzakelijk dat iedereen vanaf 2023 over een gesplitste meter 

beschikt. Volgens Wiebes en Snel blijft zonne-energie ook zonder volledige 

verrekening van de energiebelasting aantrekkelijk vanwege een verwachte 

daling van de kosten van zonnepanelen. De terugverdientermijn blijft volgens 

hen dan ook gemiddeld ongeveer zeven jaar.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans door de Eerste Kamer aan-

genomen. Dit houdt in dat er per 1 januari 2020 nieuwe regels gelden voor de 

arbeidsmarkt. De bedoeling van de wet is dat ‘flex minder flex’ en ‘vast min-

der vast’ wordt. Enkele belangrijke wijzigingen:

• Weer drie jaar tijdelijke contracten: De ketenregeling bepaalt wanneer 

elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een 

arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Op dit moment is dat bij maximaal 

drie contracten binnen twee jaar. Deze maximumtermijn wijzigt naar  

drie jaar.

• Transitievergoeding uitgebreid: Momenteel hebben werknemers recht 

op een transitievergoeding wanneer ze twee jaar of langer in dienst zijn 

en de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd. Deze 

vergoeding bedraagt 1/6e maandsalaris per 6 maanden en na 10 jaar 

1/4e maandsalaris per zes maanden. Vanaf 2020 is er transitievergoe-

ding verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. De hoogte 

bedraagt dan altijd 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar.

• Eenvoudiger ontslag: Op dit moment zijn ontslagen via de kantonrechter 

vaak niet succesvol. De WAB brengt hier verandering in door een nieuwe 

ontslaggrond toe te voegen. Deze geeft de rechter de mogelijkheid om 

omstandigheden, bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeids-

relatie, te combineren. Hierdoor kan een werknemer sneller ontslagen 

worden.

• Oproepcontracten: Na 12 maanden moet de werkgever een oproep-

kracht binnen een maand een aanbod doen voor een contract met vaste 

uren. Die uren bepaalt men op basis van de gemiddelde arbeidsduur 

per maand in het voorgaande jaar. Daarnaast wordt een oproepkracht 

minstens vier dagen vooraf schriftelijk of elektronisch opgeroepen door 

de werkgever. Als men aan deze voorwaarde niet wordt voldoet, hoeft de 

werknemer er geen gehoor aan te geven.

• Premiedifferentiatie WW: Vanaf 2020 geldt er één sectorpremie voor 

alle sectoren. Daarbij geldt dat er sprake is van een hoge en een lage 

WW-premie, afhankelijk van het type contract. De lage WW-premie  

geldt voor schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd met een vaste 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

uren-omvang. De hoge WW-premie geldt voor alle overige contracten, 

behalve bij BBL-ers en bij jongeren die minder dan 12 uur per week  

werken.

• Wijzigingen bij Payrollen: Zie afzonderlijk artikel.

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 
2020
De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aange-

nomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert 

voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in. Wat verandert 

er vooral?

Gelijke arbeidsvoorwaarden

• Geldt voor alle arbeidsvoorwaarden. Payrollers moeten minimaal dezelf-

de arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de 

opdrachtgever. Dat gaat om individuele en collectieve arbeidsvoorwaar-

den, maar ook om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Let op, 

het gaat ook om de andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een sociaal 

plan of een werk-naar-werktraject.

• Arbeidsvoorwaarden melden. Als inlener/opdrachtgever wordt u verplicht 

de arbeidsvoorwaarden die binnen uw bedrijf gelden, te melden aan het 

payrollbedrijf. Dit moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. 

Adequate pensioenopbouw

• Gelijktrekken. Payrollwerknemers krijgen recht op een adequaat  

pensioen. De pensioenregeling van payrollwerknemers moet meer  

gelijkgetrokken worden met die van werknemers die rechtstreeks in 

dienst zijn van de opdrachtgever.

• Payrollbedrijf moet dit regelen. De payrollsector heeft de mogelijkheid 

een eigen regeling te treffen en voor de uitvoering daarvan een eigen  

uitvoerder te vinden. Payrollbedrijven die niet deelnemen aan de collec-

tieve regeling, moeten een eigen regeling treffen om ervoor te zorgen  

dat zij voldoen aan de norm dat voor hun werknemers een adequate 

pensioenregeling geldt. Ook als de opdrachtgever geen werknemers  

in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar er voor werk-

nemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies wel een 

pensioenregeling geldt, moet de payroller een adequate pensioenrege-

ling treffen.
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Uitbreiding dienstverlening Van Ree HR Consultants

Salarisverwerking en personeels- en beloningsadvies

U kent Van Ree HR Consultants al jarenlang als úw dienstverlener op het 

gebied van salarisverwerking en personeels- en beloningsadvies. Bij het uit-

besteden van de salarisadministratie kunt u altijd rekenen op kwaliteit, con-

tinuïteit en een persoonlijke benadering. Onze HR consultants en salarisad-

ministrateurs hebben ervaring in de toepassing van cao’s en hebben actuele 

kennis van het arbeidsrecht. Van fiscaal optimale salarisstroken, het opstel-

len van arbeidsovereenkomsten tot advies rondom personeelsreglementen. 

HR-advies dienstverlening uitgebreid

Vanaf 1 juli 2019 is onze dienstverlening verder uitgebreid! Een greep uit 

ons extra dienstenpakket: Werving en selectie, loopbaancoaching, duurzame 

inzetbaarheid en outplacement. 

Met de uitdaging van een krappe arbeidsmarkt nemen wij uw werving en 

selectie graag uit handen.  Wij maken daarbij veelal gebruik van de Energy 

Drives test. Daarmee wordt zichtbaar of de sollicitant in uw team past, en 

welke drijfveren en kwaliteiten uw toekomstige medewerker heeft. 

Ook bieden wij ondersteuning aan via loopbaancoaching. Welke ontwikkel-

doelen wil uw medewerker realiseren? Benut onze expertise op het gebied 

van duurzame inzetbaarheid van uw medewerker. 

Bij het afscheid van uw medewerker kan een outplacementtraject, begeleid 

door één van onze HR consultants, een prima optie zijn om een ontslag-

procedure te voorkomen. Met onze bredere dienstverlening kunnen wij ons 

groeiend aantal klanten verder ontzorgen.

Scan salarisadministratie

Maakt u nog geen gebruik van de dienstverlening van Van Ree HR 

Consultants? En vraagt u zich af of uw salarisadministratie in orde is?  

Onze salarisscan geeft u een snel en duidelijk inzicht in de kwaliteit van  

uw salarisadministratie.

Scan HR wet- en regelgeving

Als werkgever wordt u voortdurend geconfronteerd met snel veranderende 

wet- en regelgeving.  Voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan actuele regel-

geving? Zijn uw personeelsdossiers op orde? Benut u de loonkostenvoorde-

len, de no-riskpolis en de subsidie praktijkleren? Met deze scan geven onze 

HR consultants u dit inzicht met bijbehorende adviestips.   

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

gepaneerd of gemaakt van smeltkaas. Yellowburger is van op basis van Goudse 

kaas-receptuur gemaakt en bevat geen kunstmatige toevoegingen. Voor het 

maken van de kaas wordt vlog-melk gebruikt. Dat is een certificering die aan-

toont dat de kaas is geproduceerd zonder het gebruik van genetisch gemodifi-

ceerde organismen. Dat maakt het een heel puur product en daar is de consu-

ment naar op zoek.

Met Yellowburger speelt Intercheese in op de groeiende groep vegetariërs en 

flexitariërs, maar ook voor consumenten die een koolhydraatarm dieet volgen 

is deze vleesvervanger zonder paneerlaag geschikt.  De Yellowburger is speciaal 

ontwikkeld voor op de grill, maar kan ook prima in de antiaanbakpan worden 

gebakken zonder toevoeging van olie of boter.

Tenslotte, de overeenkomst tussen Van Ree Accountants en de 

Yellowburger?

We zien de aanpak Van Ree Accountants (Helder, Bruisend en Vernieuwend) 

terug in dit product en in ons merk Cheese Rebelz. Het zijn accountants 

met passie voor hun vak en daarom is er een samenwerking tussen Van Ree 

Accountants en Intercheese Holland. We zien de continuering van de samen-

werking en de lancering van dit product met veel vertrouwen tegemoet. 

Impressie.

Wat is jullie doel met de Yellowburger? 

De smaak en beleving van kaas opnieuw in de markt positioneren met een 

innovatieve benadering is het doel van Intercheese Holland en haar nieuwe 

merk Cheese Rebelz. Al jaren zijn we met diverse andere merken bekend in 

de export- en foodservicebranche, maar binnen retail doen we tot op heden 

alleen private labels. Daarnaast liggen onze kazen bij speciaalzaken en op de 

markt. Intercheese Holland BV heeft besloten voor een andere strategie te 

gaan, waarmee we onze bekendheid vergroten. Daar hoort naar onze mening 

een nieuw concept bij. Cheese Rebelz is het merk dat we vorig jaar hebben 

gelanceerd. In samenwerking met producenten en relaties aan de verkoopzijde 

gaan we mooie concepten in de markt zetten. Op die manier houden we zelf 

de regie over ons product.

Wat is er zo innovatief aan de Yellowburger?

Dit is een ongepaneerde burger van echte kaas die niet uitloopt als je hem 

bereidt en die onder Goudse-kaasreceptuur wordt gemaakt. De focus van ons 

bedrijf heeft altijd al bij innovatie gelegen en wij bieden inmiddels veel unieke 

kaassoorten aan. Binnen ons aanbod hebben we bijvoorbeeld kazen met 

pompoen, matcha en lavendel. Zelfs een zwarte variant is onderdeel van ons 

kaasportfolio. Dit is een opvallend product met een verrassende smaak. De con-

sument denkt bij deze kleur al snel aan drop, maar de kaas smaakt juist heel fris 

naar citroen. Je proeft wat je niet ziet en dat maakt ons onderscheidend van de 

rest. Niets is voor ons te gek.

De markt voor alternatieven van vlees is de afgelopen jaren groeiende. We zien 

bij bijna alle retailers het schap voor vegetariërs groter worden. Binnen het 

assortiment vleesvervangers zijn veel kaasburgers, alleen zijn deze allemaal 

Yellowburger

Dit keer een impressie van een noviteit, mede met het 

oog op het aflopende BBQ-seizoen. Een impressie van de 

Yellowburger met Pieter Bogaard (Chief Commercial Officer) 

en Ko van Beek (mede-eigenaar) van Intercheese Holland. Zij 

zien volop kansen in de retailbranche met de Yellowburger. 


