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Van Ree generalist 
met focus
In de rubriek specialisme vertellen wij u, dat Van Ree 

een generalist met focus is. Alle bedrijven en instellingen 

zijn welkom. Onze forse groei, wij verdubbelden in

6 jaar tijd van 67 naar 134 medewerkers, komt door onze 

focus. Door een branchegerichte benadering weten wij 

meer van de branche dan een generalist en helpen wij 

onze cliënt beter ondernemen. En dat trekt ondernemers 

aan en verklaart onze prachtige groei. Wij hebben een 

aantal branches waarin wij onze specialiseerden. In dit 

nummer komt onze focus op de bouwsector aan bod. 

Uit onderzoek blijkt, dat de bouwsector; de motor van onze economie, 

het jaar 2020 zonnig tegemoet ziet; zij verwacht een omzetgroei boven de 

15%. En dat is voor veel bouwer, maar ook voor andere ondernemers, goed 

omdat bouwen een stevige impuls aan de economie geeft, waarvan velen 

profiteren. In dit nummer vertellen wij daar mee over.

In dit nummer vertellen bouwondernemer Wim de Jong van Burgland Bouw 

te Dodewaard en zijn controller Vincent van Dussen hun verhaal: passie 

voor bouwen verbindt, elk project heeft zijn eigen verhaal wat bouwen bij-

zonder maakt. Zij typeren zichzelf en Van Ree: korte lijnen, daadkrachtige 

aanpak en waarderen in Van Ree het pakken van de hoofdlijn zonder de 

kwaliteit uit het oog te verliezen. 

U maakt in de rubriek Interview nader kennis met relatiebeheerder Jan 

Wouter van Dam. Hij is inmiddels 4 jaar bij ons werkzaam. Zijn advies: 

neem bij bijzondere bedrijfsgebeurtenissen even contact op. Door een goed 

samenspel tussen cliënt en relatiebeheerder en korte lijnen wordt een 

optimaal resultaat bereikt. 

Een greep uit het actueel nieuws: er komt een subsidie elektrische auto aan. 

Past u de bijtelling bestelwagen optimaal toe? Let op de strenge voorwaarde 

voor mogen toepassen van de lage WW premie. Handhaving wet DBA wordt 

actiever.

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

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt je aan in de accountancy?

Het werken in de accountancy is heel divers. Het ene moment ben je bezig 

met het aansturen van collega’s en het andere moment met het adviseren en 

ondersteunen van klanten. Door het werken met mensen heb ik te maken met 

veel verschillende persoonlijkheden en dat maakt het leuk en uitdagend.

De accountancy is ook een sector die zich continu verder ontwikkeld. Er 

wordt steeds meer geautomatiseerd en wij zien hierdoor dat steeds meer 

ondernemers de administratie uit handen geven of van onze dashboarding 

tools gebruik maken. Dan kan iedereen doen waar hij of zij goed in is om 

samen een beter resultaat te halen.

Wat betekenen klanten voor jou?

Binnen Van Ree Accountants hebben we een hele mooie en diverse klan-

tenportefeuille. Door persoonlijke aandacht voor alle klanten is het iedere 

dag weer leuk om mijn werk te doen. Een klant is meer dan alleen werk. 

Uiteindelijk bouw je een persoonlijke relatie op met de klant en dat maakt 

het leuk. Klanten moeten mij weten te vinden door de korte lijnen die we 

als kantoor hebben. Het blijft wel een samenspel tussen klant en Van Ree 

Accountants. Als wij bijvoorbeeld niet weten dat een klant bezig is met 

investeren kunnen wij hierover niet adviseren. Dus daarom is mijn advies 

ook om bij bijzondere bedrijfsgebeurtenissen even contact op te nemen met 

Dit keer een gesprek met Jan-Wouter van Dam. Jan-Wouter 

is ruim 4 jaar werkzaam bij Van Ree Accountants, op onze 

vestiging in Leersum. Jan-Wouter is op dit moment werk-

zaam als Relatiebeheerder in het MKB. 

de relatiebeheerder zodat wij u kunnen helpen.

Bij iedere klant spelen aandachtspunten. Hoe moet het onderhanden werk op 

de balans worden gewaardeerd of hoe kan een projectadministratie het beste 

worden ingericht, zodat de ondernemer realtime inzicht krijgt in de project-

administratie. Het leuke daarvan is dat dit iedere keer weer belangrijk is om 

samen met de ondernemer over te praten. Want uiteindelijk zijn dit belang-

rijke posten in de jaarrekening of bedrijfsprocessen die een grote invloed 

hebben op het resultaat.

Studeer je nog?

Inmiddels heb ik het theoretische gedeelte afgerond voor het behalen van 

mijn AA-titel (Accountant-Administratieconsulent). Komend jaar is mijn laatste 

jaar van mijn praktijkstage, zodat ik na een afrondend examen mij kan inschrij-

ven in het accountantsregister. 

Ter afsluiting

Met de bestaande klanten kijk ik uit naar een fijne samenwerking de komende 

jaren! Daarnaast hopen wij de komende jaren onze klantenkring uit te breiden. 

Bent u nog geen klant bij Van Ree Accountants dan kunt u ons altijd vrijblijvend 

benaderen. Wij helpen u graag, zodat u meer tijd hebt om te ondernemen!

Interview.
met Jan-Wouter van Dam 

Kantoornieuws.
De volgende wat meer formele zaken, maar niet onbelangrijk, willen wij 

graag met u delen.

NOCLAR

Voor accountants zijn er diverse situaties gedefinieerd waarin ze vrijgesteld 

zijn van hun geheimhoudingsplicht; denk bijvoorbeeld aan het informeren 

van de groeps- of opvolgend accountant (inclusief collegiaal overleg). Eén 

regeling licht ik graag uit, omdat deze relatief nieuw is en ook staat vermeld 

in onze opdrachtbevestigingen: de nadere voorschriften NOCLAR (Non-

Compliance with Laws and Regulations). Deze voorschriften geven aan hoe 

accountants moeten handelen als de eigen organisatie of de cliënt regels 

niet naleeft. Ze bevatten ook een meldplicht, indien overtreding van de 

regels ‘acute ernstige risico’s voor betrokkenen’ oplevert. Uit de bij NOCLAR 

gevoegde voorbeelden blijkt dat het er dan niet om gaat dat iemands baan 

op de tocht staat, maar om verder strekkende gevolgen. Denk aan overtre-

dingen die maatschappij-ontwrichtende gevolgen zouden kunnen hebben, 

of die (acuut en ernstig) gevaar opleveren voor iemands gezondheid. Als de 

direct verantwoordelijken ondanks aandringen hiertoe door de accountant 

niet willen ingrijpen, kan het zijn dat de accountant een relevante toezicht-

houder of de politie moet inlichten.

UBO-register

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende 

van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn 

van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die 

meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of personen die meer dan 

25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Met dit register wil 

de EU het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en ter-

rorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie 

aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kun-

nen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen 

achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door 

de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij 

zaken doen. Het kabinet wil het nieuwe register in juli van 2020 laten ingaan. 

Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt is 

nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vanaf de ingangsdatum van de 

wet moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register. Organisaties die 

op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan 

anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.



Pagina 4 | Februari 2020

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.

Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto
Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische 

auto aanschaffen. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met 

betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren. De subsidie zou € 4.000 

bedragen voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een occasion. 

De subsidie voor een nieuwe elektrische auto zou alleen gaan gelden voor 

auto’s met een maximum cataloguswaarde van € 45.000.

De zakelijke markt wordt momenteel al gestimuleerd via onder meer de lagere 

bijtelling en de milieu-investeringsaftrek voor elektrische auto’s. Zo bedraagt 

de bijtelling voor een normale auto die in 2020 voor het eerst op kenteken 

is gezet 22%, voor een elektrische auto 8% tot een cataloguswaarde van 

€ 45.000. Over het meerdere is de bijtelling eveneens 22%.

De nieuwe subsidie zal waarschijnlijk ook gaan gelden voor ondernemers die 

een elektrische auto kopen en deze niet op de zaak zetten. Dan wordt immers 

niet geprofiteerd van de lagere bijtelling.

Regeling onwerkbaar weer aangepast
Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buiten-

gewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is 

voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. 

Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen 

voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. 

De Regeling onwerkbaar weer kent twee wachtdagen per winterseizoen (van 

01.11 t/m 31.03) bij vorst, ijzel en sneeuwval. Voor overvloedige regenval 

gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens deze wachtdagen betaalt 

u het loon door, maar daarna kunt u voor uw werknemers aanspraak maken 

op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Als er door onwerkbaar weer 

niet kan worden gewerkt, moet u dit dagelijks aan het UWV melden. Als u 

niet correct meldt, moet u het loon doorbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet dit in uw cao staan en 

moet (vanaf 01.11.2020) in de cao gedefinieerd zijn welke weersomstandig-

heden van toepassing zijn op deze regeling. Als uw werknemers niet kunnen 

werken omdat er sprake is van onwerkbaar weer, kunt u voor hen aanspraak 

maken op een WW-uitkering. Er gelden nu wel twee wachtdagen. 

De bouw rekent op bovengemiddelde 
winstgroei
Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet 

en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de 

verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Wel hangt er een groot 

aantal onzekerheden boven de branche. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van 

het nieuwe stikstofbeleid en de PFAS-maatregelen? En als de energietransitie 

grootschalig op gang komt, hebben bouwbedrijven dan nog wel voldoende 

gekwalificeerd personeel voorhanden?

Ondanks problemen rond de stikstofregeling en de PFAS-wet zien bouwon-

dernemers de toekomst vooralsnog positief in. Voor 2020 verwachten zij een 

omzetgroei van 15,6%, tegenover 14,8% een jaar geleden en bijna 17% voor 

het mkb als geheel. De winstgroei zal waarschijnlijk nog sterker zijn: 18%, 

versus ruim 7% een jaar eerder. Daarmee ligt de prognose ruim boven die 

voor het mkb (13%) als totaal.

De personeelskosten zullen naar verwachting min of meer in lijn met het 

mkb-gemiddelde toenemen (+5,1%, tegenover 5,4% voor het mkb). Dat is 

een minder sterke stijging dan een jaar geleden (7,7%). De inkoopwaarde 

neemt volgens bouwondernemers sterker toe dan in 2019: +5,1%, versus 

bijna 2% in 2018.

Hoewel de vooruitzichten voor de economische groei magerder zijn, brengt de 

energietransitie voor bepaalde segmenten van de bouwsector, bijvoorbeeld 

installateurs, heel wat werk met zich mee. De economische ontwikkelingen 

worden dan ook nog steeds als belangrijke kans voor het komende jaar 

gezien. Daarbij is een aanzienlijke stijging van de productiviteit nodig en die 

zal vooral moeten komen uit efficiency. Bouwers noemen efficiënter werken 

dan ook als grootste kans voor 2020 (bijna 55%). 

Het tekort aan vakmensen is met afstand de belangrijkste bedreiging voor 

de bouw (genoemd door 70% van de ondernemers). Een tweede grote 

bedreiging is de overheid. Er is nog veel onzeker rond de stikstofproblematiek 

en de effecten daarvan op het verstrekken van vergunningen en lopende 

bouwprojecten.

De financiële positie van bouwbedrijven is duidelijk verbeterd. Uit de analyse 

van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële 

verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 80,3% in 2017 naar 84% in 2018. 



Pagina 5

>>

Hiermee doet de branche het beter dan het mkb-gemiddelde, dat verbeterde 

van 80,1% naar 81,7%. 

De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich niet in een bovengemiddelde 

investeringsbereidheid voor 2020. Bouwondernemers verwachten dat de 

investeringen met bijna 5% zullen toenemen versus 8,7% voor het mkb-

gemiddelde.

Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen 
bijtelling!
Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel 

gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, 

bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers 

de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen 

‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd? 

Voor een bestelauto bedraagt de bijtelling dit jaar gewoon 22% inclusief 

BPM en btw, tenzij de bestelauto volledig elektrisch is. Is de auto vóór 2017 

voor het eerst op kenteken gezet, dan kan een ander percentage bijtelling 

van toepassing zijn.

Anders dan bij personenauto’s komt het bij bestelauto’s regelmatig voor 

dat deze afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt, 

bijvoorbeeld in de bouw en aanverwante bedrijven. Als alternatief voor de 

bijtelling per individuele werknemer is er voor de praktijk een oplossing 

gezocht via een eindheffing.

Deze oplossing betekent dat in plaats van de bijtelling bij de werknemer, de 

werkgever een eindheffing verschuldigd is van € 300 per bestelauto per jaar. 

Er vindt dan geen bijtelling bij de individuele werknemers plaats.

Deze eindheffing is best een aantrekkelijke regeling. Niet alleen vanwege 

het lage bedrag aan eindheffing, maar ook omdat dan verder geen kilometer-

administratie meer hoeft te worden bijgehouden. Dat het voor werknemers 

ook aantrekkelijk is, spreekt voor zich. De eindheffing komt alleen in plaats 

van de bijtelling als door de aard van het werk de bestelauto doorlopend 

afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers. Daardoor moet 

ook niet goed zijn vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privégebruik 

ter beschikking staat. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van het 

gerechtshof in Den Haag.

In genoemde zaak werd een bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt door 

twee werknemers van een aannemersbedrijf. Wie de bestelauto ’s avonds mee 

naar huis nam, hing af van de vraag wie er het verst van de op dat moment 

uit te voeren klus woonde.

De rechter kwam tot de conclusie dat juist voor dit soort situaties de eind-

heffing is ingevoerd en vernietigde de naheffing met boete. Heeft u vragen 

over de bijtelling voor bestelauto’s, neem dan contact met ons op.
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Drie maanden extra voor bewijs vaste 
contracten
Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector 

waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is 

er nieuw? 

Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet u aan strenge 

voorwaarden voldoen. 

• Uw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

• Deze arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

• Het aantal uren dat de werknemer moet werken is duidelijk vastgelegd.

Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, geldt de lage WW-premie, 

anders geldt de hoge premie van 7,94%. 

Om de lage WW-premie toe te mogen passen, moest u voor 1 januari 2020 

een schriftelijk bewijs van het vaste arbeidscontract in uw administratie heb-

ben. Dat schriftelijk bewijs, in de vorm van een getekend contract of van een 

addendum bij de overeenkomst, moet door u en uw werknemer ondertekend 

zijn en bij uw administratie zitten.

De minister geeft nu drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat 

uw administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage 

WW-premie. Uit het addendum moet blijken dat de werknemer op 31 decem-

ber 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. Tot 1 april 2020 mag u dus 

zonder addendum toch de lage WW-premie toepassen voor werknemers met 

een vast contract die al voor 1 januari in vaste dienst waren.

Enkele belangrijke wijzigingen voor 
de werkgever 2020

1. Wijzigingen werkkostenregeling 2020

Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) 

naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meer-

dere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije 

ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf 

maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt. 

2. Wet DBA: actievere handhaving

In 2019 heeft de internetconsultatie plaatsgevonden van de voorgeno-

Actueel.
>> tips en actuele zaken

men plannen rondom de vervanger van de Wet DBA. De reacties lopen 

zeer uiteen, maar zijn overwegend erg negatief. Met name de vrees voor 

extra administratieve rompslomp is een veelgehoorde klacht. Omdat de 

nieuwe wetgeving is uitgesteld, heeft de Belastingdienst aangekondigd 

ook handhaving op naleving van de Wet DBA in principe opnieuw uit te 

stellen, tot 1 januari 2021. Met ingang van 1 januari 2020 wordt echter 

wel actiever gehandhaafd bij kwaadwillende opdrachtgevers. Dit kan 

leiden tot correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen, eventueel met 

een boete. 

3. Geboorteverlof

Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer verlof krijgen bij de geboorte van 

een kind. In totaal gaat het dan om vijf extra weken, zodat het totale 

geboorteverlof maximaal zes weken kan bedragen. Gedurende de vijf 

extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV 

ter grootte van 70% van het (maximum)dagloon. Een werkgever kan 

deze uitkering aanvullen, maar is hier niet toe verplicht.

4. Ketenregeling uitgebreid

De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 con-

tracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, is uitgebreid van 24 naar 

36 maanden. Alleen voor uitzendovereenkomsten of wanneer het op 

basis van de van toepassing zijnde cao is toegestaan, mag worden afge-

weken van het maximale aantal contracten en de maximale termijn.

5. Aanzegtermijn

Bij een contract van 6 maanden of langer blijft de aanzegtermijn gewoon 

van toepassing onder de WAB. U moet dan ook nog steeds minimaal één 

maand van tevoren schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het 

contract wel of niet gaat verlengen én onder welke voorwaarden. Doet u 

dit niet of te laat, dan kan uw werknemer een vergoeding vragen die kan 

oplopen tot maximaal één brutomaandsalaris.

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar 
€ 46.000
Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen 

uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. 

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit 

de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werkne-

mers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan 

€ 46.000.
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Bouw. Een generalist met focus!

Generalist

De grootste kracht van onze accountants is hun brede blik. Doordat ze actief 

zijn in het samenstellen van jaarrekeningen, controleren van jaarrekeningen 

en advisering aan ondernemers hebben ze een brede kijk op uw onderne-

ming. Het is die brede kijk op de gehele onderneming die het mogelijk maakt 

om fris te blijven en jezelf niet te verliezen in details. Want met verdiepen 

in de details verlies je maar zo het zicht op het geheel. Met deze inleidende 

zinnen hebben we ons statement wel gemaakt. Wij van Van Ree Accountants 

geloven in die generalisten met die helikopterview. 

Focus

Vanuit die helikopterview kiezen we focus. Op al onze vestigingen worden 

ervaringen gedeeld in kennisgroepen. De kennisgroep voor de bouwsector is 

daar een voorbeeld van. Wij weten wat er in uw branche speelt. 

Tot in detail hoeven wij dat niet te weten, want dat weet een ondernemer 

veel beter. En omdat wij geloven in die focus hebben wij voor de bouwsector 

zo’n kennisgroep op kantoor, over de verschillende vestigingen heen, zodat 

wij van elkaars kennis kunnen leren en elkaars ervaringen kunnen delen.

Succesfactoren

Waar wij voortdurend naar op zoek zijn voor onze klanten en voor onszelf 

zijn de succesfactoren. Dat bepaalt het succes van de onderneming. 

En logischerwijs bekijken wij dat veelal vanuit een financiële en fiscale bril. 

Wat maakt dat rendement of wat breekt dat rendement? Uiteindelijk is 

rendement ook een van de belangrijkste voorwaarden voor een onderneming 

om wendbaar te blijven. Door de onderneming wendbaar te houden kan zij 

zich aan passen aan de snel veranderende omgeving in de branche. 

Drie belangrijke niet financiële factoren zien wij veelal onder het succes van 

een onderneming liggen. Dat is hoe er omgegaan wordt met de klanten, de 

medewerkers en de organisatie van het geheel. Daar moet de focus op liggen 

en dat merk je veelal al als je een onderneming binnen stapt. Hier staat de 

klant centraal en is er sprake van respect voor elkaar als medewerkers over 

alle functies heen. 

Kengetallen

Om financiële succesfactoren te meten wordt veelal de vergelijking gemaakt 

met kengetallen uit de branche. Als lid van het SRA hebben we de beschik-

king over een enorme bak aan data waar wij de cijfers van onze klanten per 

sector kunnen benchmarken. Daarbij altijd de kanttekening makend dat het 

gemiddelden zijn van een grote populatie en dat het gevaar van je vergelijken 

met een benchmark is je tevreden te stellen met een gemiddelde. Ons advies 

is altijd om te focussen om boven de benchmark uit te komen en in ieder 

geval je eigen financiële en niet financiële indicatoren te hebben waarop je 

je succes kunt meten. Uiteindelijk is iedere onderneming uniek. Een externe 

benchmark kan soms net even de bevestiging geven dat je goed zit of de 

wake-upcall dat het beter moet.

Sparren met een generalist met focus? Onze relatiebeheerders staan voor u 

klaar om op een heldere, bruisende en vernieuwende wijze met u de dialoog 

aan te gaan. Met als doel u te helpen beter te ondernemen!

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

| Kantoor Leersum
Maarsbergseweg 20
3956 KW  Leersum
Postbus 1
3956 ZR  Leersum
T (0343) 41 59 40
leersum@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
barneveld@vanreeacc.nl

bouwen en veranderingen in wetgeving vragen steeds meer aandacht. Daarom 

blijven we steevast op zoek naar meer kennis en gedreven medewerkers. 

Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants?

Binnen Burgland hanteren we korte lijnen en een daadkrachtige aanpak. Deze 

werkwijze herkennen wij ook bij Van Ree Accountants. Dat zorgt ervoor dat we 

al jarenlang een uitstekende samenwerking hebben. Bijzonder daarbij is dat 

de accountants van Van Ree in staat zijn snel de hoofdlijn te pakken zonder de 

kwaliteit daarbij uit het oog te verliezen.    

Ter afsluiting? 

We zien uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking waardoor wij 

in staat blijven onze klanten het beste resultaat te leveren.

Impressie.

Kunnen jullie iets vertellen over de missie en visie van Burgland 

Bouw?

Heel kort gezegd: we doen eigenlijk niets liever dan bouwen. Het is dan 

ook deze passie voor de bouw die onze mensen met elkaar verbindt. Wat 

bouwen vooral bijzonder maakt is dat elke project een eigen verhaal heeft. 

Opdrachtgevers en eindgebruikers zijn nooit hetzelfde en dat geldt ook voor 

de wensen en eisen van een project. Dit vraagt veel flexibiliteit van het pro-

jectteam en een uitstekende samenwerking met veel verschillende partijen 

waaronder architecten, bouwdirecties en onderaannemers. Die variatie geeft 

ons veel werkplezier. 

Daarnaast blijft het natuurlijk altijd erg bijzonder om te werken aan mooie 

projecten waar de eindgebruikers prettig in kunnen wonen of werken. 

Wat heeft jullie de laatste tijd vooral beziggehouden?

Naast het werken aan de vele projecten werden we als bouwsector toch nog 

vrij onverwacht geconfronteerd met de stikstof en PFAS problematiek. Omdat 

er nog veel onduidelijk is geeft dat onzekerheid in de markt met als gevolg een 

ongewenste rem op de productie. 

Welke plannen zijn er voor de toekomst? 

De wereld verandert snel en dat geldt niet minder voor de bouw. Een 

verdergaande digitalisering, ontwikkelingen rondom duurzaamheid, circulair 

Burgland Bouw BV

Deze keer een impressie met Wim de Jong (algemeen 

directeur) en Vincent van der Dussen (controller) van 

Burgland Bouw te Dodewaard. Met inmiddels ruim 60 vaste 

medewerkers wordt dagelijks gewerkt aan een breed scala 

aan bouwprojecten, van utiliteitsbouw tot commercieel 

vastgoed, van woningen tot zorg- en onderwijsinstellingen. 

In deze impressie een nadere kennismaking.


