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Gewoon.
Terwijl het coronavirus een groot deel van ons leven 

beheerst, gaan de ontwikkelingen “gewoon” door. 

Gewoon schrijf ik echter wel tussen aanhalingstekens, 

want het risico is dat we aan het nieuwe normaal gaan 

wennen en het ook gewoon gaan vinden dat wij geen 

handen meer schudden, uitsluitend online vergaderen, 

positief eigenlijk negatief is en vult u maar aan. 

Als ik terugkijk op de ontwikkelingen bij de Van Ree Groep in de afgelopen 

periode en zoals verwoord in de rubriek Kantoornieuws zijn er vier (echt) 

positieve ontwikkelingen met u te delen. Door deze stappen te zetten 

kunnen wij onze heldere en bruisende aanpak nog beter waarborgen.

Naast kantoorontwikkelingen delen we ook veel wetenswaardigheden 

rondom de fiscale wet- en regelgeving. Naast deze wetenswaardigheden 

worden er ook dagelijks op onze website www.vanreeaccountants.nl 

nieuwsberichten gedeeld. Ik nodig u uit deze website regelmatig te 

bezoeken om zo onze vernieuwende aanpak te ervaren.

Zoals u van ons gewend bent komt er ook een collega en een klant aan 

het woord en geven we in de rubriek Specialisme aandacht aan het 

overdragen van familiebedrijven. Dit zijn weer inspirerende bijdragen.

Ik wens u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, 

HR consultants en corporate finance specialisten praten u online of 

op een andere wijze graag “gewoon” bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

Drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA, algemeen directeur

Helder, bruisend en vernieuwend: dat zijn de kernwaarden 

van Van Ree. In het voorjaar is een cultuurscan van brancheorga-

nisatie SRA ingevuld door collega’s van Van Ree. De uitkomsten 

hiervan zijn vergeleken met ruim 50 andere accountantskantoren. 

In totaal waren er 4.000 deelnemers. De uitkomst: onze mens-

gerichte cultuur zorgt voor hoge scores, aldus SRA. We zijn heel 

blij om te zien dat alles wat de Van Ree cultuur maakt, leidt tot 

kwaliteitsbewustzijn, waardering en samenwerking. Cultuur ont-

wikkelen we met elkaar en houden we ook met elkaar in stand. We 

bouwen verder op de ingeslagen weg. Onze professionele beroeps-

houding is vooral op zoek naar zaken die nog beter kunnen. En die 

zijn er nog steeds. Want we zijn en blijven een lerende organisatie.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Klanten

Leonard Broer woont met zijn vrouw en zoontje Jens in Klaaswaal. Toen per 

1 januari 2021 de 7e vestiging in Alblasserdam werd geopend, maakte hij daar-

om graag de overstap vanuit het kantoor in Geldermalsen. Maar de afstand 

van huis naar werk is niet de voornaamste reden. Juist de kleinere afstand naar 

de klanten vindt Leonard belangrijk. Want zijn hart ligt bij de klanten: “Door in 

contact te blijven met de klant, leer je deze ook steeds beter kennen. Je weet 

welke vragen en problemen er spelen, en daardoor kunnen wij als accountants 

de klant weer verder helpen om oplossingen te bieden.

Branchespecialisatie

Leonard gelooft in de aanpak waar Van Ree voor staat; de branchespecialisatie. 

Hoewel hij geniet van de diversiteit in de klantenportefeuille, heeft hij zich 

gespecialiseerd in onderwijs en mkb. “Want je moet weten wat er in de bran-

che speelt. Expertise in de sector is belangrijk om goed te kunnen adviseren.” 

Juist in de tijd dat bedrijven bijvoorbeeld te maken krijgen met coronamaatre-

gelen, ziet hij daarvan de meerwaarde. “We kunnen helpen bij het opstarten 

van andere activiteiten, adviseren in de steunpakketten waar de ondernemer 

wellicht recht op heeft. Wij kennen de wet- en regelgeving, weten waar onder-

nemers recht op hebben. Omdat we de mogelijkheden weten, kunnen we 

advies geven.” Een vertrouwensrelatie is daarbij een voorwaarde, licht Leonard 

toe. Een accountant weet de algemene zaken en heeft veel informatie beschik-

baar. Juist door over en weer vertrouwen te bieden, kan een accountant er 

maatwerk van maken. Leonard signaleert grote verschillen tussen bedrijven 

Wij stellen collega Leonard Broer aan u voor:

onderling in deze tijd. Waar de één een flinke buffer had opgebouwd, is het 

voor de ander moeilijker. En er zijn ook bedrijven waar de omzet juist gestegen 

is. Die verschillen maken het werk als accountant ook uitdagend en divers. 

Drechtsteden 

Leonard begeleidt in zijn functie als Zelfstandig Assistent Accountant twee 

Beginnend Assistenten. Vanwege de coronamaatregelen werkt hij voornamelijk 

vanuit huis. Hij merkt dat dat invloed heeft. “Als je op kantoor bent, loop je 

even bij elkaar binnen. Bellen maakt de drempel toch wat hoger.” Leonard gaat 

graag naar kantoor. En niet alleen omdat hij zijn collega’s dan persoonlijk ziet. 

“Het is een prachtig kantoor geworden! Drechtsteden is zo’n mooie regio. We 

hebben vanaf het dakterras uitzicht over de rivieren.”

Toekomst

Zijn gezin en werk combineert Leonard met een studie. Eind dit jaar wil hij zijn 

post-Bachelor afgerond hebben. Daarna nog een praktijkstage waarna hij eind 

2022 zijn titel AA (Accountant Administratieconsulent) hoopt te halen. 

Als collega’s wensen wij Leonard van harte succes!

Interview.
met Leonard Broer  

Kantoornieuws.
De volgende vier ontwikkelingen willen wij graag met u delen.

Vestiging Drechtsteden

Onder de rook van Rotterdam en Dordrecht is Van Ree Accountants op 

1 januari 2021 deze nieuwe vestiging gestart. Twaalf collega’s maken vol 

enthousiasme de overstap vanuit de kantoorlocaties Geldermalsen en 

Alphen aan den Rijn. Met als doel: dichterbij onze klanten zijn!

Benoeming partners

Per 1 januari 2021 hebben de collega’s Arjen Hoogenboom AA 

(vestigingsdirecteur Nieuwegein) en Rutger van der Weerd RA Msc 

(vestigingsdirecteur Zwolle) ons partnerteam versterkt. Hierdoor 

verstevigen wij de basis van onze groeiende organisatie. Aan de 

Van Ree Groep zijn per 1 januari negen partners verbonden.

Benoeming tekeningsbevoegde medewerker

In de achterliggende periode is Henri Verhoef AA (Leersum) als 

accountant-medewerker benoemd. Een accountant-medewerker heeft 

tekeningsbevoegdheid voor jaarrekeningen en draagt bij aan de verdere 

commerciële en vaktechnische uitbouw van ons kantoor. Henri Verhoef 

werkt 14 jaar bij ons kantoor.

Aansturing

Vanaf 1 oktober jl. is de directiestructuur gewijzigd. Er is een driehoofdig 

Dagelijks Bestuur bestaande uit de volgende partners: Arwin Kraaij 

(Algemeen Directeur), Johan Berkouwer (Commercieel Directeur) en 

Wim van Vliet (Financieel Directeur).

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

locatie Drechtsteden, de benoemde partners en tekeningsbevoegde 

medewerker en de wijziging in aansturing van de organisatie onderstrepen 

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.

Wijziging werkkostenregeling 2021
De tijdelijke verhoging de vrije ruimte binnen de WKR van 1,7% naar 3% 

over de eerste € 400.000 van de loonsom blijft toch ook in 2021 van kracht. 

Deze regeling heeft effect toepassen van op de concernregeling. Ga daarom 

na of de concernregeling wel voordelig voor u is. 

Gebruikelijk loon dga 2021
Het gebruikelijk loon voor de dga stijgt in 2021 naar € 47.000. In 2020 was 

dit nog € 46.000. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die 

een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor 

diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen 

dat ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden. Voor 2021 geldt dus als richtlijn 

een salaris van € 47.000.

Vaste reiskostenvergoeding
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij 

vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan kunt u in ieder geval tot 

1 april 2021 deze vergoeding nog onbelast doorbetalen. Ook al worden deze 

reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Wel is 

de voorwaarde dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 

door u werden toegekend. 

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidson-

geschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in 

te dienen. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling UWV ontslagprocedure. 

Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang dat de ontslagprocedure 

goed wordt gevolgd. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de termijn voor 

het aanvullen van een incompleet verzoek, de termijnen voor hoor en weder-

hoor en wanneer uitstel kan worden verleend. 

Per 1 september 2020 zijn de uitvoeringsregels ontslagprocedure van het 

UWV aangepast alsook de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische 

redenen. Raadpleeg voordat u een ontslagaanvraag indient eerst de 

UWV-uitvoeringsregels, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Deze 

uitvoeringsregels kunt u downloaden op de website van het UWV.

Compensatie transitievergoeding bij 
einde bedrijf 
Staakt u uw bedrijf door pensionering? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aan-

spraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw 

werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers. De 

overheid wil voorkomen dat werkgevers die door pensionering gedwongen 

zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun 

werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld 

in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werkne-

mers is het niet van belang of de werknemer een tijdelijk of een vast contract 

heeft. Er geldt geen terugwerkende kracht bij deze regeling.

Erfgenamen en/of medewerkgevers kunnen na het overlijden van de werkge-

ver geconfronteerd worden met een onderneming die zij niet willen of kunnen 

voortzetten. Bedrijfsbeëindiging gevolgd door het ontslag van de werknemers 

zal dan de enige optie zijn. De erfgenamen van de overleden werkgever die 

na aanvaarding van zijn nalatenschap van rechtswege werkgever zijn gewor-

den, zijn bij beëindiging van de dienstverbanden dan een transitievergoeding 

verschuldigd aan alle ontslagen werknemers. Daarvoor kan ook compensatie 

worden aangevraagd.

Baangerelateerde Investeringskorting 
(BIK)
Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe 

investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tij-

delijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven 

investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De regeling geldt voor nieuwe 

investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden 

gedaan. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, 

daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de 

af te dragen loonheffing. Vanwege de verrekening met de loonheffing is de BIK 

alleen interessant voor bedrijven met personeel.

Het is niet toegestaan een investering – waarvoor de BIK wordt verkregen – 

aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een 

Nederlands of buitenlands bedrijf is.
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Stijging vrijwilligersvergoeding in 2021
De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt in 2021 naar € 1.800 per jaar (2020: 

€ 1.700) en € 180 per maand (2020: € 170). Het kan zijn dat u vrijwilligers 

meer uitbetaalt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook 

hoger is dan de door de vrijwilliger gemaakte kosten. De hele vergoeding 

is voor de vrijwilliger belast voor de inkomstenbelasting. Wijs de vrijwilliger 

er dan op dat hij/zij deze inkomsten moet opgeven in de aangifte inkom-

stenbelasting. Dit geldt ook als een vrijwilliger bij meerdere organisaties een 

onbelaste vergoeding krijgt en opgeteld de totale vergoeding meer is dan het 

maximumbedrag van € 1.800.

Webmodule zzp
De webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten 

uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), is 11 januari 

begonnen. Deze pilot gaat zes maanden lopen. De module geeft op basis van 

ingevulde informatie een van de volgende oordelen:

• Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking 

worden verricht.

• Indicatie voor dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake 

is van een (fictieve) dienstbetrekking.

• Geen oordeel mogelijk: op grond van de gegeven antwoorden is niet 

duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken 

in dienstbetrekking.

Deze uitkomsten hebben in de pilotfase overigens geen juridische status.

Tijdelijke versoepeling van de RVU-
heffing
Als onderdeel van het pensioenakkoord is met ingang van 1 januari 2021 

voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de tijdelijke 

RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% 

voor u als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor 

zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drem-

pelvrijstelling blijven.

De voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling zijn als volgt:

• de uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 

36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd 

van de werknemer.

• het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend.

• de RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 

maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering 

minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling 

alleen nog voor de resterende maanden.

• de werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die 

(maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt.

• de RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na ver-

mindering van loonbelasting en premies volksverzekeringen, gelijk is 

aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen 

zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.
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Nieuw jaar, nieuwe hogere 
schenkvrijstelling
Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is 

vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar. De 

schenkbelasting kent een jaarlijkse vrijstelling die ouders gebruiken om te 

schenken aan hun kinderen. Op die manier wordt gedurende het leven al een 

deel van het vermogen belastingvrij overgeheveld naar de kinderen. Vanwege 

de coronacrisis is de jaarlijkse schenkvrijstelling extra verhoogd met € 1.000. 

Dat geldt zowel voor de jaarlijkse vrijstelling voor kinderen als voor derden. 

In 2022 wordt de schenkvrijstelling weer met € 1.000 verlaagd. De vrijstelling 

voor schenkingen van ouders aan hun kinderen bedraagt in 2021 € 6.604. De 

vrijstelling voor schenkingen aan derden, zoals aan kleinkinderen, bedraagt in 

2021 € 3.244.

De schenkbelasting kent naast de jaarlijkse vrijstellingen nog enkele vrijstel-

lingen. Zo kunt u eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij 

€ 26.881 schenken. In plaats daarvan kunt u ook, onder voorwaarden, voor 

een dure studie eenmalig € 55.996 of voor een eigen woning € 105.302 

schenken. Heeft u vragen over de jaarlijkse schenkvrijstelling, neem dan 

contact met ons op.

Verliezen verrekenen? Wat verandert 
er per 1 januari 2022
Momenteel geldt voor de achterwaartse verliesverrekening een termijn van 

één jaar en voor voorwaartse verliesverrekening een termijn van zes jaar. Dat 

verliezen vanaf 1 januari 2022 in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar 

zullen zijn, is een verruiming van de huidige regels.

Onder de huidige regels zijn verliezen in omvang onbeperkt verrekenbaar. 

Daardoor is het bij voldoende verliezen mogelijk om winsten tot nihil te 

verminderen en daardoor geen vennootschapsbelasting te betalen. Deze 

praktijken wil het kabinet voorkomen. Daarom zijn verrekenbare verliezen in 

een jaar tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. 

Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de reste-

rende belastbare winst van dat jaar. Op die manier is ondanks de aanwezig-

heid van compensabele verliezen vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze 

Actueel.
>> tips en actuele zaken

voorgestelde beperking is ook van toepassing op de ongewijzigde achter-

waartse verliesverrekening van één jaar. Een verlies dat door de voorgestelde 

beperking in een jaar niet volledig voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar 

is, kan in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking worden 

verrekend.

Er is geen overgangsrecht. De wijzigingen zijn van toepassing op verliezen 

die stammen uit boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. Verliezen 

uit boekjaren die zijn aangevangen voor die datum zijn - conform de huidige 

regels - tot 31 december 2021 verrekenbaar. Daarna verdampen ze.

Heeft u recht op twee procent of 
vrijstelling overdrachtsbelasting?
De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor 

degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling wil-

len toepassen. Alleen met behulp van deze verklaringen kan de notaris het 

verlaagde tarief of de vrijstelling toepassen.

De overdrachtsbelasting kent sinds dit jaar verschillende tarieven voor wonin-

gen. Het bestaande lage tarief van 2% is alleen nog maar van toepassing voor 

degene die zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen.

U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een woning koopt, er zelf 

voor langere tijd in gaat wonen, 18 tot en met 34 jaar oud bent en de vrijstel-

ling nog niet eerder heeft toegepast. Vanaf 1 april van dit jaar komt daar de 

eis bij dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000, daarboven betaalt 

u toch het tarief van 2%.

Het tarief is 8% in alle overige gevallen, tenzij een andere vrijstelling van toe-

passing is. Voor onder meer de tweede woning, de woning die verhuurd wordt 

en ook voor bedrijfspanden is het tarief dus ook 8%.

Dat aan de eisen voor het lage tarief van 2% of aan de eisen voor de vrijstel-

ling voldaan wordt, moet blijken uit een ondergetekende verklaring die op de 

site van de Belastingdienst is te vinden. De verklaring moet worden ingevuld, 

geprint, ondertekend en afgegeven aan de notaris. Wordt de woning door 

meerdere personen verkregen, dan moet iedere verkrijger een eigen verklaring 

invullen en ondertekenen.

Overheidssteun rondom Corona
Er is doorlopend sprake van aanpassingen in regelingen rondom Corona. 

Wij verwijzen u naar onze website voor de diverse regelingen die wij steeds 

actueel houden: www.vanreeaccountants.nl.
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BOR: Uw familiebedrĳ f fi scaal-vriendelĳ k overdragen

Van Ree Finance Consultants BV is specialist in waardebepaling van een 

onderneming bij aan- of verkoop of bedrijfsopvolging. In het afgelopen jaar 

heeft van Ree Finance Consultants BV een aantal ondernemers met succes 

begeleid in het overdragen van de ondernemingen aan de volgende generatie 

waarbij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is toegepast. De bedrijfsopvol-

gingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke belastingvrijstelling bij vererving of 

schenking van ondernemingsvermogen. Hierdoor wordt er over de waarde 

van een onderneming niet of nauwelijks belasting geheven. 

Ook voor u als ondernemer komt het moment waarop u serieus aandacht 

moet besteden aan bedrijfsopvolging. Bedrijfsopvolging is een belangrijk

 – en vaak ook emotioneel – moment. Zowel voor u als voor uw opvolger, 

zeker als het een familiebedrijf betreft. Het is erg fijn als u het familiebedrijf 

kunt overdragen aan de volgende generatie met zo min mogelijk fiscaal-

nadelige gevolgen. Vanuit dat fiscale oogpunt is de Bedrijfsopvolgingsregeling 

(BOR) een van de belangrijkste vertrekpunten bij een bedrijfsoverdracht. 

Deze regeling heeft veel invloed op uw financiële positie, maar niet minder 

voor de continuïteit van het bedrijf wat u overdraagt.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)  

De voorwaarden voor toepassing van de BOR zijn:

1. Het gaat om een actieve onderneming. Dat wil zeggen, er zijn onderne-

mingsactiviteiten. Een onderneming waar alleen beleggingsactiviteiten 

plaatsvinden komt niet in aanmerking voor de BOR

2. U moet als ondernemer de actieve onderneming al ten minste 5 jaren 

(bij schenking) of 1 jaar (bij overlijden) in het bezit hebben. 

3. De bedrijfsopvolger die de onderneming geschonken krijgt of erft, 

moet deze tenminste 5 jaren voortzetten en 3 jaar in de onderneming 

werkzaam zijn; dat kan een kleine parttime functie zijn

4. Als er sprake is van aandelen, dan mogen deze gedurende 5 jaren niet 

worden verkocht. De onderneming mag ook niet worden gestaakt.

Wat houdt de regeling in?

Met de BOR kunt u de heffing van inkomstenbelasting (26,9%) voor 100% 

doorschuiven en voor een groot gedeelte een vrijstelling krijgen voor de 

schenk-/erfbelasting. De verkrijging van de onderneming met een waarde tot 

ruim 1,1 miljoen euro is voor de schenk-/erfbelasting vrijgesteld van belas-

tingheffing. Er geldt een vrijstelling van 83% voor zover de waarde van de 

onderneming boven het bedrag uitkomt. Dit houdt in dat slechts 17% van 

die waarde wordt belast. Dit zal doorgaans belast zijn met een heffing van 

10 tot 20%. 

Blijft de huidige regeling ook met het nieuwe kabinet in stand?

Tot wanneer de BOR nog van toepassing is en in welke vorm is de vraag. 

In de bouwstenennotitie die in mei 2020 door de staatssecretaris naar 

de Tweede Kamer is gestuurd wordt een aantal voorstellen gedaan tot 

versobering van de huidige regeling. Er wordt onder andere voorgesteld 

om de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting af te schaffen en ook 

de vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting af te schaffen dan wel sterk 

te verminderen. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat de BOR dit jaar 

geëvalueerd zal worden.

Denkt u na over bedrijfsopvolging? Wilt u niet voor verrassingen komen te 

staan en uw vermogen zo fiscaal voordelig mogelijk overdragen? Neem dan 

tijdig contact met één van ons op.

R. (Remko) van de Craats RB

Corporate Finance Adviseur

rvdcraats@vanreefc.nl

Specialisme.

Mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

Directeur HR en Financiën

wvvliet@vanreefc.nl
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Colofon.
Reesultaat is een uitgave van Van Ree 
Groep. 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 be-
richtgeving. Voor nadere informatie 
over de onderwerpen in deze uitgave 
kunt u contact opnemen met uw con-
tactpersoon.

Aangesloten bij               en

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
geldermalsen@vanreeacc.nl

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

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

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9
8024 HB  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
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl

| Kantoor Drechtsteden
Nieuwland Parc 301-302, 
2952 DD  Alblasserdam
T (078) 303 30 34
drechtsteden@vanreeacc.nl

rekeningen, begroting, huisvesting, managementrapportages, beleidsplannen, 

bekostiging en financiële verantwoording.”

Ook rondom de CAO kan er heel wat spelen in het onderwijs. “Bijvoorbeeld 

voor verloningen hebben wij nieuwe software. Daarnaast spelen zaken als 

salarisstroken, regelgeving en ontslagprocedures. Als een bestuurslid uit het 

MKB komt, ontdekt hij met verbazing de wondere wereld van de CAO in het 

onderwijs,” vertelt Stephan. 

De administraties die Groenendijk opstelt, worden door Van Ree getoetst. Ook 

toetst Van Ree de IC3000 certificering. Er wordt nagegaan of wordt gewerkt 

zoals beschreven is. De samenwerking is positief. “Wij trekken samen op en 

zoeken in oplossingen. Nuchter en praktisch, dingen zijn klaar. We weten 

allemaal van aanpakken en zijn pragmatisch ingesteld.” Stephan waardeert de 

korte lijnen: “We hebben hetzelfde DNA.” 

We hebben hetzelfde DNA
Stephan is in 1999 gestart bij Groenendijk en na diverse functies binnen het 

bedrijf is hij inmiddels directeur samen met Jan Ouwenbroek. “In de praktijk 

leer je het meest,” aldus Stephan. 

Stephan vertelt enthousiast over de werkzaamheden van Groenendijk. Zij 

verzorgen de administratie en advisering van met name scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs, maar ook samenwerkingsverbanden. “Het is een 

dankbare groep cliënten. Cijfers en regelgeving is niet hun core business. Door 

ons hoeft het bestuur zich niet bezig te houden met bedrijfsvoering, waar hun 

hart niet ligt.” De diversiteit in het werk spreekt hem aan. “Er speelt van alles 

in een school. Afhankelijk van de grootte van de organisatie gaat het om jaar-

Impressie.
Groenendĳ k Onderwĳ sadministratie 

Groenendijk is een administratiekantoor met een gevestigde

naam in ‘de wereld van de onderwijsadministratie’. Met 

ruim 120 medewerkers op twee locaties, Sliedrecht en 

Beverwijk, verzorgt Groenendijk de bedrijfsvoering van 

ruim 160 schoolbesturen. Groenendijk streeft ernaar, dat 

de  processen voldoen aan de drie betrouwbaarheids-

principes: volledig, juist en tijdig. Groenendijk wil hiermee 

een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstelling om 

leerlingen het beste onderwijs te bieden. Als branchespeci-

alist spelen zij proactief in op de vragen en knelpunten die 

klanten ervaren met het toepassen van de vaak complexe 

wet- en regelgeving in het onderwijs en de kinderopvang. 

En dat alles vanuit de kernwaarden klantgericht, ambitieus 

en betrokken. We spreken hierover met één de directeuren, 

Stephan Breur.


