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Beste lezer,
Graag presenteren wij u de nieuwe Reemedie. De enige 

editie van 2021. Door het tempo van de ontwikkelingen 

in dit bijzondere jaar, publiceerden wij het nieuws vooral 

digitaal. Namelijk via ons Corona-blog dat u op onze 

website www.vanreeaccountants.nl vindt.

In de rubriek ‘Interview’ een ontmoeting met mijn collega Lennard de Haas. 

Al diverse jaren bij ons werkzaam, eerst in Doorn en daarna in Nieuwegein. 

Vanuit Nieuwegein vertegenwoordigt hij de branchegroep ‘medici’ en 

bedient hij met een frisse kijk diverse praktijken. 

Collega Wouter Bunt licht de positieve effecten van de Covid-19 crisis toe. 

U lees het in de rubriek “Actueel”

De fiscale voordelen van een elektrische auto worden uitgelegd door 

Govert Meerkerk. Hij is als belastingadviseur werkzaam bij Van Ree Finance 

Consultants. 

Ditmaal een impressie van Fysiotherapie Transwijk Utrecht. Heidi Snel en 

Vibeke Hoebert vertellen over hun werkwijze én over de samenwerking met 

Van Ree Accountants. 

Onze relatiebeheerders en fiscalisten geven advies dat is toegespitst op 

de situatie in uw praktijk. Neem gerust contact met ons op. Wij wensen u 

veel leesplezier.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

H. (Henri) Verhoef AA, 

Relatiebeheerder

hverhoef@vanreeacc.nl

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Binnen Van Ree Accountants zijn branchegroepen gevormd. 

Hierin worden kennis en ervaring per branche gedeeld. 

Eén van de leden van de branchegroep “Medici” is Lennard 

de Haas. Zijn praktijkopleiding tot Registeraccountant 

heeft hij bijna afgerond. Zijn specialisme binnen Van Ree 

Accountants is het uitvoeren van controles.

Lennards specialisme zijn non-profit organisaties. Vanuit dit specialisme 

binnen de non-profit audit praktijk is Lennard onderdeel van de branchegroep 

“Medici”. Financiële productieverantwoordingen vanuit de Jeugdwet, bij 

bijvoorbeeld psychologen, kennen grote overeenkomsten met controles van 

productieverantwoordingen binnen de non-profit audit praktijk. Zoals ver-

antwoordingen op grond van de wet maatschappelijk ondersteuning (hierna 

WMO).Bij psychologen houdt dat in, dat Lennard controles uitvoert op de 

financiële productieverantwoording van bijdragen op grond van de Jeugdwet.

Non-profit organisaties leggen verantwoording af op grond van de WMO en 

Jeugdwet. Deze verantwoordingen worden gedaan aan gemeenten of tussen-

organen vanuit verschillende gemeenten. Non-profit organisaties begeleiden 

steeds meer en steeds vaker werkzoekenden met een afstand tot de arbeids-

markt. Of jongeren die minder betrokken zijn bij de samenleving. Oftewel 

Werken vanuit je hart

“deelnemers” in vaktaal. Steeds meer van deze activiteiten worden door 

gemeenten uitbesteed aan andere (non-profit)organisaties, die hiervoor WMO-

bijdragen ontvangen. De aanpak verschilt per gemeente. In Utrecht ontvangen 

welzijnsorganisaties een vast bedrag per deelnemer. In veel andere gemeenten 

moet een organisatie uren of dagdelen declareren. Daarbij kunt u denken aan 

bewoners van een zorgboerderij die een ochtend gaan tuinieren.

Die maatschappelijke bijdrage is wat Lennard motiveert. Hij voert niet zomaar 

controles uit. Lennard wil zijn kennis en kunde inzetten voor organisaties die 

ertoe doen. Hij combineert zijn kritische blik dus met betrokkenheid.

Lennard werkt momenteel veel thuis vanwege de coronamaatregelen. Met 

kinderen van 5 en 2,5 jaar oud kan dat een uitdaging zijn. Hij voelt zich thuis 

op de vestiging in Nieuwegein. Het is een jong en laagdrempelig team. Humor 

wordt gecombineerd met een gevoel van verantwoordelijkheid. Dus niet alleen 

hard werken, maar vanuit je hart werken. Zoals in de kernwaarden van Van Ree 

Accountants ook is geformuleerd: pro-actief en enthousiast advies.

Interview.
met Lennard de Haas 

Kantoornieuws.
7e vestiging Van Ree accountants

Het is inmiddels al 9 maanden geleden maar 1 januari is de 7e vesti-

ging ‘geboren’. Van Ree Accountants in Drechtsteden. Onder de rook van 

Rotterdam en Dordrecht. Vanuit de verdere groei van Van Ree Accountants is 

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

enthousiasme de overstap vanuit de locaties Geldermalsen en Alphen aan 

den Rijn. Met als doel: dichterbij onze klanten zijn. Wij hebben de ambitie 

om vanuit onze locatie op Nieuwland Parc in Alblasserdam/Papendrecht onze 

klanten met een verfrissende blik te bedienen.

Zorgbranche in Zicht 2021

SRA-Branche in Zicht is een platform met actuele data en kennis. Jaarlijks 

worden rapporten gepubliceerd voor en over ondernemers in Nederland. 

Vanuit het visierapport ‘2021 In Zicht’ informeren wij u over de verwachtin-

gen voor de medische branche. Zorgondernemers zijn redelijk positief over 

de vooruitzichten. Maar hebben wel een bijzonder rumoerig jaar achter de 

rug met zaken als gesloten praktijken, inhaalzorg en continuïteitsbijdragen. 

Bezoek onze website www.accountantsindezorg.nl en lees het rapport 

(vanaf pagina 57) met Kansen en bedreigingen.

Corona-blog

In 2020 zijn we gestart met een corona blog medici om u zoveel en zo actueel 

mogelijk informeren over nieuwe ontwikkelingen. Deze gingen razend snel. 

Er was veel onduidelijkheid en er waren spanningsvelden door de combinatie 

van de verschillende regelingen. Inmiddels kijken we terug en zijn de ontwik-

kelingen meer gericht op de afrekeningen en verantwoordingen. Ook dit vol-

gen wij op de voet voor u. Wij houden u graag via ons blog op de hoogte.

AGENDA 2021/2022

Dag van de Praktijkmanager 2021

Op 21 september 2021 hopen wij als partner van Medisch Ondernemen 

aanwezig te zijn op de dag van de praktijkmanager. Een dag samen met 

vakgenoten én topsprekers de diepte in op een aantal belangrijke vragen 

die vandaag of morgen ook in uw praktijk spelen. Wij ontmoeten u daar 

graag. Aanmelden kan via www.pmdag.nl 

Dental Expo maart 2022 in Amsterdam

De negende editie in 2018 was een geweldig succes. De tiende had een 

succes moeten worden in 2020, wij waren er klaar voor. Maar helaas, en 

terecht, is dat niet doorgegaan. Maar van uitstel komt geen afstel.  We kijken 

uit naar Maart 2022 om u dan alsnog te verwelkomen op de Dental Expo.
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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.

POSITIEVE EFFECTEN VAN DE
COVID-19 CRISIS

Procesverbetering praktijkhouders
In deze tijd waarin het Corona-virus een wereldwijde crisis veroorzaakt, zagen 

wij naast alle negatieve ontwikkelingen ook positieve effecten ontstaan. 

Met creativiteit als drijvende factor! Zo hebben diverse praktijkhouders de 

tijd genomen om processen te verbeteren en te optimaliseren. Vanuit onze 

gesprekken hebben wij de praktijkhouders hierin bijgestaan. Ook onze infor-

matievoorziening over steunmaatregelen is hierop ingericht. Enkele belangrijke 

zaken delen wij met u.

Visie en missie van uw praktijk
Om optimalisatie goed te kunnen doen, is het van belang om zaken richting 

de toekomst helder te hebben. Begin daarom bij de basis; een heldere visie en 

missie. Waarmee onderscheidt u zich? En wat is uw unieke kracht? Vervolgens 

is het relevant om duidelijk te hebben welke dienstverlening u wilt aanpassen 

of uitbreiden. Aan iedere vorm van dienstverlening zijn processen gekoppeld.

Het team in uw praktijk
Een cruciaal onderdeel in procesoptimalisatie bent uzelf met uw team. De 

crisis heeft ongetwijfeld impact gehad op het team en dit brengt lessen met 

zich mee. Een betrokken en goed op elkaar ingespeeld team blijft van belang.

Kengetallen voor medici
Wij zetten onze expertise graag in voor uw praktijk. Wat zijn de financiële 

kengetallen waar u in de toekomst op gaat sturen? Evaluatie van het verleden 

geeft sturing voor de toekomst. Of het nu gaat om tandarts, huisarts of 

fysiotherapeut: medische praktijken moeten aan steeds meer knoppen draaien. 

Maar op welke stand staan de knoppen en op welke stand moeten deze in de 

toekomst staan?

Het meest cruciale voor de praktijkhouder is de informatie over de patiënt. Het 

draait om de patiënt, de zorgverlening en dossiervorming. Een ondernemende 

praktijkhouder wil daarnaast meer informatie. En zelfs een compleet inzicht in 

de praktijk. Dat is belangrijk, om zo min mogelijk zorggelden mis te lopen en 

om uw processen goed te laten verlopen.

Goede informatievoorziening over uw praktijk is hierbij noodzakelijk. Dus 

de beschikking over de volledige, juiste financiële informatie op het juiste 

moment is hierbij cruciaal.

Inzicht in de financiën van uw praktijk
Wij helpen u inzicht te krijgen in uw financiële praktijk. Hiervoor kan gebruik 

gemaakt worden van dashboards; dit zijn digitale overzichtspagina’s. Middels 

een visuele weergave van uw cijfers krijgt u duidelijke en overzichtelijke infor-

matie. Zo heeft u doorlopend toegang tot actuele gegevens, dus “realtime 

inzicht”. Of zoals wij het noemen, “Reealtime inzicht”. Als onderdeel van onze 

dienstverlening stellen wij ons dashboard graag voor u beschikbaar.

Omdat uw tijd kostbaar is, zijn snelheid en eenvoud belangrijk. Met ons 

Reealtime dashboard wordt uw managementinformatie volledig automatisch 

gegenereerd. Onze visie erachter is: “We doen het snel, simpel en samen”:

• Snel

Overzichtelijke managementrapportages en visueel weergegeven 

dashboards. Met slechts één klik op de knop vraagt u de achter -

liggende details op.

• Simpel

Eenvoudige implementatie en gebruiksgemak. Altijd en overal 

toegankelijk.

Goede informatievoorziening 
over uw praktijk is hierbij 
noodzakelijk.

“

”
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• Samen

Wij als accountant, de praktijkhouder en praktijkmanager delen 

rapportages. Zo vullen we elkaar aan. U kunt begrotingen maken, 

presentaties aanpassen en vergelijken met actuele prestaties.

Door gebruik te maken van ons dashboard kunt u met de informatie van 

vandaag sturen richting de toekomst. Want inzicht hebben is een essentieel 

onderdeel van een efficiënt vooruitgangsproces. Voor tandarts, huisarts en 

fysiotherapeut geldt hetzelfde: “Goede patiëntenzorg kan niet zonder goede 

financiële zorg”.

Advies voor uw praktijk
Steeds blijkt, dat er heel wat zaken de nodige aandacht vergen 

om voldoende te blijven presteren. Naast inzicht in financiën ook 

mogelijke samenwerkingsvormen, online zichtbaarheid en fiscale 

ontwikkelingen. Wij denken hierover graag met u mee! Neem 

gerust contact op voor meer informatie. Een vrijblijvende demo 

hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

W. (Wouter) Bunt AA, 

Relatiebeheerder 

wbunt@vanreeacc.nl

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 accountantskan-

toren. 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 

ontwikkelen we met elkaar en houden we ook met elkaar in 

stand. We bouwen verder op de ingeslagen weg. Onze professio-

nele beroepshouding is vooral op zoek naar zaken die nog beter 

kunnen. En die zijn er nog steeds. Want we zijn en blijven een 

lerende organisatie.
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Overweegt u als ondernemer in de medische sector een elektrische 

auto aan te schaffen? De afgelopen jaren is de aanschaf van een 

elektrische auto fors gestimuleerd. Naarmate het aanbod toeneemt 

en de elektrische auto steeds toegankelijker wordt, nemen de stimu-

leringsmaatregelen af. Dat betekent echter niet dat de elektrische 

auto fiscaal niet meer wordt gestimuleerd. Voor medici kan de aan-

schaf van een elektrische auto nog steeds veel voordelen hebben. 

In dit artikel zetten wij uiteen welke fiscale voordelen een elektrische 

auto in 2021 heeft.

Bijtelling privégebruik elektrische auto)  
Een van de bekendste voordelen van een elektrische auto is de lagere 

fiscale bijtelling. De bijtelling is alleen van toepassing als er sprake 

is van privégebruik van de auto van de zaak. Het reguliere bijtellings-

percentage is in 2021 vastgesteld op tenminste 22%. Voor elektrische 

auto’s geldt een lager percentage van 12% tot een cataloguswaarde 

van de auto van € 40.000. Indien de cataloguswaarde meer is dan 

€ 40.000, geldt over het meerdere het reguliere bijtellingspercentage. 

Concreet betekent dit het volgende: voor een auto met een catalogus-

waarde van meer dan € 40.000, is de bijtelling € 4.000 minder. Het 

uiteindelijke belastingvoordeel is van verschillende factoren afhanke-

lijk. Deze kan globaal worden ingeschat op ongeveer 40% – 50% van 

het bijtellingsvoordeel.

Zonnecellen en waterstof
Naast de reguliere elektrische auto bestaan inmiddels ook auto’s 

die op innovatief gebied nog een stap verder gaan. Het gaat dan om 

auto’s die stroom opwekken door zonnecellen op het dak van de auto 

of aangedreven worden door waterstof. Voor deze auto’s geldt onder 

zeer specifieke voorwaarden de maximale bijtellingskorting niet. Het 

bijtellingstarief van 12% geldt dan over de gehele cataloguswaarde. 

Voor een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 90.000, 

is de bijtelling dan in totaal € 9.000 minder dan de bijtelling van een 

benzine- of dieselauto met dezelfde cataloguswaarde.

De komende jaren zal het bijtellingsvoordeel voor elektrische auto’s 

dalen. Als u echter in 2021 een nieuwe elektrische auto aanschaft, 

bent u er zeker van dat het huidige bijtellingspercentage voor 60 

maanden geldt.

Milieu-investeringsaftrek
Indien u vanuit uw maatschap of persoonlijke onderneming een elek-

trische auto aanschaft, kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. 

In 2021 geldt voor elektrische auto’s het percentage van 13,5% over 

een maximum van € 40.000. Dat komt neer op een aftrekpost van 

€ 5.400. Ook de aanschaf van een laadpaal kan voor MIA in aanmer-

king komen.

Voor de waterstofauto en zonnecelauto is de MIA nog voordeliger. 

In dat geval is er een MIA-aftrek mogelijk van 36% tot maximaal 

€ 75.000. De aftrekpost komt dan neer op € 27.000. Voor waterstof-

auto’s geldt nog de aanvulling dat u 75% van de aanschafwaarde 

willekeurig mag afschrijven. Daarmee kan fiscaal optimaal gestuurd 

worden.

Om voor MIA in aanmerking te komen, dient u de investering binnen 

drie maanden aan te melden bij de RVO. Deze drie maanden gaan in 

op het moment dat u de investeringsverplichting aangaat. Dat houdt 

in het tekenen van het koopcontract of een offerte, maar het kan ook 

de reservering voor een auto zijn. Welke voertuigen in aanmerking 

komen voor deze regeling, is te vinden op de site van de RVO.

Motorrijtuigenbelasting
Een ander belangrijk voordeel van de elektrische auto is de vrijstelling 

van motorrijtuigenbelasting. Het is de bedoeling dat dit zo blijft tot en 

met 2024.

Conclusie en advies
In dit artikel hebben wij de fiscale voordelen van een elektrische auto 

voor medici uiteengezet. De elektrische auto wordt fiscaal nog steeds 

gestimuleerd. De komende jaren wordt dit voordeel steeds verder 

afgebouwd. Daarom kan het raadzaam zijn om in actie te komen als 

u de aanschaf van een elektrische auto overweegt. Het zijn echter 

niet alleen de fiscale aspecten die een rol spelen bij de aanschaf 

van een auto. Ook in het dagelijkse gebruik kan een elektrische auto 

voordeliger zijn dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto.
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De voordelen voor u op een rij:

1 Fiscaal vriendelijke bijtelling;

2 Milieu-investeringsaftrek mogelijk;

3 Vrijstelling motorrijtuigenbelasting;

4 Voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s 
zijn de voordelen nog groter.

Wilt u weten wat in uw situatie het voordeel van een elektrische auto is?

Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

G. (Govert) Meerkerk, 

Belastingadviseur

gmeerkerk@vanreefc.nl.

Fiscale voordelen elektrische auto

Specialisme.
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Colofon.
Reemedie 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 met ons opnemen.

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

“Je hebt met een persoon te maken,
 niet met een knie of een rug”
Heidi en Vibeke vinden het belangrijk toegankelijkheid uit te stralen. Juist in 

een tijd dat gezondheidszorg steeds koeler en zakelijker wordt. Financiering en 

efficiency spelen natuurlijk een rol. Maar zij willen juist zo dicht mogelijk bij de 

patiënt staan. Fysiotherapie is voor hen meer dan het fysieke deel. “Want je 

hebt met een heel persoon te maken, niet met een rug of een knie. We willen 

mensen leren en coachen over belasting en belastbaarheid.”

“Onze accountant wordt helemaal 
  uitgehoord”
Beide fysiotherapeuten erkennen het belang van de financiële kant. De praktijk 

moet kunnen blijven draaien. Inzicht hierin geeft de mogelijkheid om goede 

keuzes te maken, aldus Heidi. Ze bereiden hun gesprekken met Henri Verhoef 

van Van Ree Accountants voor door goed te lezen. Bij bespreking van het jaar-

verslag, krijgen ze adviezen. “Het gaat om financiële vaktechnische informatie. 

Bijvoorbeeld over hoeveel speelruimte er is. Wat attentiepunten zijn. Wat het 

moment is om een aanschaf te doen.” Daarbij merken Heidi en Vibeke dat hun 

accountant met mensen in de zorg werkt. De adviezen zijn toegespitst op de 

branche en specifiek op hun praktijk. Met een lach besluit Vibeke: “Hij wordt 

door ons helemaal uitgehoord. Maar hij wordt het geneuzel niet zat.”

“Samenwerking één op één”
Maar samenwerken betekent voor hen meer. Namelijk samenwerken met de 

patiënt. “We zijn met mensen aan het werk. We helpen hen op de been, zodat 

ze in hun dagelijks leven meer vrijheden krijgen. Dat is samenwerking één op 

één,” aldus Vibeke. Heidi bevestigt dat: “Door kleine interventies kunnen we 

mensen vrijheden geven. Ik coach en begeleid Parkinson-patiënten. Met onze 

tips en tools proberen we hen zo lang mogelijk eigen regie te laten houden. 

Dat geeft voldoening!” In het verzorgingshuis gaat samenwerking nog een 

stapje verder. Daar wordt multidisciplinair gewerkt. Gezamenlijk wordt gezocht 

naar de beste zorg voor die persoon: “Actieve deelname van de patiënt is 

essentieel daarin. Zodat je de patiënt zo lang mogelijk goed kan laten zíjn”.  

Impressie.
Praktĳ k voor fysiotherapie Transwĳ k 

Vibeke Hoebert en Heidi Snel werken in de praktijk voor 

fysiotherapie Transwijk in Utrecht. De praktijk heeft twee 

locaties, naast de hoofdvestiging in Utrecht is er ook een 

dependance in een woonzorgcentrum namelijk één in 

een verzorgingshuis in Utrecht. Het samenwerken staat 

centraal. Niet alleen met elkaar. Er is tussen hen een rol-

verdeling ontstaan waarbij ieder doet waar zij goed in is. 

Daarbij hebben Heidi en Vibeke oog voor elkaar. 


