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Er is doorlopend sprake 
van aanpassingen in overheids-
steun rondom Corona. 

Interview.
Visionplanner is dus de ideale oplossing 
voor snel en simpel meer inzicht.

Kantoornieuws.
De uitslag van het Cliëntenonderzoek.

Impressie.
Samen vinden we de beste oplossing.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Vijfenvijftig.
Van Ree Accountants bestaat 55 jaar. Dit hebben we mede 

te danken aan onze klanten. Maar hoe ervaren onze 

klanten ons? Ons cliëntenonderzoek gaf hier antwoord op. 

Eén van de uitkomsten is, dat hoe langer een bedrijf met 

Van Ree samenwerkt, hoe hoger het ‘rapportcijfer’ is dat 

wordt gegeven. Eén van die cliënten is Baaijens Industrial 

Equipment BV uit Oss. We trekken inmiddels al 54 jaar 

met elkaar op! Zie voor een gesprek met opa en kleinzoon 

Boy Baaijens junior de rubriek Impressie. 

In de rubriek Kantoornieuws zijn er twee positieve ontwikkelingen met u te 

delen. De benoeming van vier accountant-medewerkers en de uitslag van 

ons cliëntenonderzoek.

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. 

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 “regeren 

is vooruitzien”. Dat geldt niet alleen in Den Haag, maar ook voor u als 

ondernemer..

Ik wens u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consul-

tants en corporate finance specialisten zijn u ook in ons 56e jaar graag van 

dienst!

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

Drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

Algemeen directeur

NB: zie onze nieuwsberichten op onze website over Prinsjesdag!

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt jou het meest aan in je werk bij Van Ree?

De grote mate van diversiteit en afwisseling in mijn werk houdt het altijd leuk. 

Zowel qua klanten als qua branches zijn er altijd weer leuke uitdagingen en 

veel afwisselende werkzaamheden. Ook het teamwork en de collegialiteit 

waarmee we altijd optimaal voor onze klant klaar staan, is iets wat mij erg aan-

spreekt, we doen het samen! Als accountant bij Van Ree zoek ik het beste voor 

de klant, naast de ondernemer staan en samen kansen zoeken en oplossingen 

bedenken. Optimaal helpen ondernemen, dat geeft energie.

Wat betekenen klanten voor jou?

Klanten betekenen veel voor mij, het klantcontact, de persoonlijke band en een 

duurzame relatie daar haal ik veel energie uit. Uiteraard ben ik van de cijfertjes, 

maar alleen cijfers zeggen niet zoveel, de ondernemer met zijn of haar verhaal 

maakt het compleet. Als adviseur de klant helpen, samen brainstormen en 

toegevoegde waarde leveren met onze frisse kijk dat wordt gewaardeerd. Een 

tevreden klant zorgt voor een voldaan gevoel.

Dit keer een gesprek met Henri Verhoef AA. Henri is al 

bijna 15 jaar werkzaam bij Van Ree Accountants op onze 

vestiging in Leersum. Henri is op dit moment werkzaam 

als Accountant-Medewerker in het MKB. Tijd voor een 

nadere kennismaking!

Je promoot Visionplanner nogal. Kan je aangeven voor wie 

Visionplanner interessant is?

Ondernemers sturen vaak op gevoel, banksaldo en ervaring. In veel situaties 

helemaal niets mis mee, maar er is vaak meer uit te halen met ‘reealtime’ 

inzicht. Visionplanner maakt dit mogelijk door visualisering van cijfers en geeft 

simpel en direct inzicht. Direct inzicht geeft de mogelijkheid voor ondernemers 

om grip te houden op de actuele situatie en zo snel mogelijk in te grijpen of 

successen te vieren. 

Visionplanner is dus de ideale oplossing voor ondernemers die snel en simpel 

meer inzicht willen. Van praktische detailinformatie tot en met management-

informatie en prognoses biedt dit voor bijna iedere ondernemer toegevoegde 

waarde.

Ter afsluiting

Mijn werk doe ik met veel voldoening, de klant staat voorop en ik help onder-

nemers graag optimaal ondernemen met een frisse kijk op cijfers!

Interview.
met Henri Verhoef AA  

Kantoornieuws.
De volgende twee mooie berichten willen wij graag met u delen.

Benoeming tekeningsbevoegde medewerkers

In de achterliggende periode zijn een viertal medewerkers benoemd als 

accountant-medewerker. Een accountant-medewerker heeft tekeningsbe-

voegdheid voor jaarrekeningen en draagt bij aan de verdere commerciële en 

vaktechnische uitbouw van ons kantoor. Het zijn de collega’s Evert aan het 

Rot AA (Zwolle), Theo van Dolderen MSc RA (Geldermalsen) en Wouter Bunt 

AA (Geldermalsen). Ook Leo Koster AA (Alphen aan den Rijn) kon worden 

benoemd als accountant-medewerker. Leo is met zijn kantoor met 4 mede-

werkers uit Bodegraven gefuseerd met ons kantoor. 

tekeningsbevoegdheid voor jaarrekeningen en draagt bij aan de verdere 

commerciële en vaktechnische uitbouw van ons kantoor. Henri Verhoef 

werkt 14 jaar bij ons kantoor.

Cliëntenonderzoek

Omdat plaatjes meer zeggen dan woorden, zie de infographic over de uitslag 

van het Cliëntenonderzoek.
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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.

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 actu-

eel houden: www.vanreeaccountants.nl.

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de 

coronacrisis, worden definitief per 1 oktober aanstaande beëindigd. Wel zullen 

er enkele uitzonderingen blijven. Zo blijven de kredietregelingen tot einde van 

het jaar in stand, net zoals de onbelaste reiskostenvergoeding.

NOW, TVL, Tozo en TONK

De inkomensondersteuning via NOW, TVL, Tozo en TONK wordt beëindigd. Wel 

kunnen zelfstandige ondernemers een beroep blijven doen op de bijstand via 

de Bbz, die tot 1 januari 2022 net als de Tozo geen vermogenstoets zal kennen.

Kredietregelingen

De kredietregelingen vanwege corona, zoals de KKC en de BMKB-C, blijven tot 

het einde van dit jaar van kracht. Ook het Garantiefonds Evenementen, ter 

dekking van de kosten van afgelaste evenementen, blijft tot 1 januari 2022 

bestaan. Daarnaast blijft de leningsfaciliteit voor garantiefondsen in de reis-

branche nog het gehele jaar gelden.

Fiscale regelingen

Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding voortgezet tot 1 januari 

2022, evenals de maatregel inzake de hypotheekpauze.

Sociaal pakket

Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor een sociaal pakket, bestaande uit 

intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het 

mbo. Dit is bedoeld voor mensen met een uitkering, voor mensen voor wie 

ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie of voor zelfstandige 

ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk.

Werktijdverkorting

Vanaf 1 oktober wordt werktijdverkorting opnieuw mogelijk. De herintroductie 

van werktijdverkorting is niet bestemd voor coronagerelateerde omstandigheden 

en heeft alleen betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Verlofsparen als DGA, vervroegd met 
pensioen?
Onderdeel van het Pensioenakkoord is het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, 

RVU en verlofsparen. Op dit moment geldt dat door een werknemer tot maxi-

maal 50 weken verlof mag worden opgespaard zonder dat dit fiscale gevolgen 

heeft. Het wetsvoorstel kent een aanzienlijke verruiming: van 50 weken naar 

100 weken spaarverlof. Dit biedt kansen!

Hoe kun je als werknemer dit verlof opnemen? Denk aan een sabbatical maar 

bijvoorbeeld ook vroegtijdige pensionering. Dat betekent dat een werknemer 

bijna twee jaar eerder met pensioen kan, wie wil dat niet?

De regeling heeft wel een keerzijde. Het verlof wordt opgebouwd bij de werk-

gever en niet extern gestald. In het meest ongunstige scenario gaat de werk-

gever failliet en kan de werknemer naar zijn vroegpensioen fluiten. Het kost 

daarnaast vaak ook jaren om zo’n omvangrijkverloftegoed op te bouwen, als 

het al lukt. Het verloftegoed is door de werknemer ook niet mee te nemen 

naar een nieuwe werkgever. Kortom, wordt deze regeling echt een succes?

Toch zijn ze er wel, werknemers die jaren bij dezelfde baas blijven werken: de 

DGA! Hoe werkt het dan uit? Een DGA kan zich meer verlofdagen toekennen 

dan nodig. Op die manier spaart hij een verloftegoed bij elkaar. Voor zijn BV 

ontstaat de verplichting om in de toekomst deze verlofdagen alsnog op te 

laten nemen. Omdat de verlofdagen zijn gekoppeld aan de arbeidsovereen-

komst kan de BV vervolgens een voorziening opnemen op de fiscale balans.

En natuurlijk, zoals altijd geldt in de fiscaliteit wel: kleed de regeling aan de 

voorzijde goed aan! Er moet goed worden geadministreerd hoeveel vakan-

tiedagen de DGA heeft gespaard. Belangrijk is in zijn arbeidscontract op te 

nemen dat hij verlofdagen mag sparen. Ook is belangrijk dat wordt nagedacht 

op welke wijze opgenomen verlof wordt vastgelegd. Een elektronische agenda 

kan daarbij een prima hulpmiddel zijn.

Goed ingeregeld? Dan kan het verloftegoed van jaar tot jaar mooi oplopen en 

is de aanzet tot een vroegpensioenregeling voor de DGA een feit!

Verwerping van uw administratie? 
De Belastingdienst kan vragen stellen naar aanleiding van uw aangifte inkom-

stenbelasting of vennootschapsbelasting. Wanneer de Belastingdienst vervol-

gens ernstige twijfels heeft bij de juistheid van de administratie van uw onder-

neming dan kan zij deze administratie verwerpen. Dit is een zwaar middel. Dit 

zware middel mag daarom ook niet zomaar worden toegepast. De gevolgen 

zijn meestal desastreus.
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Gevolgen van verworpen administratie

Als uw administratie wordt verworpen heeft dit – zoals gezegd – desastreuze 

gevolgen. Immers zal de inspecteur dan een aanslag opleggen op basis van 

zijn of haar inschatting. Natuurlijk moet deze inschatting redelijk zijn. Echter 

mag de fiscus wel een “veiligheidsmarge” inbouwen. Daarbij mag de Belasting-

dienst gegevens uit de verworpen administratie gebruiken.Vervolgens moet u 

bewijzen dat de schatting niet klopt. Dit is een lastige en vaak arbeidsintensieve 

bewijspositie. Meestal trekt u dan ook aan het “kortste eind”.

Wanneer kan de belastinginspecteur uw administratie verwerpen 

Samengevat kan de inspecteur uw administratie verwerpen als er sprake is 

van twee van de volgende drie situaties: 1. Er zijn ernstige gebreken in uw 

administratie geconstateerd. Denk bijvoorbeeld aan een negatief kassaldo, 

het ontbreken van facturen of gegevens van derden die in uw administratie 

niet worden teruggevonden; 2. De brutowinst wijkt onverklaarbaar af van het 

“normale brutowinstpercentage” in uw branche; 3. Het bedrag wat uit uw 

onderneming overblijft is de laag “om van te leven” of is niet passend voor 

“uw leefstijl”. Dit blijkt dan uit de zogenoemde vermogensvergelijking.

Ons advies

Belangrijk is om bij de verwerping van de administratie goed te kijken naar 

de aanwezige jurisprudentie (uitspraken van rechters). Immers kunnen verge-

lijkbare gevallen u mogelijk helpen.

Heeft u te maken met (mogelijke) verwerping van de administratie? Ga daar 

niet zomaar mee akkoord. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Belastingdienst 

soms te snel naar dit middel heeft gegrepen. Neem daarom altijd contact op 

met uw fiscaal jurist. 

Digitale bewaarplicht
Als ondernemer dient u uw administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. 

Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd. Daarom heeft de 

Belastingdienst de fiscale eisen aangepast:

Gegevens raadplegen

De bewaarplicht houdt ook in dat de bewaarde gegevens te raadplegen moe-

ten zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oude apparatuur bewaard moet blijven 

als bepaalde digitale bestanden alleen op die manier te raadplegen zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan de oude floppydisk of een eerdere Windows-versie.

Niet alleen Auditfile

De Auditfile Financieel is een uittreksel van het grootboek en wordt door de 

meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Het is echter niet vol-

doende om alleen de Auditfile te bewaren, omdat hierin niet alle administra-

tieve boekingen zijn opgenomen.
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Conversie

Het is toegestaan om gegevens van het ene opslagmedium naar een andere 

over te brengen. Zoals het scannen van een papieren document of de inhoud 

van een cd-rom naar een USB-stick. Hiervoor gelden de voorwaarden dat:

• de conversie juist en volledig gebeurt,

• de geconverteerde gegevens gedurende de gehele bewaartermijn 

beschikbaar zijn,

• gegevens binnen redelijke tijd te reproduceren, leesbaar te maken en 

te controleren zijn.

Papieren documenten niet bewaren

Als u aan genoemde voorwaarden voldoet, hoeft u de originele documenten 

niet meer te bewaren. Daarbij zal de digitale versie de plaats innemen van 

het origineel. In principe is conversie voor alle documenten mogelijk, met 

uitzondering van:

1. de balans,

2. de staat van baten en lasten,

3. bepaalde douanedocumenten.

Elektronische communicatiemiddelen

Ook digitale agenda’s en berichten zoals via e-mail, WhatsApp, sms en 

Facebook dient u te bewaren. Dat geldt voor zover ze zakelijk zijn. Bij een 

controle moeten deze gegevens ter beschikking worden gesteld in de vorm 

waar de inspecteur om vraagt. Let op: als er geen duidelijke scheiding tussen 

zakelijke en persoonlijke informatie wordt aangebracht, moeten dus ook privé-

gegevens worden bewaard.

Ons advies

Wij helpen u graag zodat uw administratie voldoet aan de eisen. Dat scheelt 

bij een controle tijd en zoeken. Ook bieden wij mogelijkheden om uw admini-

stratie geheel online te voeren. Neem gerust contact met ons op. 

Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor 
scholing
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte 

inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden 

en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidierege-

ling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen willen aanbieden die in aan-

merking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor die tijd actie 

ondernemen.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

STAP-budge

Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitge-

voerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de 

subsidieregeling kunnen werkenden en werkzoekenden aanspraak maken op 

een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 (inclusief btw) per jaar. 

Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en voor kosten van 

verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Als de aanvraag voor het 

budget is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. 

Let op! 

Aanvragen is nu nog niet mogelijk, dit kan pas vanaf 1 maart 2022. Voor 

scholingsuitgaven die daarvoor in aanmerking komen, kan tot en met 

31 december 2021 nog gebruikgemaakt worden van de fiscale aftrek in de 

aangifte inkomstenbelasting.

Geregistreerde opleidingen

Het is alleen mogelijk om een STAP-budget aan te vragen voor opleidingen die 

zijn geregistreerd in het scholingsregister. Voor ondernemers die opleidingen 

willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget is het daar-

om belangrijk dat hun opleidingen worden opgenomen in dit scholingsregister. 

Het scholingsregister wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehou-

den. 

Scholingsregister

Om een opleiding of scholingsactiviteit te kunnen laten opnemen in het scho-

lingsregister moet eerst de opleider opgenomen zijn in het register. Een opleider 

wordt door de bepaalde organisaties in het scholingsregister geregistreerd als de 

opleider door deze organisatie erkend is. Het gaat dan om een opleider die:

• is erkend door het ministerie van OCW of

• beschikt over het NRTO-keurmerk of

• opleidingen aanbiedt die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde 

kwalificatie of

• is erkend door een sector- of brancheorganisatie.

Ook een door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende EVC-aanbieder wordt 

in het scholingsregister geregistreerd.

Tip!

Bent u (nog) niet erkend door een van deze organisaties? Dan kunt u daar 

misschien nu nog verandering in aanbrengen.

Let op!

Met de registratie bent u er nog niet. Een burger kan pas STAP-budget voor 

uw opleiding aanvragen als u uw gegevens heeft aangevuld en uw scholings-

activiteiten heeft geregistreerd. Deze aanvulling en registratie zijn nu nog niet 

mogelijk, maar waarschijnlijk vanaf het vierde kwartaal wel. Houd hiervoor de 

website duo.nl/stap/ in de gaten. Op deze website vindt u ook meer informatie 

over het scholingsregister.
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Opvolging familiebedrĳ f: regeren is vooruitzien

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Een recent nieuwsbericht trok mijn aandacht. Familiebedrijven geven aan dat 

zij zich zorgen maken om de plannen die er zijn om de belasting op het erven 

of schenken van een familiebedrijf te verhogen. Het Centraal Planbureau en 

het ministerie van Financiën schreven kritische rapporten over de huidige 

regelingen. Want ze bereiken nauwelijks waar ze voor bedoeld zijn. Het is dan 

ook waarschijnlijk dat de belastingregelingen op de formatietafel komen. D66 

pleit voor versobering, PvdA en GroenLinks willen afschaffing, terwijl VVD en 

CDA de BOR willen behouden.

Aandelenfusie?  

Als u er over denkt om op korte termijn uw onderneming fiscaalvriendelijk 

over te willen dragen aan de volgende generatie, is het wellicht verstandig 

om huidige structuur van uw onderneming aan te passen. Een aandelenfusie 

kan daarvoor een goed instrument zijn wat ook eenvoudig te realiseren is.

Wat is een aandelenfusie?

Als een dga met het oog op een gedeeltelijke overdracht van zijn onderne-

ming aan de volgende generatie boven zijn bestaande bv een nieuwe holding 

wil plaatsen, kan hij de zogenaamde “aandelenfusie” toepassen. Hij richt 

dan een nieuwe BV op (dat wordt de nieuwe holding) en brengt de aandelen 

van de bestaande bv in de nieuwe Holding BV. Normaal gesproken leidt dit 

tot belastingheffing omdat de dga de aandelen in zijn eigen bv vervreemdt.  

Maar onder voorwaarden kan er aanspraak worden gemaakt op de fiscale 

doorschuiffaciliteit zodat er geen belasting hoeft te worden betaald.

Voor- en nadelen van een aandelenfusie

Het eerste en belangrijkste voordeel is dat de oude BV exact dezelfde ven-

nootschap blijft. Daar verandert helemaal niets. Er wordt een nieuwe Holding 

BV boven de oude BV geplaatst. Dit betekent onder andere dat:

• Alle nummers van de BV gelijk blijven zoals BTW-nummer, loonbelasting-  

 nummer en KVK-nummer

• Er wordt geen bezittingen en schulden overgedragen naar de nieuwe   

 Holding BV. Er hoeven dus geen vergunningen omgezet te worden, geen   

 kentekens van auto’s bij de RDW omgezet te worden etc.

• Alle contracten lopen gewoon door, zoals arbeidscontracten, huur- en 

 verzekeringscontracten en financieringscontracten met banken.

Een tweede belangrijk voordeel betreft de BOR. Let op, de toepassing van de 

BOR bij een BV kent wel een aantal voorwaarden. 

Een inbreng van aandelen in het kader van een aandelenfusie wordt voor 

de BOR niet als vervreemding aangemerkt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als 

een dga al meer dan 5 jaar de aandelen in de oude BV heeft en hij past de 

aandelenfusie toe, hij toch onmiddellijk na die aandelenfusie de aandelen in 

de nieuwe Holding BV mag wegschenken. Met toepassing van de BOR. Ook al 

voldoet hij niet aan de bezitseis van 5 jaar.

Een nadeel is dat alles wat er in de oude BV zit aan bezittingen en schulden, 

daar na de aandelenfusie nog steeds zit. Terwijl een aantal daarvan vanwege 

beperking van risico’s en overdraagbaarheid van de aandelen eerder thuis-

horen in de nieuwe Holding BV. Te denken valt hierbij aan vastgoed en lijf-

rente- of pensioenverplichtingen.

Een aandelenfusie ligt dan minder voor de hand en dan is het verstandig om 

te kijken naar andere herstructureringsmogelijkheden.

Besluit over bedrijfsopvolging

Regeren is vooruitzien! Dat geldt niet alleen in Den Haag, maar ook voor u 

als ondernemer. Wacht daarom de besluitvorming rondom de BOR niet af en 

neem vandaag de eerste stap.

Uw vragen zijn welkom. Ik kom graag met u in contact!

R. (Remko) van de Craats RB

Corporate Finance Adviseur

rvdcraats@vanreefc.nl

Specialisme.
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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

wordt al jaren gebruik gemaakt van UV-C oftewel ultraviolet licht. Mede 

als gevolg van de toegenomen interesse vanuit het MKB heeft Baaijens een 

nieuwe divisie gestart met de naam Baaijens UV-C Solutions.

Luchtzuivering
“We signaleren een behoefte bij het MKB,” vertelt Boy. Hij doelt op de lucht-

zuivering in gebouwen. Virussen worden onder meer via de lucht verspreid. 

Maar door luchtdesinfectie met UV-C licht worden bacteriën, schimmels en 

virussen afgebroken. Dit licht komt niet alleen van de zon, maar wordt ook 

vanuit lampen gegenereerd. Deze lampen zijn de basis van de technologie 

van Baaijens. Omdat er geen chemicaliën aan te pas komen, is het milieu-

vriendelijk. En ook deze producten levert Baaijens helemaal volgens de 

wensen van de klant. Baaijens geeft dan ook met trots aan dat dankzij de 

geleverde UV-C apparaten aan Van Ree haar medewerkers en gasten in een 

veilige omgeving kunnen vergaderen.

Samenwerking
Boy geniet van de diversiteit in zijn werk en de contacten. Hij gaat ook mee 

naar klanten om het installeren te ondersteunen. De sfeer tussen opa en 

kleinzoon is ontspannen. En ook de samenwerking met Van Ree is positief. 

“Jan-Wouter van Dam komt hier graag. En andersom? Jazeker, niet voor niks 

al 54 jaar klant!”

De basis
“We komen uit een familie van smeden,” vertelt de heer Boy Baaijens senior. 

“De smederij is uitgebouwd tot machinefabriek. Oss was vroeger het vlees-

centrum van West-Europa. Dat ligt aan de basis van wat nu Baaijens Industrial 

Equipment is.” Doorspekt met humor vertelt hij hoe het allemaal begon. 

“Ik wilde voor mezelf beginnen en had contacten. Ik ben het gewoon gaan 

doen, ik ging op pad. Toen Unilever in Oss zes machines nodig had, had ik 

een goedkoper alternatief dan de concurrent. En van daaruit is het uitgebreid.” 

En uitgebreid is het zeker. Namelijk met het importeren van machines voor de 

voedingsmiddelenindustrie. Deze worden verkocht in de Benelux en gedeelten 

van Duitsland. Met zijn 76 jaar bruist hij van energie en vertelt enthousiast 

over het bedrijf. “Ik ben nu adviseur,” lacht de heer Baaijens. Inmiddels doen 

de zoons Marc en Tom de verkoop.

Familiebedrijf
Ook kleinzoon Boy Baaijens junior werkt in het familiebedrijf. De korte lijnen 

spreken hem aan. En natuurlijk de gezelligheid. Boy jr. is senior engineer. Hij 

maakt 3 D-tekeningen van machines. Ook ontwerpt hij complete productielij-

nen voor de vlees- en visindustrie, volgens de specifieke wensen van de klant. 

In deze industrie is hygiëne vanzelfsprekend heel belangrijk. Voor desinfectie 
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Samen vinden we de beste oplossing

In het voorjaar van 2021 heeft Van Ree een onderzoek 

gedaan onder cliënten. De belangrijkste vraag was in welke 

mate de dienstverlening wordt gewaardeerd. We zijn blij 

met de mooie resultaten. Eén van de uitkomsten is, dat 

hoe langer iemand met Van Ree samenwerkt, hoe hoger 

het ‘rapportcijfer’ dat wordt gegeven. Eén van die cliën-

ten is Baaijens Industrial Equipment BV uit Oss. We trek-

ken inmiddels al 54 jaar met elkaar op! Hoog tijd voor een 

gesprek met opa en kleinzoon Boy Baaijens junior.


