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Niets is zo 
veranderlijk als 
het weer.
De zomer is nu bijna voorbij en de herfst is begonnen. De 

temperaturen zakken al aardig en je merkt gewoon dat de 

herfst in de lucht hangt. Niets is zo veranderlijk als het 

weer zeggen ze dan. Nou, het kabinet kan er anders ook 

wat van. Op Prinsjesdag is het Belastingplan verschenen. 

Ik verbaas mij er altijd weer over hoeveel van de plannen 

van de voorgaande paar jaren er weer bijgesteld worden. 

In de rubriek Kantoornieuws zijn er diverse ontwikkelingen die we met u 

delen. 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 nieuws-

berichten gedeeld. Ook op LinkedIn vindt u steeds actuele informatie. In 

deze periode veelal naar aanleiding van Prinsjesdag. 

Zoals u van ons gewend bent komt er ook een klant aan het woord. 

Interessant om te lezen hoe Maarten Doomen van autobedrijf Bluekens 

ons als sparringpartner ervaart.

Vorig jaar is onze vestiging in Alphen aan den Rijn uitgebreid met 

Accountantskantoor Koster. Onze nieuwe collega Franz van de Zwan geeft 

in een interview weer op welke wijze  hij dienstverlenend wil zijn. 

In de rubriek Specialisme tot slot aandacht voor Van Ree HR Consultants. 

Voor meer informatie naar aanleiding van wet- en regelgeving of voor 

alle wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag kunt u contact met ons 

opnemen. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consultants en corporate 

finance specialisten zijn u graag van dienst! 

Ik wens u veel leesplezier.

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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Mĳ n doel: sublieme dienstverlening
Specialisten in huis

“Betrokken zijn bij onze klanten vind ik belangrijk. Ik ben graag in gesprek met 

mensen, houd van dienstverlening. Doordat we samen zijn gaan werken met 

Van Ree, hebben we meer specialisten zelf in huis. Bijvoorbeeld fiscalisten en 

juridisch adviseurs. Ik kan daardoor beter gevraagd en ook ongevraagd advies 

geven.” 

Werken en leren

Franz licht toe hoe hij in dit vak terecht is gekomen. Na de MEAO ging hij wer-

ken en leren combineren. Leo Koster nodigde Franz uit om bij hem te komen 

werken. In de loop van de jaren is Franz steeds studies en trainingen blijven 

volgen. Hij neemt nu ook deel aan het trainingsprogramma van Van Ree; de 

Van Ree Academy. Daarnaast is hij bezig met de theoretische opleiding post 

HBO MKB Accountancy AA. Dit alles combineert hij met zijn gezin. Dat is met 

drie dochters, een zoontje en een echtgenote die in de zorg werkt een gezellige 

drukte. Franz werkt graag op het kantoor in Alphen aan den Rijn. Dat is 

efficiënt en het overleggen met collega’s is makkelijk. 

Van Ree Accountants heeft zeven vestigingen, verdeeld 

over Nederland. In 2021 is de vestiging in Alphen aan 

den Rijn samengevoegd met Accountantskantoor Koster. 

Dat betekende voor de medewerkers een verandering. 

Meer collega’s, een verhuizing, meer cliënten. Franz van 

der Zwan vertelt erover. 

Professionele organisatie

Franz ervaart de samenwerking dus als heel positief. Met name in de branche-

specialisatie waarvoor Van Ree kiest, ziet hij voordelen: “Je brengt als profes-

sionele organisatie focus aan. Je weet wat er in de branche speelt. Dat is van 

meerwaarde voor de klant. Die verwacht ook dat jij de wet- en regelgeving kent 

en bijhoudt. En signaleert wat voor hem belangrijk is. Zo kun je echt een spar-

ringpartner voor de klant zijn.” En daar is Franz blij mee: “Want mijn doel is 

sublieme dienstverlening. In het belang van de ondernemer.”

Interview.
met Franz van der Zwan

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

Nieuwe partners

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe partners toegetreden tot het partnerteam 

van Van Ree Accountants, te weten J. (Jaap) Goossen RA MSc en J.H. (Johan) 

Arends LLM AA RB. Beiden zijn werkzaam op onze vestiging Barneveld. 

Hierdoor is de basis van onze groeiende organisatie verder versterkt.

Benoeming tekeningsbevoegde medewerker

Vanaf 1 september jl. is mr. (J.) Johan de Bruin AA RB benoemd als Belasting 

Adviseur Medewerker. Johan is hiermee tekeningsbevoegdheid voor fiscale 

aangiften en advisezen en draagt bij aan de verdere commerciële en vaktech-

nische uitbouw van Van Ree Finance Consultants BV. 

Barneveld 20 jaar

Van Ree Accountants, sinds 1966, heeft op dit moment7 vestigingen. 

Op 1 september jl. vierde  één van deze vestigingen, namelijk Barneveld 

haar 4 lustrum, dus 20 jaar! Al 20 jaar gevestigd aan De Koolhovenstraat 

in Barneveld, mag zij zich tot één van de gerenommeerde Barnevelder 

accountantskantoren rekenen.

Apeldoorn

Vanwege de groei van onze vestigingen Barneveld en Zwolle en de aanwezig-

heid van klanten en medewerkers in de regio Apeldoorn starten we medio 

2023 onze achtste vestiging. Collega J. (Jaap) Goossen RA MSc zal de leiding 

van deze vestiging krijgen. In een volgende uitgave van Reesultaat krijgt u 

hier een update over.
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Actueel.
Tips en adviezen
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.

Testament in de praktijk

Praktijkvoorbeeld testament

In mijn praktijk als estate planner zijn testamenten vaak onderwerp van 

gesprek. Pratend met iemand over het testament hoor ik vaak de opmerking: 

“Ik heb het goed geregeld”. Bij doorvragen blijkt dan vaak dat men niet (meer) 

precies weet wat er in het testament staat. Vaak blijkt het testament ook 

nogal oud te zijn, niet zelden nog van de vorige eeuw. Dat is een risico.

Onlangs sprak ik een stel, dat in hun testament een stichting als executeur 

had benoemd. Op zich prima. “Maar,” vroeg ik, “Waarom hebben jullie elkaar 

niet als executeur benoemd? Het minste wat je na het overlijden van je 

partner wilt, is toch zorgen voor zijn of haar uitvaart? Begrijpelijk als u daar 

niet bij heeft stilgestaan.”

Uitspraak Gerechtshof over testament

Gelukkig waren deze mensen zo wijs om hun testament tijdig te laten 

controleren. Gebeurt dat niet, dan kunnen nabestaanden voor verrassingen 

komen te staan. Dat blijkt wel uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden van 22 maart 2022.

Wat was er aan de hand? De overledene (hierna noem ik hem: erflater) heeft 

in 2006 een testament gemaakt. Daarin benoemde hij zijn echtgenote tot enig 

erfgenaam, onder de voorwaarde dat hun huwelijk bij zijn overlijden nog in 

stand zou zijn. Als dat niet zo was, was zijn broer enig erfgenaam. Erflater is 

in 2009 gescheiden en hertrouwd. Hij heeft met zijn nieuwe echtgenote twee 

kinderen gekregen. Intussen heeft erflater een concepttestament laten opstel-

len, waarbij hij zijn echtgenote en kinderen tot erfgenaam benoemde, maar 

dat testament is nooit getekend.

De echtgenote is van mening dat dit een vergissing is. Zij en de kinderen 

zijn erfgenaam. Erflater had volgens haar de bedoeling zijn broer alleen tot 

erfgenaam te benoemen voor het geval hij bij zijn overlijden niet gehuwd zou 

zijn en geen kinderen zou hebben. Het Gerechtshof ging daar niet in mee: 

erflater was in zijn testament niet vooruitgelopen op een eventueel her-

trouwen. Ook het concepttestament kan het Hof niet verleiden: het is niet 

uitgesloten dat erflater uiteindelijk niet wilde wat er in het concepttestament 

stond en daarom niet heeft getekend. Het Hof besliste dat de broer de enige 

erfgenaam was.

Ons advies over testamenten

Sta je nooit stil bij je testament? Haal het dan eens uit de kast en laten we het 

samen doornemen.

B.W. (Wim) Boerman RB REP

Estate planner | Belastingadviseur

wboerman@vanreefc.nl

Toetreden tot een VOF? Voorkóm 
belasting betalen
Als iemand toetreedt als vennoot bij een bestaande onderneming, zal deze 

zich veelal moeten inkopen.

Het is noodzakelijk om een vaststelling te doen van de waarde van de onder-

neming. Deze waardering zal plaatsvinden met inachtneming van goodwill en 

andere meerwaarden (en minderwaarden) in de onderneming. Hierbij kun je 

denken aan een pand of een ander bedrijfsmiddel dat in waarde is gestegen 

dan wel gedaald wat in de onderneming gebruikt wordt.

Fiscale gevolgen

Als de eenmanszaak wordt voortgezet in een VOF, houdt dit in dat u de onder-

neming fiscaal voor een deel “verkoopt” aan de toetreder. Stel dat het winst-

aandeel van de toetreder 50% wordt, dan draagt u de helft van uw onder-

neming over. Dit betekent dat er over de helft van de stille reserves belasting 

betaald moet worden.

Voorkom belasting betalen door genot/huur in te brengen of een 

voorbehoud

U kunt belasting betalen voorkomen door de stille reserves niet in te bren-

gen, maar alleen het genot van de activa. Of door de activa te verhuren aan 

de VOF. Het is ook mogelijk om de activa wel in te brengen, maar de huidige 

meerwaarden voor te behouden. Bij toekomstige verkoop van het betreffende 

activa is de winst tot maximaal het voorbehoud voor u. Het restant komt voor 

rekening van de VOF.

Voorkom direct belasting betalen door de ingroeiregeling

Het kan ook anders en wel in de vorm van een zogenaamde ingroeiregeling. 

Dit houdt in dat de toetreder begint met een (te) laag winstaandeel, vergele-

ken met het echte belang dat hij in de onderneming krijgt. Dit winstaandeel 
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>>

stijgt in de jaren erna tot het beoogde belang is bereikt. Op deze manier koopt 

hij of zij zich dus in zonder direct een bedrag te betalen.

Een mogelijke winstverdeling/ingroeiregeling gedurende de eerste jaren kan als 

volgt zijn:

• jaar 1: 70/30

• jaar 2: 65/35

• jaar 3: 60/40

• jaar 4: 55/45

• jaar 5: 50/50

Het winstaandeel loopt dus langzaam op. In jaar 5 heeft de toetreder zich 

helemaal ingekocht. De winstverdeling en ook het aandeel in de goodwill is 

voortaan 50/50.

Het voordeel van een ingroeiregeling is dat als de winst tegenvalt, de toetre-

der automatisch ook minder betaalt. Als de winst hoger is, zal dat hoger zijn. 

Dit voorkomt discussies over de winstprognose als basis voor de bepaling van 

de hoogte van de goodwill. Het is ook gemakkelijk. Het voordeel is ook dat er 

geen financiering nodig is.

Het nadeel is vooral de onzekerheid: de inbrenger weet niet hoeveel hij krijgt 

als goodwill en de toetreder weet niet hoeveel hij betaalt. Dit is immers afhan-

kelijk van de winst.

Van belang is wel om de afspraken en voorwaarden goed vast te leggen in een 

VOF-contract. Wij kunnen u daarbij helpen!

R. (Remko) van de Craats RB

Belastingadviseur

rvdcraats@vanreefc.nl 

Uw bedrijf verkopen? Maak een 
financieel plan
Uw bedrijf verkopen of overdragen doet u vaak maar één keer in uw leven. 

Een belangrijk moment dus, want er verandert veel. Denkt u erover om 

over enkele jaren te stoppen? Hoe ziet uw leven er dan uit? Wat blijft er in 

financieel opzicht te besteden? Wat is de hoogte van uw pensioen? Een 

goed moment om eens naar uw financiële planning te kijken.

Waarom een financieel plan laten maken?

Ik zie in de praktijk dat ondernemers vaak niet weten wat hun maandelijkse 

inkomsten en uitgaven zijn. Hierdoor hebben ze weinig of geen inzicht hebben 
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in hun financiële toekomst. Dit inzichtelijk maken en kijken hoe het verandert 

na bijvoorbeeld een verkoop, is belangrijk. Ik zie veel ondernemers die diverse 

spaarpotjes hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Maar daarbij is het 

voor niet altijd inzichtelijk voor henzelf waar ze het vermogen voor gebruiken 

en of er nog afgerekend moet worden met de Belastingdienst.

Wat staat er in een financieel plan?

Een persoonlijk financieel plan verbindt uw huidige financiële en persoonlijke 

situatie en ontwikkeling daarin. U legt eerst vast welke inkomsten en uitgaven 

u heeft en hoe uw vermogenspositie er nu uitziet. Hierbij wordt gekeken 

naar sparen en beleggen, pensioen, belastingen, verzekeringen, financiering, 

huwelijks- en gezinssituatie etc.

Dan gaat u kijken hoe deze situatie zich in de toekomst zal en kan ontwikkelen.

Vervolgens brengt u uw doelen en wensen voor de toekomst in beeld. Er 

kunnen verschillende belangrijke veranderingen optreden, zoals u wilt:

• Uw onderneming verkopen

• Met (vervroegd) pensioen

• Een vakantiewoning kopen of een boot aanschaffen

• Vermogen schenken aan uw kinderen

In een financieel plan kunnen al deze zaken in beeld gebracht. Zo wordt 

duidelijk welke invloed deze veranderingen op uw vermogen hebben.

Het maken van een financieel plan kent een aantal voordelen. Deze voor delen 

zorgen ervoor dat een financieel plan erg waardevol voor u kan zijn. 

Ik bespreek ze hierna.

Geeft inzicht

Een financieel plan geeft in eerste instantie een goed overzicht van uw 

financiële positie en uw in- en uitgaven. Misschien heeft u uw inkomsten en 

uitgaven al aardig in beeld. Toch is het altijd goed om een volledig overzicht 

te creëren. Een goede inventarisatie van uw huidige inkomsten en uitgaven 

vormt de basis voor een goed financieel plan.

Op deze manier weet u namelijk precies hoeveel geld er binnenkomt en 

hoeveel geld eruit gaat. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of uw inkom-

sten wel toereikend zijn.

Ook wordt uit een financieel plan duidelijk hoeveel vermogen u bezit. Dit kan 

bestaan uit spaargeld, maar ook uit beleggingen of onroerend goed.

Brengt rust en zekerheid

Naast inzicht biedt een financieel plan ook rust en zekerheid. U weet precies 

Actueel.
>> Tips en adviezen

hoe u ervoor staat. Weten hoe uw financiële situatie er nu uitziet en wat 

u kunt doen om uw doelen in de toekomst te behalen, geeft vooral rust en 

zekerheid.

Zet aan tot actie

Daarnaast kan het maken van een financieel plan u ook aanzetten tot actie. 

Het financieel plan kan ervoor zorgen dat u stappen durft te nemen waar 

u al lange tijd over twijfelt. Denk hierbij aan het kopen van een huis of het 

doen van een investering.

Helpt u uw doelen te realiseren

Als laatste helpt een financieel plan met het realiseren van uw doelen. 

Voorbeelden van doelen zijn eerder met pensioen, uw levensstandaard 

behouden na het stoppen met werken of geld schenken.

Deze doelen heeft u misschien al een tijdje. Door samen met de financieel 

planner een concreet plan te maken krijgt u antwoord op de vraag of u deze 

doelen ook kunt realiseren en wat daarvoor nodig is.

Onze financieel planners hebben ruime ervaring met het maken van een 

financieel plan. Wij helpen u graag. Benieuwd of een financieel plan iets voor 

u is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

Fiscaal directeur

avdbok@vanreefc.nl
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Beloningsbeleid in uw sector

Verdient uw werknemer een hogere beloning?

Veel werkgevers worstelen met vragen als: “Is mijn beloningsbeleid nog 

eigentijds en marktconform?” Vragen en discussies over een hogere beloning 

spelen steeds frequenter. Want enerzijds benaderen recruiters uw medewer-

kers. De arbeidsmarkt is overspannen. Anderzijds vragen medewerkers vaker 

om een hogere beloning. Met name door hogere vaste lasten ten gevolge van 

de inflatie. 

Hoe gaat u hiermee om?

Natuurlijk kunt u op individuele basis medewerkers tegemoet komen. Maar 

u wilt ook scheefgroei voorkómen. Daarvoor is een consistent en duurzaam 

beloningsbeleid nodig. Wij bieden u de mogelijkheid om een salarisbench-

mark uit te laten voeren. Daarin worden uw beloningen vergeleken met die 

van andere werkgevers in uw sector.

Wat geldt voor de andere arbeidsvoorwaarden?

Naast beloningsbeleid kunnen wij ook andere arbeidsvoorwaarden voor 

u vergelijken. Dat geeft u zicht op hoe uw plaats is op de arbeidsmarkt. 

Bovendien geven wij advies over hoe u uw arbeidsvoorwaarden duurzaam 

kunt vormgeven.

Welke mogelijkheden heeft u?

Van benchmark tot arbeidsvoorwaarden, wij zetten de mogelijkheden 

graag voor u op een rijtje. Naast beloningsbeleid kunnen wij ook andere 

arbeidsvoorwaarden voor u vergelijken. Dat geeft u zicht op hoe uw plaats 

is op de arbeidsmarkt. Bovendien geven wij advies over hoe u uw arbeids-

voorwaarden duurzaam kunt vormgeven. Neem gerust contact met ons op: 

info@vanreehrc.nl.

M. (Mathijs) Stoffer 

HR-adviseur 

Specialisme.

W. (Wout) Penning

Directeur & HR-adviseur
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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

Sparringpartner
Gevraagd naar de samenwerking met Van Ree reageert Maarten 

Doomen van Bluekens: “Van Ree denkt graag mee, is oplossings-

gericht en echt ter-zake-kundig. Wij hoeven niet uit te leggen hoe de 

automotive branche in elkaar steekt. Dat weten ze gewoon. Van Ree 

Accountants heeft een no-nonsense aanpak met kennis van de auto-

motive branche. We hebben daardoor veel aan hun benchmark. Zij 

zien ontwikkelingen in de markt en houden die tegen ons aan, waar 

wij verder mee kunnen. Dat maakt Van Ree voor ons tot een echte 

sparringpartner. Samenvattend: een prettige gesprekspartner, korte 

lijnen en op de business gericht; op een heel plezierige manier.”

Branchespecialisatie
Doordat wij in veel “financiële keukens” kijken, hebben wij specifieke 

kennis van de branche. Deze kennis delen wij met onze cliënten. 

Wij adviseren proactief wat anders of beter kan. Als branchespecialist 

zijn wij de aanjager van ontwikkelingen. Graag denken wij mee 

over wat wij voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact op 

automotive@vanreeacc.nl 

Impressie.
Bluekens Volvo in gesprek met Johan Berkouwer, 
specialist in de automotive branche

Even voorstellen: 
 • Anno 1928

 • Met 65 jaar de oudste Volvo dealer van Nederland

 • Gecertificeerd Erkend Duurzaam (BOVAG)

 • Familiebedrijf 

 • Vijf vestigingen


