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VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

Belasting besparen?
We willen allemaal graag zo min mogelĳk
belasting betalen. Het zou daarom jammer
zĳn als u voordelen of mogelĳke besparingen
op dit gebied laat liggen.

BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN!
DE WERKKOSTENREGELING
EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?
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Wachtverzachter voor uw praktijk
We zijn niet nieuwsgierig, maar willen wel alles weten. Wachttijd lijkt dan ook minder lang
als er relevante informatie beschikbaar is. En het digitaal welkom voor uw patiënt wordt
natuurlijk versterkt met een persoonlijke handdruk.
Deel in úw praktijk bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Actuele praktijkinformatie
Wachttijden per huisarts
Medisch nieuws
Headlines van NOS

U heeft volledige controle over wat wordt weergegeven en de schermen gaan automatisch
aan en uit. Een volwaardig TDM Narrowcasting-systeem is er al vanaf € 10,- per maand.
Nico Huisman van De kantoorspecialist uit Veenendaal helpt u graag verder.
Bel 0318-531969 of ga naar www.kantoorspecialist.nl/av.

Voorwoord |

<<

Besparen met
de 'nieuwe' Reemedie
ONDER DRUK STAANDE TARIEVEN, KOSTENONDERZOEKEN, STIJGENDE KOSTEN, VOORSTELLEN VOOR
SYSTEEMVERANDERINGEN IN DE ZORG. HET ZIJN ALLEMAAL ONTWIKKELINGEN WAAR ARTSEN, ORTHODONTISTEN EN THERAPEUTEN IN DE EERSTELIJNSZORG STEEDS MEER MEE TE MAKEN HEBBEN. DIT VRAAGT
AANDACHT EN KOST DE EERSTELIJNSZORG ONDERNEMER KOSTBARE TIJD. TIJD DIE DE ONDERNEMER NIET
KAN BESTEDEN AAN DE PATIËNT. REDEN GENOEG OM EENS TE KIJKEN NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR
TIJDSBESPARING. IN DIT MAGAZINE GAAN WE HIEROP IN. EN OMDAT WE HET TOCH OVER BESPAREN
HEBBEN: MOGELIJKHEDEN VOOR BELASTINGBESPARING KOMEN OOK AAN DE ORDE.

Al enige jaren sturen wij de uitgave Reemedie naar
onze cliënten en andere relaties in de medische
sector. Het werd tijd om Reemedie wat meer body
te geven. Een magazine met meer inhoud, gericht
op de eerstelijns zorgondernemer. En zo werd het
“nieuwe” magazine Reemedie geboren, dat wij u
met gepaste trots aanbieden.
In dit magazine treft u een aantal gevarieerde
onderwerpen aan. Zo wordt ingegaan op de mogelijkheden voor tijdbesparing op het gebied van de
administratie, maar komen ook belastingbesparingen ruimschoots aan bod. Tevens gaan gastschrijvers onder andere in op het bieden van toekomstperspectief aan patiënten met letselschade en op
een meetbaar ondernemingsplan met missie en
visie.

In dit magazine ontbreken ook interviews niet.
Huisarts E.C. van Balen, die onlangs zijn werk als
huisarts heeft beëindigd, neemt u mee met zijn
ervaringen en kijk op de huisartsenzorg. We zijn
er trots op dat hij al ruim 35 jaar cliënt is van ons
kantoor. Collega en relatiebeheerder Kees Jan
Nieuwenhuis gaat in op zijn adviserende rol. Hij is
ruim 12,5 jaar werkzaam bij ons kantoor en relatiebeheerder, onder andere voor zorgondernemers.
We hopen dat u deze uitgave met plezier leest,
maar vooral dat u uw voordeel kunt doen met de
gegeven informatie. Wilt u reageren of heeft u een
concrete vraag? Neemt u dan contact op met uw
relatiebeheerder of met één van onze adviseurs
voor de eerstelijnszorg ondernemer. 

C. Jansen MB RB, partner - belastingadviseur
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’n Gezonde dosis
marketing doet
wonderen in de praktijk.
Als reclame- en communicatiebureau met ervaring in bedrijfsleven én zorgsector kijken we net even anders naar uw communicatie. Verfrissend. Neem
contact op om ideeën op te doen voor uw praktijk. Bel Kees Vlot, 0342 403490.
Geen wachtlijst.
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door Cor Jansen MB RB

Besparen op uw administratie;
het kan!
BESTEEDT U UW TIJD LIEVER AAN UW HOBBY DAN AAN UW ADMINISTRATIE? GEEFT UW ADMINISTRATIE
U FRUSTRATIE? ZIET U UW ADMINISTRATIE ALS NOODZAKELIJK KWAAD? ALS HET ANTWOORD “JA” IS OP
DE BOVENSTAANDE VRAGEN, DAN ADVISEER IK U VERDER TE LEZEN! DIT KOST U ENKELE MINUTEN DIE U
MOGELIJK JUIST EEN (TIJDS)BESPARING EN EEN TEVREDEN GLIMLACH OPLEVEREN! NOG TWEE VRAGEN,
MAAR DAN MET EEN POSITIEVE INSTEEK: WILT U SNEL INZICHT HEBBEN IN UW FINANCIËLE SITUATIE?
WILT U DOEN WAAR U GOED IN BENT, NAMELIJK EERSTELIJNSZORG VERLENEN? ALS HET ANTWOORD NOG
STEEDS “JA” IS, MAAR IN UW PRAKTIJK NOG ONVOLDOENDE IS GEREGELD, DAN NEEM IK U IN DIT ARTIKEL
MEE OM HELDER TE MAKEN WAT U ZOU KUNNEN DOEN OM HIER STAPPEN IN TE ZETTEN.

Traditioneel
Veel praktijken laten de administratie nog op traditionele wijze geheel
handmatig boeken door een partner, een medewerker of een administratie- of accountantskantoor. Op zich is daar niets mis mee, maar
het handmatig verwerken kost (te) veel van uw kostbare tijd. Te veel,
omdat veel handelingen automatisch kunnen, waardoor de persoon
die de administratie verwerkt meer tijd heeft voor andere dingen.

Inlezen van uw bankmutaties
Een stap verder dan het traditionele handmatig invoeren van de gegevens is het automatisch inlezen van uw bankafschriften. Veel boekhoudpakketten geven de mogelijkheid om dit te doen. Het voordeel
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hiervan is dat u of de verwerker van uw administratie handelingen kan
besparen. Met name het handmatig invoeren is dan niet meer nodig.
Ook voorkomt u hiermee dat er een bedrag verkeerd overgenomen
wordt waardoor vaak tijdrovende verschillen in de administratie ontstaan. Het is doorgaans eenvoudig te regelen. Informeer gerust bij de
leverancier van uw pakket wat u te doen staat.
Voert uw boekhouder de administratie in? Ook dan kan een actie van
uw kant tijd en kosten besparen. Bij vrijwel elke bank is het namelijk
mogelijk om mutaties te downloaden die weer in professionele boekhoudpakketten zijn in te lezen. Dat bespaart uw boekhouder tijd en
bespaart u geld.

Inhoudelijk |

Scannen = boekhouden
Er is nóg een stap mogelijk, zeker als u een grotere praktijk heeft met
veel facturen en andere financiële mutaties. Het is namelijk een optie
dat u of een medewerker alle door uw praktijk te betalen inkoopfacturen inscant en naar uw accountant mailt. De scans worden dan
ingelezen, waarbij de facturen automatisch geboekt worden in het
systeem. Het is dan ook mogelijk dat er betaalbestanden aangeleverd
worden van de door u ingescande facturen. Zo bespaart u weer tijd,
omdat de facturen niet twee keer door uw handen gaan.

<<

• Veilig: Professionele pakketten werken via beveiligde verbindingen, waarbij er door erkende organisaties beveiligingscertificaten
worden afgegeven. Mocht u besluiten over te stappen op online
boekhouden, vraag dan eerst uw leverancier op welke manier de
gegevens beveiligd zijn.
• Actueel: Door automatisch bankafschriften in te lezen en koppelingen te maken is het eenvoudig mogelijk om steeds een goed
beeld te hebben van de financiële situatie van uw praktijk. Gezien
alle ontwikkelingen in de medische sector is dat wel zo prettig.

Online boekhouden; zeer aan te bevelen
Wanneer u meer stappen wilt zetten dan alleen het inlezen van
bankmutaties en/of het inscannen van documenten, dan is het de
moeite waard te overwegen om voor online boekhouden te kiezen. De
ervaring leert dat praktijkhouders die met online boekhouden werken
de administratie eenvoudig en efficiënt vinden. Enkele voordelen van
online boekhouden voor u op een rij:
• Overal inloggen: U logt in op elke willekeurige plek waar u
internetverbinding heeft. Zo is het mogelijk om snel en overal
inzicht te hebben hoe uw praktijk er financieel voorstaat.
• Meekijkmogelijkheid: Verwerkt uw praktijk zelf de administratie? Dan is het mogelijk dat uw adviseur meekijkt en bijvoorbeeld
correcties uitvoert. Als uw adviseur de administratie verwerkt, is
het ook voor u mogelijk om op elk moment van de dag mee te
kijken zodat u kunt zien hoe u er voorstaat.
• Eenvoudig uitbesteden: Als u of uw medewerker door omstandigheden niet toekomt aan het verwerken van de administratie
is het met online boekhouden eenvoudig om deze taken snel uit
te besteden.
• Eenvoudige koppelingen: Niet alleen voor het inlezen van
bankafschriften is het mogelijk om een koppeling te leggen.
Ook met veel declaratiepakketten is een koppeling mogelijk.
Het pakket waar bijvoorbeeld van Ree Accountants mee werkt,
heeft koppelingen met Promedico en Vip Calculus voor huisartsen, Bytegaer voor orthodontisten maar ook Fysiomanager en
Curasoft voor fysiotherapeuten. Ook met andere veel gebruikte
software zoals Exquise, Simplex en Medicom voor tandartsen of
huisartsen zijn mogelijkheden voor een efficiënte administratie.
Door koppelingen en een slimme verwerkingsmethode bespaart
u tijdrovende handelingen.

U ziet: met online boekhouden is het mogelijk om tijd en geld te
besparen. Overleg daarom met uw adviseur.

Enkele voordelen van
online boekhouden voor
u op een rij.
In kort bestek heb ik u enthousiast willen maken voor online boekhouden. Evenals mijn cliënten ervaar ik dagelijks de genoemde voordelen. Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over mogelijke
besparingen op administratief gebied, dan zie ik uw mail (cjansen@
vanreeacc.nl) of telefonische reactie (0342-408 508) graag tegemoet.

Andere tips op administratief gebied:
• Uw administratie dient u 7 jaar te bewaren (gegevens over
onroerende zaken 10 jaar!)
• Doet u uw administratie zelf?
» Stem met uw adviseur af hoe hij/zij uw administratie graag
aangeleverd wil hebben, waarbij u zoveel mogelijk “op maat”
aanlevert.
» Vraag aan uw adviseur welke correcties hij heeft gemaakt en
kijk of u hiervan kan leren.
» Zorg ervoor dat u aansluiting heeft in uw banksaldo.
» Zorg ervoor dat uw kruisposten en andere tussenrekeningen
nihil zijn of gespecificeerd.
Wij gaan voor besparen; u ook? 

• Heldere prijs: Voor de meeste online boekhoudpakketten wordt
er een vast bedrag per maand betaald. U weet zo altijd waar u
aan toe bent.

Het zorgmagazine van Van Ree Accountants #01 |

7

>>

Slot Letselschade

Persoonlijke
hulp van
betrouwbare
kwaliteit
Slot Letselschade biedt gedegen
juridische kennis, invoelingsvermogen en oprechte aandacht. Een
eerste gesprek is altijd gratis en
zonder verplichtingen. Als de aansprakelijkheid door de wederpartij
is erkend, is onze rechtsbijstand
volledig kosteloos. Bel ons voor
een afspraak of een eerste advies
op 030-6980690, of mail ons op
info@slotletselschade.nl.

Slot Letselschade
Montaubanstraat 2b
3701 HP Zeist
T 030-6980690
F 030-6980699
www.slotletselschade.nl
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door Coen de Koning

Gastartikel door
Slot Letselschade

E
T

info@slotletselschade.nl
(030) 698 06 90

Letselschade? Wij staan u bij!
SLACHTOFFERS ZIJN MENSEN MET LETSEL, MAAR MENSEN MET LETSEL

Het genezingsproces versterken

Mensen met zorgen aan hun hoofd genezen slecht. Zeker als het gaat om existentiële zorgen, zoals of de hypotheek nog
STAAT SLOT LETSELSCHADE AL SINDS VELE JAREN MENSEN MET LETbetaald kan worden. Slot Letselschade
SELSCHADE BIJ. DAARIN ZIJN WE ZEER SUCCESVOL.
zorgt voor rust. Financieel, maar ook
anderszins. Bijvoorbeeld door de lastige
discussies met de verzekeraars uit handen
In plaats van te benadrukken hoe erg het is en wat er allemaal niet
te nemen. Zodat het slachtoffer bezig kan zijn met zijn lichamelijke en
meer kan, proberen wij de voorwaarden te scheppen waardoor
geestelijke herstel.
iemand weer zo goed mogelijk zelf verder kan. Dat betekent dat we,
naast een geldelijke vergoeding, als het even kan vooral inzetten op
Vanuit onze filosofie dat een slachtoffer pas echt geholpen is, als hij
revalidatie en re-integratie.
zich geen slachtoffer meer voelt, hebben we hetzelfde doel als de
medici die het slachtoffer behandelen. En dat is ook voor die behanWat helpt een slachtoffer echt?
delaars wel zo prettig.
Schade lijden is geen pretje. Toch krijg je soms wel die indruk als je
kijkt naar advertenties van sommige letselschadebureaus. Want zij
Met ons team van zeer ervaren advocaten en juristen staan we iedere
schermen met hoge schadevergoedingen. Maar als je weet dat hoge
dag klaar om onze cliënten weer een toekomst te bieden waarin ze
vergoedingen alleen worden betaald, als de schade nog hoger is,
zelfstandig kunnen leven en werken. 
dan is duidelijk dat hoge vergoedingen op zich geen doel kunnen en
mogen zijn.

ZIJN NOOIT ALLEEN MAAR SLACHTOFFER. VANUIT DAT UITGANGSPUNT

De meeste slachtoffers willen geen hoge vergoedingen, maar hun
oude leven zoveel mogelijk terug. Ze willen geen geld, maar een
traplift. Geen geld, maar weer werken. Geen geld, maar huishoudelijke hulp. En ja, dat kost soms geld. Maar nog meer gaat het om
het op het juiste moment inschakelen van de juiste personen, zoals
arbeidsdeskundigen, leveranciers van hulpmiddelen, ergonomen etc.
In overleg met onze cliënten, de behandelend medici en onze eigen
medische dienst, zetten we op het juiste moment de juiste mensen en
middelen in.

Mensen met zorgen aan hun
hoofd genezen slecht.
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door Annemieke Krieger

Human
Resource Management:
Personeelsbeleid voor de
moderne werkgever

U BENT ZORGPROFESSIONAL IN DE EERSTELIJNSZORG EN U DENKT WELLICHT: “WAAROM IS HRM ZO
BELANGRIJK VOOR MIJN PRAKTIJK? IK DOE HET AL JAREN ZELF EN ONDERVIND GEEN PROBLEMEN MET
MIJN PERSONEEL”. OF DENKT U JUIST: “HOE LOS IK DAT NU OP? IK HEB DAAR NIET DE JUISTE KENNIS
VOOR IN HUIS”.

In beide gevallen geldt dat HRM toegevoegde
waarde heeft voor uw praktijk. Ook als u
geen problemen met uw personeel heeft.
HRM kent zowel een zogenaamde ‘zachte’
als een ‘harde’ kant. De zachte kant heeft
betrekking op bijvoorbeeld de ontwikkeling

Eind 2013 is het Wetsvoorstel Werk en
Zekerheid ingediend in de Tweede Kamer.
Hierin staan ingrijpende veranderingen
met betrekking tot flexwerkers, ontslagregels, transitievergoedingen en de
Werkloosheidswet, inclusief diverse uitzon-

Kwaliteit van medewerkers =
kwaliteit van zorg!
van uw medewerkers, ziekteverzuimbegeleiding, manier van leidinggeven en communicatie, werk-privé balans e.d. De harde kant
heeft met name betrekking op arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving.

deringen en overgangsregels. Zomaar een
greep uit de complexe wereld van wetgeving
en het arbeidsrecht. Enkele van deze veranderingen gaan naar alle waarschijnlijkheid al
in op 1 juli 2014!

De adviseurs van Van Ree HR Consultants
kunnen u ondersteunen, adviseren en faciliteren bij:
1. Richting HR strategie en doelstellingen
van de onderneming
2. Inrichting Structuur, diensten en
instrumenten
3. Verrichting Gedrag en vaardigheden
om tot realisatie te komen

De afgelopen jaren zijn er al veel wetswijzigingen geweest, waarbij er vaak weinig tijd
was om daarop te anticiperen. Welke gevolgen heeft dit voor uw personeelsbestand en
personeelskosten? Van Ree HR Consultants
brengt voor u de kosten in beeld van deze
wijzigingen, en meer nog, laat u zien waar
uw kansen liggen om te besparen. De vergrijzing zal een afname veroorzaken van het
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aantal goede professionals. In combinatie
met een toenemende vraag naar zorg is
het noodzakelijk daarop te anticiperen. U
wilt tenslotte een aantrekkelijke werkgever
zijn en de beste zorgverlener. Kwaliteit van
medewerkers = kwaliteit van zorg!
Wilt u graag eerst weten of uw organisatie
voldoet aan de wetgeving? Van Ree HR
Consultants kan voor u een HR Quick Scan
uitvoeren. Op basis van uw wensen voeren
wij een inventarisatie uit en ontvangt u een
advies m.b.t. risico- en verbeterpunten.
Voor meer informatie of een afspraak kunt
U contact opnemen met A. (Annemieke)
Krieger. Dit kan door een e-mail te sturen
naar akrieger@vanreehrc.nl of via telefoonnummer 0342 - 400 200. 

Interview |
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met Kees Jan Nieuwenhuis

Adviseur
voor medische
ondernemers:
Hoe lever je toegevoegde waarde?
INTERVIEW MET KEES JAN NIEUWENHUIS OVER ZIJN ROL ALS RELATIEBEHEERDER VAN
EERSTELIJNS ZORGONDERNEMERS.

Wat vind je belangrijk bij het concreet
invullen van je adviesfunctie als relatiebeheerder?
Als relatiebeheerder is de eerste taak het
onderhouden van contacten met onze relaties, maar daarbij niet minder van belang dat
we weten wat er speelt in de branche van
de desbetreffende relatie. Door verdieping in
de materie waar de medicus elke dag mee
te maken heeft, krijgen we een goed beeld
van wat er speelt in de branche, en kan er
gericht geadviseerd worden. Daarnaast is het
van belang om te weten wat de medicus zelf
bezig houdt, zodat we hem of haar ook op
specifieke terreinen met advies van dienst
kunnen zijn.

Hoe lever je toegevoegde waarde aan je
klanten?
De toegevoegde waarde valt in twee delen
uiteen. Allereerst leveren we toegevoegde
waarde door de feiten en cijfers op een rij te
zetten. Dat geeft inzicht in de financiële situatie van de medicus. Door met de medicus
na te denken over de totstandkoming van
deze cijfers, maken we de cijfers concreet.
Dit is van belang om lering te trekken voor
de toekomst. Het tweede is dan ook het bieden van concrete handreikingen voor de arts:
Wat wil ik anders aanpakken, en hoe doe ik
dat? Hoe verander ik mee met de ontwikkelingen? Hierbij komt onze branchekennis
goed van pas!

Welke compententies heb je nodig om je
rol als relatiebeheerder in de medische
sector goed in te vullen?
Om de rol van adviseur goed te vervullen
is het van belang dat je weet wat er speelt.
Niet alleen feiten en cijfers zijn van belang.
Deze bepalen wel de richting. Maar wat
vooral telt, is het verhaal achter die cijfers.
Uiteindelijk zegt het verhaal achter de cijfers zoveel meer dan de cijfers alleen. De
mogelijkheden van verandering, verbetering,
efficiency moeten we scherp hebben.

Welke advies geef je aan artsen die dit
magazine lezen in deze tijden van veranderingen?
De ontwikkelingen in de sector gaan hard.
De vraag die een medicus zich zou moeten
stellen, is: Waar wil ik heen? Wees voorbereid op wat komen gaat. Graag zijn we u
daarbij van dienst.

Om de rol van
adviseur goed te
vervullen is het
van belang dat
je weet wat er
speelt.
een breed dienstenpakket, een hoge mate
van professionaliteit en veel specialisatie
gecombineerd met persoonlijke aandacht.
Kortom: neem voor een frisse kijk op úw
cijfers contact met ons op! 

Wil je nog iets toevoegen voor de lezer?
Een vrijblijvend gesprek met Van Ree
Accountants is nooit verloren tijd. We bieden
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door Gerard Davelaar

Gastartikel
door Davelaar eHealth Solutions

E davelaar@ehealthsolutions.nl
T
06 53 46 86 25

De andere pleister in de zorg
‘DE ANDERE PLEISTER IN DE ZORG…U DENKT NA. WAAR GAAT DIT OVER? HET GAAT OVER U, WERKZAAM
IN DE ZORG, ALS HUISARTS, TANDARTS, FYSIOTHERAPEUT OF VUL MAAR IN. OM DE PLEISTER GOED TE
KUNNEN PLAKKEN, DIENT U ZICHZELF AF TE VRAGEN WAAR U ALS ZORGONDERNEMER VOOR GAAT. WAT IS
UW STIP OP DE HORIZON? EN WAT DRAAGT U UIT NAAR UW PATIËNTEN? DE PATIËNT IS EIGENLIJK GEWOON
EEN KLANT. JUIST DAAROM MOET U DUS STEVIG IN HET ZADEL ZITTEN.
Een meetbaar plan
Davelaar eHealth Solutions helpt de gezondheidssector vooruit, door
samen met u na te denken over nu en morgen. Het blijft niet bij
nadenken alleen, wij gaan na een brainstorm aan de slag om een
meetbaar plan te maken. In dat plan zitten een aantal elementen:
een scherpe missie en visie en een meetbare communicatieplanning.
Het resultaat van het plan? U bindt uw patiënten niet voor even, maar
voor het leven!

Brillen maken ons uniek
Gerard Davelaar, eigenaar bij Davelaar eHealth Solutions, kijkt door
meerdere brillen naar de zorgsector. “Mijn belangrijkste bril is de
patiëntenbril, die ik door allerlei medische oorzaken draag. Door die
bril bekijk ik hoe dingen overkomen op een klant, van de kleinste
details zoals de leeftijd van de tijdschriften in uw wachtkamer tot
grotere dingen als uw website. De tweede bril is de strategiebril. Met
die bril help ik u een stip op de horizon te zetten, waar we met elkaar
naar toe werken. De derde bril is de zorgbril, die ik dankzij diverse
functies in de zorg draag. Mijn klanten vinden die bril erg prettig,
omdat we dankzij meer dan 25 jaar ervaring dezelfde taal spreken.”

en uw klant helder. U en uw medewerkers focussen niet op de ziekte,
maar op de zieke. Die ene letter maakt een wereld van verschil!

Visie
Waar u voor staat, is belangrijk. Echter, die stip op de horizon, waar
u voor gaat, ook! Uw visie zetten we ook zwart op wit. Aan die twee
praktisch ingevulde begrippen hangen uw klanten. Naast die missie en
visie krijgt u ook allerlei handvatten hoe u de missie en visie uit kunt
dragen. In communicatiemiddelen, in teksten, in relatiegeschenken en
ook in uw klantgesprekken. Uw winst? U denkt in alles vanuit het perspectief van de klant. De winst voor uw klanten? Zij merken verschil
en binden zich voor het leven! 

U en uw medewerkers focussen
niet op de ziekte, maar op de zieke.

Missie

Onvergetelijk!

Waar staat uw zorgonderneming voor? Welke boodschap wilt u uitdragen? Wat moeten uw klanten in ieder geval van u weten? In de brainstorm voorafgaand aan het plan zoomen we in op uw missie, waar
staat u voor? Op het moment dat die missie scherp op papier staat,
kunnen we elkaar daarop aanspreken. Bovendien: de boodschap voor
uw klant (zowel verbaal als non-verbaal) is voor u, uw medewerkers

Heeft u een uurtje tijd voor een gratis brainstorm? Op zoek
naar zo’n meetbaar plan voor uw zorgonderneming? Neem
contact op met Gerard Davelaar via davelaar@ehealthsolutions.nl of via 06-53468625 voor een onvergetelijke afspraak.
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door Rien van de Beek

De werkkostenregeling,
een besparing of een extra last?
VANAF 1 JANUARI 2011 GELDT ER EEN NIEUWE

De regeling op hoofdlijnen

REGELING VOOR VERGOEDINGEN EN VERSTREKKIN-

Vrije ruimte

GEVERS VERPLICHT DE WERKKOSTENREGELING TOE

Een werkgever mag onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan
zijn personeel geven tot een bedrag van 1,5% van zijn fiscale loonsom. Hierbij kunt u denken aan kerstpakketten, personeelsfeesten
(niet op de werkplek), etc. Deze 1,5% van de fiscale loonsom wordt
de vrije ruimte genoemd. Als het bedrag van de vergoedingen en
verstrekkingen aan het personeel op jaarbasis hoger is dan de vrije
ruimte, moet de werkgever daarover belasting betalen in de vorm van
een eindheffing. De hoogte van deze eindheffing is 80%.
De werkgever dient vooraf kenbaar te maken welke vergoedingen en
verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte komen; achteraf is dat
niet mogelijk.

TE PASSEN. VOOR UW PRAKTIJK KAN DE WERK-

Let op: voor alle verstrekkingen en vergoedingen geldt de gebruike-

GEN AAN PERSONEELSLEDEN: DE WERKKOSTENREGELING. DEZE REGELING VERVANGT DE GELDENDE WETTELIJKE REGELING. ER IS EEN OVERGANGSREGELING VAN KRACHT DIE WERKGEVERS DE
MOGELIJKHEID BIEDT TOT 2015 ELK JAAR DE KEUS
TE MAKEN TUSSEN DE OUDE REGELING OF DE
WERKKOSTENREGELING. VANAF 2015 ZIJN WERK-

KOSTENREGELING (GROTE) GEVOLGEN HEBBEN.

lijkheidstoets; de werkkostenregeling kan dus niet gebruikt worden om
meer kosten te vergoeden dan het bedrag waarop personeelsleden in
redelijkheid en naar de aard van hun werkzaamheden recht hebben!

Gerichte vrijstellingen
Niet alle vergoedingen en verstrekkingen vallen in de vrije ruimte.
Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn gericht vrijgesteld.
Voorbeelden van gericht vrijgestelde vergoedingen zijn:
• reiskosten (incl. woon-werkverkeer) tot een maximum van € 0,19
per kilometer of de kosten van openbaar vervoer;
• opleidings- en studiekosten;
• cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur e.d. voor het
onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die
nodig zijn voor het werk.
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Nieuwe regeling
voor vergoedingen en
verstrekkingen aan
personeelsleden.

Nihilwaarderingen

Administratie

Sommige verstrekkingen worden op nihil gewaardeerd.
Nihilwaarderingen vallen ook niet in de vrije ruimte. Het gaat hierbij
om voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden
ge- of verbruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

In de overgangssituatie (tot 2015) moet vanuit de (financiële) administratie aantoonbaar zijn of de werkgever de werkkostenregeling of de
oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen toepast. Een juiste
inrichting van de administratie is daarom heel belangrijk!

• inrichting van de werkplek;
• arbovoorzieningen;
• werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is
om tijdens het werk te dragen en werkkleding die voorzien is van
één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70
cm2 of werkkleding die op het werk achterblijft;
• consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van de
maaltijd.

Intermediaire kosten
Intermediaire kosten zijn kosten die door een personeelslid worden voorgeschoten op initiatief of uit hoofde van de werkgever.
Voorbeelden hiervan zijn:

Ten slotte
Zoals de wetgeving er nu uitziet, bent u vanaf 2015 verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Dit kan voor u, bij voortzetting van het
huidige beleid van vergoedingen en verstrekkingen zowel voordelig als
nadelig uitpakken. Een reden te meer om nu de fiscale gevolgen in
kaart te brengen.
Of u met de werkkostenregeling kunt besparen is in iedere situatie
verschillend. Wilt u weten hoe de werkkostenregeling voor u uitpakt,
laat dan Van Ree HR Consultants de hiervoor speciaal ontwikkelde
werkkostencheck doen. Dan weet u waar u aan toe bent. Wij zijn u
hierbij graag van dienst! 

• aanschaf van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan
behoren (bijv. inventaris, zoals een printer);
• kosten die worden gemaakt voor zaken die tot het vermogen van
de werkgever behoren en aan de werknemer ter beschikking zijn
gesteld (bijv. brandstofkosten voor de ter beschikking gestelde
auto van de zaak);
• kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever (bijv. printerpapier).
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ALS HET OM MENSEN GAAT...
wij kiEzEN vOOr bLijDE GEzicHTEN

Ondanks de vele wijzigingen in het belastingsysteem hebben wij bij Broekhuis nog steeds een groot
aanbod als het om fiscaal aantrekkelijke auto’s gaat. Als u daar ook nog eens onze service bij optelt,
kiest u met een auto van Broekhuis voor zorgeloos autorijden: dus extra rijplezier! Het bieden van gemak,
dat kunt gerust aan ons overlaten. Informeer eens naar de mogelijkheden.
Welkom bij Broekhuis. Wij zijn u graag van dienst.

EEN GrEEp uiT ONS GrOENE AANbOD
bMw i3
Vanaf €

35.500,-

bijtelling
VAnAf 4%

ŠkODA OcTAviA
GrEENLiNE
Vanaf €

24.750,-

bijtelling
VAnAf 14%

vOLvO v60
pLuG-iN
Vanaf €

63.995,-

bijtelling
VAnAf 7%

SEAT LEON ST
Vanaf €

21.800,-

bijtelling
VAnAf 14%

pEuGEOT 308
Vanaf €

18.900,-

bijtelling
VAnAf 14%

fOrD fOcuS
ELEcTric
Vanaf €

39.990,-

bijtelling
VAnAf 4%

OpEL AMpErA
Vanaf €

39.900,-

bijtelling
VAnAf 7%

broekhuisgroep.nl
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door Jan Lobbezoo

Fiscale voordelen
voor de zakelijke
elektrische auto
VEEL MENSEN DENKEN BIJ HET WOORD AUTO DIRECT AAN (HOGE) KOSTEN EN ALS WE HET HEBBEN OVER
HET MEERVOUD BETITELEN WE DIT ALS FILE. DE EERSTE OPVATTING BERUST OP EEN HALVE WAARHEID; U
HEBT ZELF DE KOSTEN VAN UW BOLIDE IN DE HAND. OVER DE TWEEDE GEDACHTE VALT TE FILOSOFEREN.

In dit artikel ga ik kort in op de fiscale
voordelen van de elektrisch aangedreven
auto, die het milieu spaart en u besparingen
oplevert.
Professional
Als medisch professional is het van belang
om een vervoermiddel te hebben dat te vertrouwen is en ook bij de aard van uw werkzaamheden past. Dit is vooral van belang
voor zorgverleners die veel langs de weg zitten, zoals huisartsen en verloskundigen.
Kosten versus besparingen?
De aanschaf en het gebruik van een nieuwe,
milieubewuste auto kan ten opzichte van
uw huidige ‘oude’ auto juist besparingen
opleveren. De eerste besparing bij aanschaf
van een milieubewuste (elektrisch aangedreven) auto is de milieu investeringsaftrek ter
grootte van 36% van de cataloguswaarde,
gemaximeerd op een milieu investeringsaftrek in 2014 van € 18.000. Dit aftrekpost
heeft u al verdiend als u de showroom
uitrijdt. De tweede besparing heeft u zelf
in de hand. Op het moment dat u alleen
elektrisch rijdt, hoeft u bijna nooit meer
langs de pomp. De uitdrukking ‘mijn auto

rijdt niet op water’ behoort op deze manier
bijna tot de historie. Dit bespaart u een hoop
euro’s. De derde besparing is niet in euro’s
uit te drukken: zodra u in uw nieuwe bolide
stapt vergeet u even de tijd en dat bespaart
u veel zorgen. ‘Ontzorgen’ wordt dit ook wel
genoemd!
Privé
Op het moment dat u deze milieubewuste
auto (bij een CO2-uitstoot van 0 gr/km) ook
voor privé doeleinden gaat gebruiken, is er
sprake van een bijtelling van 4% over de
oorspronkelijke cataloguswaarde. Uw netto
maandlasten bij een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 bedragen maximaal
€ 87. Voor dit bedrag kunt u onbeperkt privé
rijden. De kosten die hiermee samenhangen

levert u veel en mooie fiscale voordelen op.
Anders gezegd: besparingen!
Tenslotte
Ik weet zeker dat u tijdens het lezen over
deze besparingen al meerdere keren nagedacht heeft over de kosten van uw huidige
bolide, waar u zo trots op bent. Mijn mening
is: besparen! Investeren loont! Ook andere
auto’s met een lage CO2-uitstoot zijn fiscaal
voordeliger dan andere auto’s. Mocht u
vragen hebben over de fiscale voordelen en
mogelijkheden, neem dan gerust contact
met mij op (jlobbezoo@vanreeacc.nl). 

Mijn mening is:
besparen! Investeren loont!
zijn vervolgens weer aftrekbaar, wat voor ál
uw autokosten geldt. Zo ziet u maar weer,
een zakelijke auto die u ook nog privé rijdt,
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Huisarts
Van Balen
DE HEER E.C. VAN BALEN IS RUIM 35 JAAR HUISARTS
GEWEEST EN AL DIE JAREN OOK KLANT BIJ VAN REE
ACCOUNTANTS. IN DIT KLANTINTERVIEW GEEFT HIJ U
EEN TERUGBLIK.

U bent vele jaren huisarts geweest en onlangs
gestopt. Kunt u iets meer over uzelf als huisarts
vertellen?
Na mijn opleiding tot huisarts en de militaire diensttijd heb ik mij in 1976 gevestigd in Woudenberg.
Na bijna 37 jaar huisarts geweest te zijn ben ik op 1 oktober 2012 gestopt. Ik kijk terug op vele
mooie, maar ook intensieve jaren.
Ik heb er altijd naar gestreefd om als huisarts continue integrale en persoonlijke zorg te leveren.
Je kent de mensen en trekt jaren met hen op. Je deelt de zorgen, maar ook de mooie momenten.
Ik ben daarbij altijd graag generalist geweest: de geneeskunde uitoefenen in z’n volle omvang.
De afwisseling binnen het vak vond ik zeer boeiend.
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Wat is u het meeste bijgebleven na het vele jaren
runnen van uw praktijk?
Eigenlijk zijn heel veel dingen me bijgebleven. Ik denk aan de vele bevallingen die ik heb begeleid.
Daarnaast denk aan de sterfbedden, plotselinge sterfgevallen, ernstige ziekten die soms ook jonge
mensen troffen, ongevallen en niet te vergeten ingrijpende psychosociale problemen. Je probeert
dan zo goed mogelijk mee te leven met de mensen. Je wordt in dit beroep regelmatig geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven.

Hoe kijkt u tegen alle veranderingen aan en wat
wilt u uw werkzame collega’s meegeven?
De huisarts moet er voor blijven zorgen dat de persoonlijke continue zorg voor de patiënt centraal
staat. Dit aspect dreigt soms wat in het gedrang te komen door het part-time werken van veel huisartsen en door de komst van regionale huisartsenposten, waar je als patiënt op aangewezen bent
buiten de kantooruren.
Dankzij de automatisering is er sprake van een veel nauwkeuriger dossiervorming en betere uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners. In dit opzicht is er sprake van een positieve ontwikkeling, die de patiënt ten goede komt.
Het huisartsenvak heeft in de afgelopen jaren veel aan kwaliteit gewonnen en biedt goede betaalbare zorg dichtbij huis. Mijn motto is altijd geweest: toon betrokkenheid voor de patiënt met
behoud van distantie. Dan kun je jaren met veel plezier huisarts zijn.

Hoe is het voor u om geen praktiserend huisarts
meer te zijn?
Het leven wordt niet meer beheerst door de hectiek van de praktijk. Als huisartsondernemer heb
je naast de patiëntenzorg veel taken er naast. Dat brengt toch wel regelmatig de nodige stress met
zich mee. Het levenstempo ligt nu lager, waardoor er meer ontspanning mogelijk is. Ook heb je
meer tijd voor dingen waarvoor je altijd al interesse hebt gehad.

Hoe hebt u uw relatie met Van Ree Accountants
ervaren?
Vanaf het allereerste begin waren de contacten erg prettig. Ik heb altijd veel steun gehad van het
kantoor en zijn medewerkers, zowel als startende huisarts als in de laatste periode bij het afbouwen
van mijn werkzaamheden. Ik kon altijd de financiële en administratieve zaken vol vertrouwen overlaten aan dhr. G. v.d. Geer, die het vaste aanspreekpunt was voor onze praktijk. Centraal stond steeds
weer het meedenken, het tonen van initiatief en de professionaliteit en betrouwbaarheid. Zodoende
kon ik me altijd volledig concentreren op de patiëntenzorg. 
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Onze visie op notariaat:

Vertrouwd én vernieuwend
Bij juridische en ﬁscale vraagstukken is een notaris vaak
het sluitstuk. Gedegen, professioneel, vertrouwd. Maar
waarom zou u ons ook niet als vertrekpunt bij die vraagstukken nemen? Expertise gegarandeerd, aangevuld met
persoonlijke betrokkenheid en oog voor ethische en praktische aspecten. Hét bewijs dat vernieuwend ook heel
vertrouwd kan zijn.
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Gastartikel |

door mr. L.P. (Lodewijk) Kortland

Gastartikel
door mr. J.L. de Lange
Netwerk Notarissen

E lkortland@notarisdelange.nl
T
(0341) 360 204

Is een testament onder
het huidige erfrecht overbodig?
Bij de wettelijke verdeling worden de
goederen van de nalatenschap aan de
langstlevende ouder toebedeeld en
krijgen de kinderen een vordering ter
grootte van hun erfdeel op de langstlevende. De vordering is overeenkomstig de wet pas opeisbaar als de
langstlevende ouder komt te overlijden
of als de langstlevende failliet gaat.

DE INVOERING VAN HET NIEUWE ERFRECHT
IN 2003 HEEFT ER VOOR GEZORGD DAT DE
KINDEREN BIJ HET OVERLIJDEN VAN DE

waard is. De keuze voor een rente
kan bij een flexibel testament na het
overlijden van de eerste ouder worden
gemaakt.

EERSTE OUDER HUN ERFDEEL NIET KUNNEN
OPEISEN. HET WETTELIJKE ERFRECHT, DE

AWBZ

In huidige testamenten wordt vaak
opgenomen dat de erfdelen van de
kinderen opeisbaar worden als de
langstlevende ouder naar een AWBZinstelling gaat. Afhankelijk van het vermogen kan het verstandig zijn om de vorderingen van de kinderen na
het eerste overlijden zo hoog mogelijk vast te stellen. Door de opeisbaarheid van de vorderingen kunnen de vorderingen naar het Box 3
vermogen van de kinderen verschuiven en zullen de vorderingen niet
worden meegerekend voor het bepalen van de bijdrage van de AWBZ.

WETTELIJKE VERDELING GENAAMD IS ECHTER HEEL BEKNOPT.

Bij testament kunnen de opeisingsgronden worden uitgebreid. Zo kan worden bepaald dat de vorderingen van de kinderen opeisbaar worden bij ondercuratelestelling, bij
hertrouwen zonder het maken van strikte huwelijkse voorwaarden, en
bij opname van de langstlevende in een AWBZ-instelling. Verder kan
in het testament worden afgeweken van de wettelijke erfdelen. Het is
mogelijk om de langstlevende een erfdeel van 1/100 te geven en de
kinderen de overige 99/100.
Door de kinderen een groter erfdeel te geven zullen zij een grotere
vordering op papier krijgen. Verder is het mogelijk om stiefkinderen in
de wettelijke verdeling te betrekken en kan er van de wettelijke rentebepaling worden afgeweken.

Fiscaliteit
Indien de eerste ouder komt te overlijden en de kinderen een vordering op papier krijgen en deze vordering fiscaal meer waard is dan de
vrijstelling voor de erfbelasting, (voor 2014 €19.868,00), dan dient
over dit meerdere 10% erfbelasting betaald te worden.
Als de vrijstelling wordt overschreden dan betaalt een kind over de
eerste schijf tot en met € 117.214,00 – 10% en over het meerdere
20% erfbelasting. Als op de erfrechtelijke vordering jaarlijks een rente
wordt bijgeschreven dan is de fiscale waarde van de vordering hoger
dan als er geen rente op de vordering wordt bijgeschreven. In deze
laatste situatie heeft de langstlevende het vruchtgebruik op de vordering. Des te ouder de langstlevende des te minder het vruchtgebruik

Conclusie
Het opstellen van een flexibel testament is van groot belang.
Van belang is dat wordt gekeken naar de omvang en de samenstelling
van de het vermogen als de eerste ouder komt te overlijden. Indien
bij het overlijden van de eerste ouder het huis al is verkocht en de
langstlevende derhalve geld op de bank heeft, brengt dit andere keuzes met zich mee dan indien al het vermogen in het huis zit.
Hiervoor zijn verschillende testamentvormen beschikbaar. U kunt
denken aan een legatentestament, een quasi-wettelijke verdeling, in
mindere mate een tweetrapstestament of een testament gebaseerd
op de wettelijk verdeling.
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
mr. J. Beumer-de Lange (jbeumer@notarisdelange.nl) of mr. L.P.
Kortland (lkortland@notarisdelange.nl), van mr. J.L. de Lange Netwerk
Notarissen tel: 0341-360 204. 
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door Arjan van der Bok MB RB en Cor Jansen MB RB

Belasting besparen?
WE WILLEN ALLEMAAL
GRAAG ZO MIN MOGELIJK BELASTING BETALEN. HET ZOU DAAROM

Beloning voor uw meewerkende partner
Als uw fiscale partner meewerkt in uw praktijk, kunt u ervoor kiezen om uw partner een arbeidsbeloning
toe te kennen. Dit dient een zakelijke vergoeding te zijn die past bij de uitgevoerde werkzaamheden. Als de
beloning hoger is dan € 5.000, kunt u deze beloning ten laste van het resultaat brengen. Voor uw partner is
de beloning dan belastbaar inkomen.

JAMMER ZIJN ALS U
VOORDELEN OF MOGELIJKE BESPARINGEN
OP DIT GEBIED LAAT
LIGGEN. ENKELE VAN
DE VELE OPTIES ZULLEN WIJ IN DIT ARTI-

Als de beloning lager is dan € 5.000, kunt u deze uitkering niet in mindering brengen op het resultaat en
wordt deze ook niet belast bij uw partner. Misschien heeft u dan wel recht op meewerkaftrek. Als u als
ondernemer/praktijkhouder voldoet aan het urencriterium (1.225 uur werkzaam voor uw praktijk) en uw
partner meer dan 525 uur per kalenderjaar meewerkt, dan mag u 1,25% van de winst aftrekken. Dit percentage loopt op tot maximaal 4% van de winst (bij meer dan 1.750 door uw partner gewerkte uren). Het
aantal gewerkte uren moet u aannemelijk kunnen maken! Het voordeel hierbij is dat uw fiscale partner
hierover geen belasting betaalt. Er zijn een aantal factoren die bepalen welke keuze voor u het beste is. Laat
u adviseren wat in uw situatie optimaal is!

KEL BELICHTEN OM DE

Tip: Werkt uw partner mee in de praktijk? Dan kunt u mogelijk voordeel behalen door een arbeidsbeloning

BESPARINGSMOGELIJK-

toe te kennen. Leg dit wel altijd schriftelijk vast.

HEDEN VOOR U EN UW
PRAKTIJK TE VERGROTEN.
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Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Voor praktijkhouders die hun praktijk niet in de vorm van een BV uitoefenen bestaat de mogelijkheid om
jaarlijks een deel van de winst belastingvrij te reserveren als oudedagsvoorziening. Dit gereserveerde deel
wordt de fiscale oudedagsreserve genoemd. Met deze reserve stelt u dus belastingbetaling uit, wat u liquiditeitsvoordeel oplevert. Als u stopt met uw praktijk, dient u alsnog belasting te betalen over deze FOR.
Neemt de oudedagsreserve af omdat u een lijfrente aankoopt, dan is de premie voor de aangekochte lijfrente weer aftrekbaar. Het is verstandig om daadwerkelijk geld te reserveren.
Over 2013 kunt u 12% van de winst met een maximum van € 9.542 reserveren. Over 2014 kunt u 10,9%
van de winst aan de reserve toevoegen. Het maximumbedrag voor 2014 blijft € 9.542. Eventuele pensioenpremies die u al van de winst heeft afgetrokken, verminderen de toevoeging aan de oudedagsreserve.
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Investeringen in uw praktijk
Let op: De oudedagsreserve is een vorm van belastinguitstel. Op de
opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment,
vaak als u stopt met uw onderneming, moet u afrekenen. Toevoegen
aan de oudedagsreserve is vaak alleen aantrekkelijk als u nu in de
hoogste belastingschijf valt.

Tip: Met de fiscale reservering voor uw oudedagsvoorziening in uw
praktijk (geen BV) stelt u belasting uit. Reserveer wel daadwerkelijk
hiervoor. Dit kan bijvoorbeeld door het daadwerkelijk afstorten in de
vorm van ‘banksparen’. Informeer ernaar bij uw adviseur.

Te veel (overtollige) liquide
middelen in uw praktijk
Voor een arts die zijn praktijk als IB-onderneming drijft kan het
voordelig zijn om overtollige liquide middelen over te boeken naar
privé. Dit is het geval als de vrijstelling in box 3 niet volledig is benut.
Structureel overtollige liquide middelen zijn verplicht privévermogen.
Als uw eigen vermogen in de praktijk echter gering is en u wilt een
dotatie doen aan de fiscale oudedagsreserve, dan kan het juist raadzaam zijn om de liquide middelen in uw praktijk te laten. Belt u gerust
als u wilt weten hoe het bij u uitpakt.

Tip: Heeft u in uw praktijk (eenmanszaak) liquide middelen over en
betaalt u nog geen belasting over box 3? Boek dan geld over naar
privé.

Is uw praktijk toe aan een verbouwing of heeft u nieuwe praktijkmiddelen nodig die langer dan één jaar gebruikt kunnen worden en een
waarde van meer dan € 450 hebben? Om hierbij optimaal fiscaal voordeel te genieten, is het aan te bevelen om goed na te denken over het
tijdstip en de hoogte van de investeringen in uw praktijk. Als u in 2014
tussen de € 2.300 en de € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen,
komt u in aanmerking voor de zogenoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Enkele bedrijfsmiddelen zijn hiervan uitgesloten, zoals
goodwill en personenauto’s. Het kan raadzaam zijn dat u bepaalde
investeringen dit jaar al doet of juist uitstelt tot volgend jaar.
Investeert u in 2014 tussen € 55.248 en € 102.311, dan bedraagt de
investeringsaftrek € 15.470. Bij investeringen boven de € 102.311
neemt de aftrek af en bij investeringen boven de € 306.931 vervalt de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheel. Reden genoeg om alert te
zijn bij het plannen van uw investeringen en te kijken of u investeringen naar voren moet halen of juist uitstellen.

Tip: Investeert u in uw praktijk? Kijk dan of u geen investeringen naar
voren moet halen of juist moet uitstellen om zoveel mogelijk voordeel
te behalen met de investeringsaftrek.

Verkoopt u bedrijfsmiddelen?
Wilt u bepaalde bedrijfsmiddelen uit uw praktijk inruilen of verkopen
en heeft u destijds voor deze middelen investeringsaftrek gehad?
Het kan dan voordelig zijn om de inruil of verkoop uit te stellen naar
volgend jaar. Bij verkoop binnen 5 jaar na aanvang van het kalender-

Het zorgmagazine van Van Ree Accountants #01 |

23

>> | Inhoudelijk

jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden moet de aftrek weer
geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld wanneer de verkoopopbrengst
meer dan € 2.300 is. Daarna niet meer.

aftrek. Wanneer u kort-geleden met uw praktijk bent gestart en 2014
het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit dus
tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

Tip: Verkoopt of ruilt u praktijkmiddelen in waar u investeringsaftrek
voor heeft gehad? Bij verkoop/inruil na 5 jaar spaart u de desinvesteringsbijtelling uit.

Benut de herinvesteringsreserve
Verkoopt u een bedrijfsmiddel en behaalt u hierbij een boekwinst, dan
betaalt u over deze winst belasting. U kunt deze belastingheffing ook
uitstellen door de boekwinst te reserveren in de herinvesteringsreserve. U moet dan wel een aantoonbaar vervangingsvoornemen hebben
aan het einde van het betreffende boekjaar. Investeert u in een nieuw
bedrijfsmiddel, dan boekt u de reserve af op de aanschafprijs van het
nieuwe bedrijfsmiddel. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.
De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar
waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Dit betekent dat als u in
2011 de boekwinst op een bedrijfsmiddel heeft toegevoegd aan de
herinvesteringsreserve, u nog tot 31 december 2014 de tijd heeft om
in een nieuw bedrijfsmiddel te investeren. Zo niet, dan valt de boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel alsnog vrij en moet u hierover
belasting betalen. In bijzondere gevallen is het mogelijk om de herinvesteringstermijn te verlengen. U heeft dan wel toestemming van de
belastinginspecteur nodig.

Tip: Heeft u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking
gesteld aan uw BV of aan de praktijk van uw partner en verkoopt u
deze, dan mag u ook een herinvesteringsreserve vormen. Deze mogelijkheid staat namelijk ook open voor de ‘terbeschikkingsteller’.

Willekeurig afschrijven voor starters
Voor startende praktijkhouders is het mogelijk om willekeurige
afschrijving toe te passen. Dit houdt in dat u zelf bepaalt hoeveel
en wanneer u op uw praktijkmiddelen afschrijft. Door willekeurige
afschrijving is het mogelijk dat u belasting uitstelt.
U mag alleen willekeurig afschrijven als u recht heeft op de starters-
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Was u al van plan om te investeren, dan kan het dus gunstig zijn om
dat dit jaar nog te doen (met een maximum van € 306.931). Over
het meerdere boven de € 306.931 is geen willekeurige afschrijving
mogelijk. Vanwege het plafond dat per jaar geldt, kan het u voordeel
opleveren als u de investeringen over meerdere jaren uitsmeert. Bij
willekeurige afschrijving moet het gaan om investeringen die ook in
aanmerking zouden komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Vervroegd afschrijven is niet altijd verstandig; daar is veel meer over
te zeggen. Neemt u gerust contact op als u vragen heeft over de toepasbaarheid in uw situatie.

Tip: Door willekeurige afschrijving is het in de startfase van uw praktijk mogelijk om liquiditeits- en rentevoordeel te behalen. Het is echter
niet altijd voordelig. Laat u adviseren.

Dividenduitkering uit uw BV in 2014
Wanneer u uw praktijk in de vorm van een BV drijft, is het mogelijk
om bij voldoende winstreserves dividend uit te keren aan de
aandeelhouder(s). Hierbij moet u ook rekening houden met de
reserve voor een eventueel opgebouwd pensioen in eigen beheer.
Heeft u voldoende liquide middelen in uw BV en overweegt u om
binnenkort dividend uit te keren naar u privé? In 2014 is de dividendbelasting eenmalig verlaagd naar 22% over de eerste € 250.000.
Over bijvoorbeeld een uitkering van € 100.000 bespaart u dus € 3.000
inkomstenbelasting. Heeft u een fiscale partner? Dan is het zelfs
mogelijk om dubbel voordeel te behalen, doordat dividend toerekenbaar is aan beide fiscale partners.
Vergeet u niet om aangifte dividendbelasting te doen en de dividendbelasting te betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Tip: Wilt u dividend uitkeren uit uw BV? Houdt u rekening met de
voorwaarden en kijk of u dit in 2014 kunt doen. Dan is een uitkering
tot € 250.000 belast tegen 22% in plaats van 25%!
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Besparen op uw box 3-vermogen?
De vermogensrendementsheffing (box 3) in 2014 is gebaseerd op het
vermogen per 1 januari 2014. Er geldt dus één peildatum. Aangezien
deze datum achter ons ligt, is de hoogte van uw belastbaar vermogen
en dus ook de box 3 heffing die u over 2014 betaalt, al bekend.
Wanneer u met uw vermogen (niet uw eigen woning of bijvoorbeeld
uw caravan) boven het heffingsvrij vermogen over 2014 uitkomt, dan
is het raadzaam om te kijken of een eventuele voorlopige aanslag
inkomstenbelasting hierop aansluit. Zo nodig kunt u uw aanslag gedurende 2014 aanpassen, wat een hoge rentevergoeding kan voorkomen
en u belasting over box 3 bespaart (over 2015). Het heffingsvrij vermogen over 2014 bedraagt € 21.139 en voor fiscale partners € 42.278.

Tip: Uw belastingheffing 2014 over box 3 is al bekend. Kijk of uw
voorlopige aanslag aangepast moet worden.

Verkopen uitstellen en aankopen naar voren halen
Als u van plan bent om bestanddelen uit box 1 of box 2 aan het eind
van 2014 te verkopen en geen voornemen heeft ter vervanging in
2014 een nieuwe investering te doen, dan kunt u de verkoop daarvan
het beste over de jaarwisseling heen tillen! Anders wordt de verkoopopbrengst op 1 januari bij uw vermogen in box 3 geteld. En omgekeerd: als u juist van plan bent om eind 2014 grote aanschaffingen
(met privé geld) te doen (zoals een eigen woning of een auto), dan
kunt u dat het beste vóór de jaarwisseling doen.

Tip: Haal rond de jaarwisseling duurdere privé-aankopen naar voren
en til verkoop van vermogensbestandsdelen uit box 1 en box 2 over
de jaargrens.

<<

Tip: Gaat u in 2014 uit uw BV dividend uitkeren aan privé? Laat de
voorlopige aanslag inkomstenbelasting dan tijdig aanpassen.

Schenken
Het is mogelijk om elk jaar belastingvrij aan uw kinderen een bedrag
te schenken. Schenken bij leven is nog altijd aantrekkelijker dan vererven bij overlijden. Voor 2014 is het belastingvrije schenkingsbedrag
per kind € 5.229. Daarmee vermindert u uw vermogen.
Het is ook mogelijk om eenmalig meer te schenken, wanneer uw kind
tussen de 18 en 40 jaar is. U mag dan in 2014 € 25.096 schenken. Het
is dus maar één keer mogelijk om van deze verhoogde schenkvrijstelling gebruik te maken. Is uw kind ouder dan 40 jaar, maar de fiscale
partner wel jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze regeling ook. Uw
kind moet bij gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling wel een
aangifte schenkbelasting indienen vóór 1 maart van het volgend jaar,
waarbij een beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling.
Het is ook mogelijk om een schenking te doen voor een eigen woning.
Deze eenmalig verhoogde vrijstelling is tijdelijk verhoogd naar
€ 100.000. Deze tijdelijke verhoging geldt tot 31 december 2014. In
tegenstelling tot de eerder genoemde verhoogde vrijstelling hoeft het
niet te gaan om een schenking van een ouder aan een kind. Het mag
ook een schenking aan een ander familielid zijn. Ook hoeft de ontvanger tijdelijk niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn, maar mag de
ontvanger een andere leeftijd hebben. Er moet wel een schenkingsovereenkomst zijn.
Degene die de schenking krijgt moet de schenking gebruiken voor:

Belastingaanslagen tijdig betalen
Als u een BV hebt en in 2014 dividend uitgekeerd hebt naar privé dan
betaalt u 22% belasting. De BV draagt 15% af, terwijl de DGA zelf
nog 7% over uitkeringen in 2014 bijbetaalt via de aangifte inkomstenbelasting. Het is dan handig om tijdig een voorlopige aanslag te
vragen, waardoor u de grondslag voor box 3 verlaagt en ook heffingsrente vermijdt.
Ook als uw inkomen in 2014 hoger is dan waarmee bij uw eerdere
voorlopige aanslag rekening is gehouden, kan het de moeite lonen uw
voorlopige aanslag te verhogen.

• de aankoop van een eigen woning;
• het aflossen van een eigenwoningschuld of een restschuld van
een verkochte eigen woning;
• de kosten van het verbeteren of het plegen van onderhoud van
de eigen woning;
• de afkoop van een erfpachtcanon van de eigen woning.
Omdat er strikte voorwaarden aan verbonden zijn en de schenking
ook invloed heeft op de belastingpositie van uw kind, adviseren wij u
contact op te nemen met één van onze adviseurs. Ook als u zich wilt
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oriënteren op het voordelig overhevelen van vermogen naar uw kinderen tijdens uw leven kunt u besparen met onze schenkingsplannen,
die onze adviseurs op maat voor u maken. Neemt u gerust contact
op.

van hun BV of andersom. Het is belangrijk dat er bij deze onderlinge
leningen sprake is van zakelijk handelen. Handelt u niet zakelijk, dan
kan de Belastingdienst bijvoorbeeld stellen dat u een dividenduitkering heeft gedaan met vervelende naheffingen en boetes als gevolg.

Tip: Laat een schenkingsplan opstellen als u voordelig vermogen wilt

Of u zakelijk handelt kunt u toetsen door uzelf de vraag te stellen of
de BV of uzelf de betreffende geldlening ook zou aangaan met een
willekeurige derde. Of de vraag of u als directeur-grootaandeelhouder
van uw BV een dergelijke lening af zou kunnen sluiten bij een bank.
Het antwoord op beide vragen moet in ieder geval “ja” zijn.

overhevelen naar uw kinderen.

Periodieke giften
Wellicht geeft u elk jaar een gift aan hetzelfde goede doel of instelling. Deze gift is aftrekbaar als dit een gift is aan een algemeen nut
beogende instelling (ANBI). Als u deze periodieke gift vastlegt in een
schenkingsovereenkomst tussen u als gever en de ontvangende partij
en deze gift een looptijd heeft van minimaal vijf jaar, dan is deze periodieke gift aftrekbaar zonder drempel of maximaal aftrekbaar bedrag.
Voorheen (tot 2014) was een periodieke gift alleen aftrekbaar als u
deze gift via een notaris had vastgelegd. Nu kunt u dus kiezen of u dit
zelf regelt met de instelling door middel van een schriftelijke overeenkomst of via de notaris.
De Belastingdienst maakt het u in dezen gemakkelijk. Via de website
van de Belastingdienst is het namelijk eenvoudig om een dergelijke overeenkomst op te stellen. Download hiervoor het formulier
‘Periodieke gift in geld’ of wanneer u een periodieke gift in natura
doet (zoals een voedselpakket) het formulier ‘Periodieke gift in
natura’. Mocht u uw periodieke gift automatisch naar het goede
doel willen laten overmaken, dan kunt u hiervoor het formulier
‘Betalingsvolmacht’ van de website van de Belastingdienst gebruiken.

Tip: Maakt u elk jaar giften over naar dezelfde goede doelen?
Overweeg dan vastlegging hiervan als periodieke gift. Vanaf 1 januari
2014 is dat heel eenvoudig en zonder tussenkomst van de notaris te
regelen!

Kijk uw leningsovereenkomst
met uw BV na
Veel praktijkhouders die hun praktijk voeren via een BV, lenen geld
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Het is zeer verstandig om bij onderling lenen de lening vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met een aflossingsschema, een
zakelijke rente en voldoende zekerheden. Uiteraard moeten beide
partijen (u en de BV) zich houden aan de afspraken zoals deze zijn
vastgelegd in de leningsovereenkomst.

Tip: kijk de leningsovereenkomsten met uw BV na op zakelijkheid en
wijzig zo nodig de voorwaarden om de zakelijkheid te waarborgen.

Informatieplicht bij lening van uw
BV voor uw eigen woning
Leent u geld van uw BV voor uw eigen woning, dan is de door u
betaalde rente normaliter aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de BV is de ontvangen rente belast. Vanaf 2013 gelden er
nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe lening
is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze binnen dertig jaar en ten
minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.
Heeft u in 2013 of dit jaar een nieuwe lening afgesloten bij uw eigen
BV, dan moet u de gegevens over deze lening met het formulier
‘Opgaaf lening eigen woning’ doorgeven aan de Belastingdienst. Dit
formulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst.
Alleen als u de gegevens hebt doorgegeven, mag u de rente over
de betreffende lening in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ moet worden
verstuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar
uiterlijk vóór 31 december 2014. Is er een wijziging in de leningsvoorwaarden, dan moet u dit doorgeven binnen één maand na het einde
van het jaar waarin de wijziging plaatsvond.
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Van Ree Accountants,
een frisse kijk
op uw cijfers

Heeft u de eigenwoninglening van uw BV al vóór 1 januari 2013
afgesloten, dan hoeft u niet verplicht af te lossen op uw lening om
de rente in aftrek te kunnen brengen. U hoeft dan ook geen gegevens
aan de Belastingdienst door te geven.

Tip: heeft u een eigenwoninglening bij uw BV afgesloten na 1 januari
2013? Vult u dan het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ in en
verstuur dit met uw aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk
voor 31 december 2014.

Ten slotte
In dit artikel gaven wij u enkele tips die u mogelijk helpen om belasting te besparen. Voor een advies op maat bent u van harte welkom
bij uw eigen relatiebeheerder binnen ons kantoor. Als u die nog niet
heeft, stuurt u dan een mail naar Arjan van der Bok MB RB (avdbok@
vanreeacc.nl) of Cor Jansen MB RB (cjansen@vanreeacc.nl). Zij helpen
u graag verder. 
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Molenweg 47
3781 VA Voorthuizen
Tel. 085-4866393
info@bespaarbedrijf.nl

Slim inkopen en
bestaande contracten
tegen het licht houden.
Daarmee helpt
Bespaarbedrijf
middelgrote en kleine
ondernemingen om
te besparen.

No Cure... No Pay!
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door Michel Wels

Gastartikel
door Bespaarbedrijf

E info@bespaarbedrijf.nl
T
(085) 486 63 93

Bespaar duizenden euro’s
met Bespaarbedrijf!
ELKE KEER DAT U DE FACTUREN VAN UW PRAKTIJK OF MAATSCHAP
ONDER OGEN KRIJGT, NEEMT U ZICH VOOR OM ‘EENS UIT TE ZOEKEN OF

U heeft er gewoon geen tijd voor of
HET NIET VOORDELIGER KAN’. UITEINDELIJK KOMT HET ER NIET VAN.
geen zin in. Of u hecht juist te veel
waarde aan bestaande relaties en
Twee gouden regels hanteren de consultants van Bespaarbedrijf.nl.
leveranciers en wilt liever ‘geen gedoe’. Ondertussen stijgen de huisDe eerste: geen concessies doen aan de kwaliteit van producten of
vestingskosten, de verzekeringspremies, de kosten voor accountancy
diensten. Die kwaliteit moet van hetzelfde of van hoger niveau zijn.
en andere posten elk jaar weer. Schakel gewoon Bespaarbedrijf.nl in.
De tweede gouden regel is: ‘no cure, no pay’. De opdrachtgever loopt
Dat scheelt u al gauw zo (tien)duizenden euro’s per jaar.
De bespaarconsultants van Bespaarbedrijf.nl richten zich vooral op
de vaste kosten van praktijken en maatschappen: de uitgaven voor
huisvesting, verzekeringen, beveiliging, telefoon- en internet, accountancy en drukwerk. Dat is het laaghangende fruit; het zijn de terreinen
waarop de bespaarconsultants zonder veel moeite fors kunnen besparen. “Het is echt lucratief om op de inkoop te letten”, zegt Michel
Wels, een van de bespaarconsultants. “Als je 10 procent op de inkoop
weet te besparen, betekent dat 15 procent meer winst. Smeer dat
uit over meerdere jaren en je hebt een behoorlijk bedrag bespaard.
En denk niet dat ‘het wel goed zit’. Besparen kan altijd en ik heb nog
nooit meegemaakt dat de besparing minder dan 10 procent was.”
“Veel winst valt er te behalen met verzekeringen”, zegt Michel.
“Al jarenlang staan de premies van arbeidsongeschiktheids- en
aansprakelijkheidsverzekeringen onder druk. Als je daar niets mee
doet, betaal je gewoon te veel. Natuurlijk kun je zelf op zoek gaan
naar voordeliger verzekeringen. Beter kun je het aan Bespaarbedrijf.nl
overlaten. Wij kennen de markt als onze broekzak en kunnen
messcherpe onderhandelingen voeren.”

Ideale oplossing
Soms wil een ondernemer zijn bestaande relaties en leveranciers
graag behouden, maar wil hij liever niet te veel betalen voor
producten of diensten. “Dan is het lastig onderhandelen.
Bespaarbedrijf.nl is in zo’n geval de ideale oplossing. Het is ons
dagelijks werk. Bovendien is het als externe partij veel gemakkelijker
om een gesprek over tarieven aan te gaan.”

Bespaarbedrijf zet het mes
in onnodig hoge kosten.
dus geen enkel risico, want hij betaalt pas als er echte besparingen
zijn behaald. Bespaarbedrijf.nl rekent een tarief van 50 procent van
de besparingen in het eerste jaar.
Ook besparen?
Stuur een e-mail naar Michel Wels (info@bespaarbedrijf.nl) of bel
085 486 63 93.

Zes voordelen van Bespaarbedrijf:
•
•
•
•

Bespaarbedrijf.nl garandeert u kostenbesparingen
Met Bespaarbedrijf.nl bespaart u zonder dat het u veel tijd kost
Bespaarbedrijf.nl kent de markt als geen ander
Bespaarbedrijf.nl onderhandelt met aanbieders op het scherpst
van de snede
• ‘No cure no pay’: u betaalt alleen als er resultaten worden
geboekt
• Bespaarbedrijf.nl is onafhankelijk én betrouwbaar. 
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Inzicht en
praktijkvergelijking
levert besparing op
GEEF IK TEN OPZICHTE VAN MIJN COLLEGA’S VEEL UIT AAN PERSONEEL? EN ZIJN DE ALGEMENE KOSTEN
VAN MIJN PRAKTIJK VERGELIJKBAAR MET DIE VAN COLLEGA PRAKTIJKEN? WANNEER U INZICHT HEBT IN
UW KOSTEN, MAAR OOK IN DE RISICO’S DIE U IN UW PRAKTIJK LOOPT, BLIJKT VAAK DAT U GELD KUNT
BESPAREN...

Inzicht in kosten
U, als praktijkhoudend arts zult ongetwijfeld
een groot deel van uw tijd besteden aan uw
praktijk. Er blijkt vaak weinig tijd te zijn om
de kosten van uw praktijk goed in de gaten
te houden of inzichtelijk te maken, terwijl dit
wel belangrijk is. Zeker als er veranderende
omstandigheden zijn (een nieuwe praktijk in
de buurt of terugloop van het aantal patiënten) die het extra noodzakelijk maken om uw
kosten te verminderen. Als u inzicht hebt is
het eenvoudiger om geld te besparen en uw
kosten meer in de hand te houden.

Inzicht geeft
overzicht...
Budgettering
Om uw kosten beter in de hand te houden
is het raadzaam om vooraf budgetten vast
te stellen. Vooral ook als u, zoals in steeds
meer praktijken gebeurt, bepaalde zaken
overlaat aan de praktijkmanager en maar
één of enkele malen per jaar de resultaten
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ziet. Door budgettering denkt u bewust na
over de gewenste maximale hoogte van uw
uitgaven en is het vervolgens mogelijk om de
ontwikkelingen van de daadwerkelijke kosten
ten opzichte van de budgetten te vergelijken.
U kunt de hoogte van de budgetten gedeeltelijk bepalen aan de hand van cijfers van
eerdere jaren of branchecijfers, maar ook uw
adviseur kan u helpen met de budgettering.
Tip: door budgettering van uw kosten krijgt
u beter grip op uw praktijk en is het eenvoudiger te besparen. Overleg eens met uw
adviseur!
Inzicht in risico’s
Naast het verlenen van zorg aan uw patiënten komen er veel andere zaken op u af als
praktijkhouder. Het is erg nuttig als u weet
op welke gebieden u risico’s loopt in uw
praktijk. Liggen uw risico’s op het gebied van
uw financiën, uw administratie, uw personeel of op het gebied van de automatisering
van uw praktijk? Inzicht in risico’s geeft u de
mogelijkheid om eventueel maatregelen te
nemen.

Praktijkscan
Om inzicht te krijgen in de risico’s van uw
praktijk en in de vraag hoe uw kosten zich
verhouden ten opzichte van andere praktijken heeft Van Ree Accountants een praktijkscan ontwikkeld. Daarmee helpen wij u om de
risico’s te onderkennen en te verkleinen en
om meer inzicht te geven in uw kosten.
Hoe gaat het in zijn werk?
In een gesprek van ongeveer een uur nemen
wij, samen met u, uw praktijk onder de
loep. Dit doen wij aan de hand van ruim 50
vragen, waardoor inzichtelijk wordt welke
risico’s u in uw praktijk loopt op diverse
gebieden en hoe het kostenniveau zich ontwikkelt ten opzichte van uw collega’s. Op
basis hiervan bepalen wij samen waar uw
aandacht het meeste naar uit dient te gaan.
De prijs voor de praktijkscan bedraagt € 299
exclusief BTW. Wanneer u in april 2014 een
afspraak hiervoor maakt, heeft u de eerste
besparing te pakken. Dan betaalt u namelijk
slechts € 149 exclusief BTW. 

Colofon |
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Colofon.
Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants. Ondanks de zorgvuldige wijze waarop
onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Van Ree Accountants
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor nadere informatie over de onderwerpen in deze uitgave kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
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Een praktĳk starten of overnemen?
Hoeveel waarde heeft de praktĳk die u wilt kopen of verkopen? Welke stappen
moet u nemen om de praktĳk over te nemen? Van Ree Finance Consultants kĳkt
graag met u mee en helpt u bĳ het maken van de juiste stappen.
Dat steeds meer praktĳken met ons samenwerken, heeft een reden. Het is onze
frisse kĳk op waarde en op cĳfers die verrassende resultaten oplevert. Weten
waar u aan toe bent. Groeiende kansen. Met een frisse kĳk zie je zoveel meer!
Voor meer informatie kunt u vrĳblĳvend contact opnemen met mr. W. (Wim) van
Vliet FB RV (e-mail: wvvliet@vanreefc.nl | telefoonnummer: 0343- 41 59 40).
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