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Deze	internationaal	georiënteerde	organisatie	
biedt	een	schat	aan	kennis	en	een	groot	netwerk,	
waarbij	we	onze	identiteit	stevig	overeind	kunnen	
houden.	

Direct voordelen
Eind	vorig	jaar	kwamen	wij	in	aanraking	met		
ETL	Nederland.	ETL	is	een	van	oorsprong	Duitse	
accountantsorganisatie	die	zich	richt	op	regionale	

kantoren	met	mkb-klanten.	In	Duitsland	en		
Spanje	zijn	ze	al	heel	succesvol	en	ze	willen		
nu	de	volgende	stap	in	Nederland	zetten.		
Wij	zagen	direct	voordelen	in	zo’n	krachten-
bundeling.	Door	de	schaalomvang	kun	we		
putten	uit	een	groot	inter	nationaal	netwerk		
en	kennisbestand.	Dat	is	bijvoorbeeld	prettig		
voor	klanten	met	internatio	nale	vraagstukken.	

Wat gaat er nu precies veranderen voor  
u als klant? 
Eigenlijk	niets,	u	ziet	straks	een	ander	bank-
rekening	nummer	op	onze	facturen,	maar	
verder	verandert	er	niet	veel.	De	dienstverlening	
die	u	van	ons	gewend	bent,	die	blijft.	We	kunnen	
onze	diensten	betaalbaar	houden	door	deze	stap,	
doordat	we	investeringen	in	bijvoorbeeld	auto-
matisering	en	compliance	nu	kunnen	delen.		
Dat	soort	dingen	ziet	u	niet	direct,	maar	hierin		
zit	voor	ons	veel	tijd	en	energie.	De	aansluiting		
bij	ETL	geeft	dan	ook	veel	comfort.
Wat	belangrijk	is	dat	we	door	deze	stap	onze		
Konings	&	Meeuwissen	identiteit	kunnen	behou-

focus op ondernemen

‘We zijn Konings & Meeuwissen 
en dat blijven we ook’ 

Aansluiting bij ETL Nederland

Lees verder op pagina 2 >

Als	accountants-	en	belastingadvieskantoor	moeten		
we	voldoen	aan	strenge	wet-	en	regelgeving	en	eisen		
op	het	gebied	van	bijvoorbeeld	automatisering.		
Om	dit	soort	zaken	nog	beter	te	kunnen	organiseren		
en	de	kosten	betaalbaar	te	houden,	hebben	wij	ons	
aangesloten	bij	ETL	Nederland.	



den.	We	zijn	Konings	&	Meeuwissen	en	dat	blijven	we	ook.	Het	team	en		
de	directie	veranderen	niet.	Uw	persoonlijk	contactpersoon	blijft	hetzelfde.		
Wij	houden	van	korte	lijnen	en	dat	blijft	zo.	Achter	uw	contactpersoon	zit	straks	
een	groter	netwerk	doordat	we	bij	ETL	zijn	aangesloten.	U	blijft	bij	ons	terecht	
kunnen	voor	al	uw	vragen,	of	het	nu	gaat	om	accountancy,	fiscale,	financiering,	
verzekering	of	organisatorische	vraagstukken.”	

Ook	richting	de	toekomst	geeft	de	aansluiting	bij	ETL	veel	mogelijkheden.		
Wij	hebben	onze	ogen	en	oren	altijd	open	voor	nieuwe	kansen.	Om	de		
toekomst	met	vertrouwen	tegemoet	te	kunnen	zien	hebben	wij	groeiambities,	
maar	het	regionale	en	persoonlijke	karakter	moet	hierbij	wel	blijven.	We	zijn	
stevig	lokaal	geworteld	met	onze	kantoren	in	Nijmegen,	Beuningen	en	Oss.		
We	kijken	vooruit	en	willen	een	belangrijke	speler	in	deze	markt	blijven.		
Alleen	daarom	al	is	de	aansluiting	bij	ETL	voor	ons	een	mooie	stap.”			

< Vervolg van pagina 1

‘We kunnen onze dienstverlening  
        betaalbaar houden door deze stap’

vanessa hadinegoro, 
managing director etl nederland

“Het persoonlijke contact 
met Konings & Meeuwissen 
werkt heel prettig”

Hét	onderscheid	van	ETL	is	dat	zij	zich	voor		
de	volle	100%	richt	op	het	MKB.	Vanessa		
Hadinegoro,	managing	director	ETL	Nederland:	

“Wat	ons	uniek	maakt,	is	dat	wij	een	maximaal	
persoonlijk	contact	met	onze	MKB-klanten		
onderhouden	én	hen	vanuit	lokale	kantoren	
toegang	geven	tot	een	breed	pakket	van		
specialisten	en	diensten.	Het	persoonlijke		
contact	dat	wij	koesteren	is	precies	wat	wij		
ook	bij	Konings	en	Meeuwissen	gevonden		
hebben”.

richard melaet en bart rutten:

‘Door samen te werken kunnen  
wij ons focussen op wat belangrijk is’
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Toen	beide	heren	nog	in	loondienst	werk-
ten,	hadden	ze	al	langere	tijd	het	idee	om	
voor	zichzelf	te	beginnen.	Op	een	andere	
manier	invulling	aan	het	vak	geven	en	
anders	met	klanten	omgaan,	dát	was		
de	insteek	van	hun	samenwerking.		
Nu,	17,5	jaar	later,	blijkt	het	een	gouden	
greep	te	zijn	geweest.	

Zolderkamer
“In	januari	2001	zijn	we	samen,	elk	op		
de	zolderkamer	van	ons	eigen	huis,		
begonnen.	Na	een	half	jaar	al	hadden		
we	onze	eerste	werknemer	in	dienst		
en	zij	werkt	nog	steeds	hier”,	vertelt		
Bart	Rutten.	Richard	Melaet	vult	aan:		
“Een	jaar	na	de	start	betrokken	we		
een	pand	aan	de	Verdistraat	in	Oss	en	
kwamen	er	weer	twee	werknemers	bij.”	

Nadat	wij	15	jaar	gevestigd	zijn	geweest	
aan	de	Obrechtstraat	in	Oss	verhuizen		
wij	eind	november	samen	met	onze		
11	medewerkers	naar	het	huidige	pand		
van	Konings	en	Meeuwissen	in	Oss.	

Onze drijfveer
“Wij	merkten	dat	we	de	afgelopen		
jaren	onszelf	steeds	meer	bezighielden	
met	randzaken,	zoals	regelgeving,	auto-
ma	tisering,	huisvesting	en	personeels-
beleid.”	aldus	Richard.	“Dat	is	niet	hetgeen	
wat	voor	ons	de	drijfveer	is,	dat	is	het	
adviseren	en	ondersteunen	van	onze	
klanten”.	Bart	vult	aan:	“De	accountants	
van	nu	kijken	naar	de	toekomst,	in	plaats	
van	terug	te	kijken.	‘Waar	gaan	we	naar	
toe?	Hoe	kan	ik	verder?’	Dat	zijn	vragen	
die	een	ondernemer	zich	moet	stellen.		
Wij	begeleiden	hem	hierin.”

“Wij	hebben	gekozen	voor	aansluiting		
bij	Konings	en	Meeuwissen,	omdat	dit	
een	kantoor	is	wat	dezelfde	visie	heeft.	
Geen	strakke	pakkencultuur,	maar	directe	
en	open	communicatie.”	Vervolgt	Richard,	
“Wij	zijn	blij	dat	wij	door	deze	samen-
werking	ons	kunnen	focussen	op	wat		
ons	drijft”.	

Mooie stap naar een  
succesvolle toekomst
Per	eind	november	integreert	het	
kantoor	bij	Konings	en	Meeuwissen	aan	
de	Wethouder	van	Eschstraat	2	in	Oss.		
Dan	verdwijnt	ook	de	naam	Bonnet	en	
Partners	uit	het	straatbeeld	van	Oss.		
Bart	Rutten:	“Voor	ons	is	het	een	mooie	
tijd	geweest,	maar	we	zijn	ervan	over-
tuigd	dat	dit	een	mooie	stap	is	naar		
een	succesvolle	toekomst,	voor	ons,	voor		
onze	klanten	en	voor	onze	medewerkers,	
want	zonder	hun	zouden	we	dit	niet		
kunnen”.			

Nieuwe collega’s        
  voor kantoor Oss

Ze	werkten	ooit	samen	bij	een	groot	accountants	kantoor,	
maar	17,5	jaar	geleden	besloten	Bart Rutten en Richard 
Melaet	om	hun	baan	vaarwel	te	zeggen	en	samen	in	Oss	
een	eigen	bedrijf	te	starten,	onder	de	naam	Bonnet & 
Partners Accountants en Adviseurs.	Nu	na	17,5	jaar	hebben	
zij	besloten	om	zich	aan	te	sluiten	bij	Konings	en	
Meeuwissen. Richard Melaet en Bart Rutten

Nieuwe medewerkers van kantoor Oss
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een kort overzicht: 
•	 	Het	toptarief van de inkomsten

belasting	gaat	verder	omlaag	van	naar	
verwachting	nu	51,95%	naar	mogelijk	
net	onder	de	50%.	Daaronder	gaat	
mogelijk	maar	1	tarief	meer	gelden.		
De	heffingskortingen	gaan	omhoog,	
maar	voor	hogere	inkomens	omlaag.		
Al	met	al	is	de	verwachting	dat	dit	een	
belastingverlaging	oplevert,	dus	meer	
netto	inkomen.	Anderzijds	gaat	men		
de	belastingvoordelen	voor	giften,	
alimentatie,	ziektekosten,	scholing	en	
monumenten	verlagen	of	afschaffen.	
Voor	de	hypotheekrente	kennen	we	de	
verlaging	al,	maar	deze	wordt	versneld.	

•	 	Door	een	verhoging van de BTW op 
eerste levensbehoeften	van	6%	naar	
9%	is	het	afwachten	wat	van	het		
hogere	netto	hoger	inkomen	over	blijft.	
Voor	de	ondernemer	is	het	van	belang	
dat	u	op	tijd	uw	afnemers	informeert	
als	u	het	lagere	tarief	toe	past.	Wij		
kunnen	u	informeren	over	het	te		
verwachten	overgangsrecht.	

•	 	Er	komt	een	fietsplan	om	fiscaal	vrien-
delijk	met	de	fiets	om	te	gaan	als	werk-
gever.	Daarnaast	komen	er	enkele	ad-

ministratieve	vereenvoudigingen	voor	
de	werkkostenregeling.	

•	 	Voor	de	ondernemer	in	de	Inkomsten-
belasting	wordt	een	afbouw van  
belastingvoordelen voor ondernemers
aftrek verwacht	gedurende	meerdere	
jaren.	Denk	aan	zelfstandigenaftrek	en	
MKB-vrijstelling.	U	krijgt	het	belasting-
voordeel	nog	maar	tegen	het	lagere	
tarief.	

•	 	De	KOR	(waardoor	kleinere	onderne-
mers	geen	BTW	hoeven	af	te	dragen)	
wordt	aangepast.	De	omvang	van	de	
omzet	gaat	bepalen	of	u	wel	of	niet	
recht	heeft	op	de	KOR.	De	exacte		
in	vulling	is	nog	niet	bekend.	

•	 	De	vennootschapsbelasting gaat  
omlaag,	dat	zal	naar	verwachting		
geleidelijk	in	meerdere	jaren	gebeuren.	
Het	tarief	van	20%	gaat	geleidelijk	naar	
16%,	het	tarief	voor	hogere	winsten	
(boven	200.000	euro)	gaat	naar	21%.		
De	laatste	berichten	zijn	dat	deze	laat-
ste	vermindering	iets	lager	uit	valt	in	
verband	met	de	afschaffing	dividend-
belasting.	Dat	laatste	heeft	voor	u	als	
Nederlands	bedrijf	overigens	geen		
effect.	U	blijft	over	de	dividenden		

gewoon	Inkomstenbelasting	betalen.	
Om	de	verlaging	van	Vennootschaps-
belasting	te	compenseren,	is	de	ver-
wachting	dat	deze	zogenaamde	aan-
merkelijk	belangheffing	in	box	2	echter	
hoger	wordt,	ook	in	meerdere	stappen	
van	25%	nu	naar	28,5%	over	enkele		
jaren.	Vanwege	dit	laatste	is	het		
belangrijk	uw	winstreserves	op	tijd		
uit	te	keren,	overgangsrecht	wordt		
niet	verwacht.	

•	 	De	afschrijving op onroerend goed 
in de vennootschapsbelasting wordt 
beperkt	tot	100%	van	de	WOZ	waarde	
(nu	bij	eigen	gebruik	50%	van	de	
WOZ-waarde)

•	 	Daarnaast	is	er	al	aangekondigd	dat		
er	een	aftrekbeperking voor rente bij 
overnames	komt	waarbij	de	aftrek	van	
rente	binnen	fiscale	eenheid	wordt	
benut.	In	de	overgangsregeling	worden	
MKB	ondernemers	ontzien,	maar	het		
is	even	afwachten	hoe	dit	verder	gaat.	
Verwachting:	2020.	

•	 	De	regelingen	voor	milieuvriendelijk 
investeren	worden	aangepast.	Er	komt	
een	nieuwe	regeling,	met	naar	ver-
wachting	een	lagere	aftrek.	

De 3e dinsdag in september staat voor de deur. Hoewel het niet 
gebruikelijk is dat voor Prinsjesdag de belastingplannen voor 2019  
al bekend zijn, is er inmiddels al het nodige duidelijk. Wij kijken 
graag met u voor uit. De komende zaken zijn zeker van nut om te 
volgen nadat het koffertje van minister Wopke Hoekstra geopend is.
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