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Van Ree houdt 
maandelĳ ks 
gratis 
spreekuur 
Aangezien de Kamer van Koophandel de accountantsspreek-

uren onlangs heeft afgestoten zijn wij gestart met het eens 

per maand houden van een gratis spreekuur voor ZZP-ers en 

DGA ’s. In de rubriek kantoornieuws wordt dit toegelicht. 

Kees Vlot, directeur van Vee- en Vleeshandel Vlot uit Leersum, vertelt in de 

rubriek Impressie over zijn vleesverwerkingsbedrijf. Recent kon hij een nieuwe 

efficiënte bedrijfslocatie realiseren. Goed om te lezen dat hij onze korte lijnen in 

bereikbaarheid en de persoonlijke aandacht in de advisering en samenwerking 

als gunstig voor zijn bedrijf ervaart.

U maakt nader kennis met collega Henri Verhoef in de rubriek Interview. Hij is 

bij ons werkzaam als zelfstandig assistent accountant en houdt maandelijks 

als starterscoach ZZP spreekuur. Henri coacht ondernemers op fiscaal, admini-

stratief en economisch gebied en combineert dit graag met de expertise van de 

cliënt met tot doel de realisatie van een optimale bedrijfsvoering. 

In de rubriek Specialisme wordt geadviseerd bij liquiditeitsproblemen tijdig te 

schakelen en wordt een voorbeeld gegeven van een recent  uitgevoerde door-

start.

Wat leest u o.a. nog meer? Verruiming van overheidskredieten, een belangrijke 

uitspraak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, DGA-beloning, btw privégebruik 

auto, btw-aftrek zonnepanelen en komende strengere wetgeving voor bestuur-

ders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen.

Wij wensen u veel leesplezier. Onze relatiebeheerders, fiscalisten, HR consul-

tants en corporate recovery specialisten praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

Mr. W. (Wim) van Vliet FB RV, algemeen directeur

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De dynamiek van het vak is geweldig! Geen ondernemer of onderneming is 

hetzelfde, daarom ontbreekt het nooit aan afwisseling. Wat mij vooral aan-

spreekt, is om als een coach en adviseur naast de ondernemer te staan! De 

rol van de accountant is steeds meer adviseren dan administreren, dit komt 

zowel door de ontwikkeling van de automatisering maar ook zeker door de 

wisselende economische omstandigheden en snelle wijziging van wet- en 

regelgeving. 

Wat mij ook erg aanspreekt is het brede gezichtsveld dat je als accountant/

adviseur moet hebben. Het draait voor mij als adviseur niet alléén om cijfers, 

het doel is om samen met de ondernemer zijn doelstellingen te bereiken! 

Hierbij staat de klant centraal en is het belangrijk voortdurend contact met de 

klant te hebben. 

Wat is je rol als starterscoach?

Starters bruisen van energie en gaan er volledig voor om een onderneming 

Dit keer een gesprek met Henri Verhoef. Al zeven jaar is 

Henri werkzaam bij Van Ree Accountants te Doorn. Henri is 

als zelfstandig assistent accountant werkzaam in het MKB. 

Ook is hij starterscoach. Tijd voor een nadere kennismaking 

met hem!

op te zetten en verder te laten groeien. Daarbij sta ik als coach naast de 

startende ondernemer om op fiscaal, administratief en bedrijfseconomisch 

gebied de beginnende ondernemer te coachen. 

 

Studeer je nog?

Ja, na het behalen van mijn HBO SPD diploma in 2011 ben ik gestart met de 

opleiding Masterclass AA MKB. Het theoretische deel van deze opleiding hoop 

ik begin 2015 af te kunnen ronden, waarna ik nog een aantal jaren de praktijk-

opleiding AA zal volgen.

Ter afsluiting?

Ook in de toekomst hoop ik voor onze klanten klaar te staan om met een 

frisse kijk de belangen van de klant te behartigen. De optimale bedrijfsvoering 

voor de klant kunnen we realiseren door de combinatie van de expertise van 

de klant met de kennis en kunde van Van Ree Accountants! 

Interview.
met Henri Verhoef  

Kantoornieuws.
De Kamer van Koophandel is sinds 1 januari 2014 gestopt met het aanbieden van 

de zogenaamde accountantsspreekuren. Dit is het gevolg van de reorganisatie en de 

bezuinigingen op onder andere het productenaanbod bij de Kamer van Koophandel.

Omdat u al zoveel ballen in de lucht moet houden, is een financiële sparringpartner 

een must. Iemand die u scherp houdt over investeringen en prognoses, financiële 

planning, risicospreiding, continuïteit van uw onderneming en uw pensioen. 

Als accountantskantoor dat graag dicht bij de ondernemers staat hebben wij daarom 

besloten dat wij zelf eens per maand een gratis spreekuur organiseren voor ZZP-ers 

en voor ondernemers in het MKB. Dit spreekuur houden wij op onze vier vestigingen: 

Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen. De exacte dagen en tijdstip-

pen en ook de contactpersonen zijn terug te vinden op onze website bij de pagina 

Vestigingen.

Bent u een directeur groot aandeelhouder of ondernemer en heeft u een prangende 

vraag dan kunt u op deze spreekuren binnenlopen. Ook starters en ZZP-ers kunnen op 

deze spreekuren praten met één van onze starterscoaches.

Omdat wij vinden dat een goed begin het halve werk is, bieden wij deze eerste con-

tactmomenten kosteloos aan. Dus u kunt geheel vrijblijvend samen met een profes-

sional van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over boekhoudkundige en fiscale zaken 

die bij het starten van een bedrijf komen kijken. Gevestigde ondernemers die overwe-

gen van adviseur te veranderen of die graag een second opinion willen, zijn vanzelf-

sprekend ook van harte welkom.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden op het gebied van online 

boekhouden helpen wij in deze spreekuren ook met het inventariseren van de wensen 

en behoeften. Wilt u zich vooraf verdiepen, kijk dan op www.vanreeaccountants.nl/

mkbsupport. We houden het simpel en flexibel!

Ook met deze spreekuren wil Van Ree Accountants op een heldere, bruisende en 

vernieuwende ondernemers van dienst zijn.

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Actueel.
tips en actuele zaken

In deze rubriek vindt u weer diverse tips en een selectie van fiscaal, 

sociaal of overig nieuws. Niet altijd kunt u de inhoud van deze berich-

ten zomaar toepassen op uw eigen situatie. Neem daarom bij twijfel 

contact op met uw relatiebeheerder. Deze helpt u graag verder.

Ondernemers krijgen ruimere 
overheidskredieten
Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekend-

gemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via 

overheidskredieten worden uitgebreid. 

BMKB

Tot uiterlijk 31 december 2014 wordt het borgstellingspercentage in de rege-

ling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verhoogd van 45% naar 67,5% met 

een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Ook het maximumbedrag 

waarvoor de overheid borg staat, wordt verruimd van € 1 miljoen naar € 1,5 

miljoen.

Qredits

Verder gaat microfinancieringsorganisatie Qredits een nieuw mkb-krediet ver-

strekken. Daarover schrijven we hierna meer. 

Innovatiekrediet

Voor innoverende bedrijven worden de mogelijkheden verruimd door het kre-

dietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering 

van kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het mkb dat 

samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Deze 

maatregel geldt tot 31 december 2014.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Grotere bedrijven ten slotte krijgen ruimere mogelijkheden met de Garantie 

Ondernemingsfinanciering (GO). Het maximale garantiebedrag van deze rege-

ling wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 miljoen naar 

€ 75 miljoen. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de 

helft gegarandeerd worden.

Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan
Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en 

hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, biedt Qredits vanaf begin 

november vorig jaar het nieuwe mkb-krediet aan. Heeft u start- of 

groeiplannen dan kunt u bij deze kredietinstelling terecht voor een 

zakelijke lening van maximaal € 150.000.

Qredits

Qredits staat voor Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie - die 

opereert zonder winstoogmerk - is een samenwerkingsverband tussen het 

ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, verzekeraars en de grootste Nederlandse banken. 

Mkb-krediet

Sinds begin november biedt Qredits aan startende en bestaande ondernemers 

in het mkb (midden- en kleinbedrijf) een zakelijke lening aan van minimaal € 

50.000 en maximaal € 150.000. Er gelden een aantal voorwaarden. Zo staat 

het krediet alleen open voor (startende) ondernemers of wanneer u plannen 

heeft om een bedrijf over te nemen. Verder mag u niet voor 100% naar het 

buitenland exporteren. Voorwaarde is ook dat u geen bancair krediet heeft of 

een bancair krediet van minder dan € 150.000. Ook kunt u niet meer dan 40% 

van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren.

Rente en kosten

Het mkb-krediet is een zakelijke lening en dat betekent dat u ook rente en 

kosten kwijt bent. De rente, die wordt vastgezet gedurende de looptijd van 

uw lening, varieert momenteel van 8,75% tot 9,75% en is afhankelijk van het 

ondernemingsrisico. Verder berekent Qredits afsluitkosten van 1,5% van de 

lening. Tot slot kan er niet boetevrij worden afgelost op het mkb-krediet.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd 
met gelijkheidsbeginsel
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

in de Successiewet (schenk- en erfbelasting) niet in strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel. Het onderscheid dat de wetgever maakt tussen 

privé- en ondernemingsvermogen is volgens het hoogste rechtscollege 

niet discriminerend.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het kort

Wie ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, kan gebruik maken van 

de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Er geldt dan een zeer hoge 

vrijstelling tot maximaal € 1.006.000 van de waarde van de onderneming. 

Is de onderneming meer waard, dan geldt een vrijstelling van 83% over het 

meerdere. Deze vrijstelling is er niet voor verkrijgers van particulier vermogen. 

Duizenden bezwaren

De wetgever heeft de faciliteit destijds in het leven geroepen om te voorko-

men dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt door liquiditeits-

problemen omdat erf- of schenkbelasting moet worden betaald. Aanvankelijk 

gold echter een vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen, maar 

deze vrijstelling is in de loop van de jaren steeds hoger geworden, zonder 

onderbouwing of rechtvaardiging. 

In 2012 kwam de rechtbank Breda tot de conclusie dat de bedrijfsopvolgings-

faciliteit zorgt voor een ongeoorloofd onderscheid tussen privé- en onder-

nemingsvermogen en daarmee in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De 

begunstiging van ondernemingsvermogen gaat namelijk volgens de rechtbank 

veel verder dan redelijk is. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank 

Breda zijn er duizenden bezwaarschriften ingediend. Uit al deze bezwaren zijn 

vijf zaken geselecteerd, waarmee proefprocedures zijn gevoerd. 

Eindoordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in alle vijf zaken vandaag uitspraak gedaan. Volgens de 

Hoge Raad mag de wetgever onderscheid maken tussen het belasten van 

ondernemingsvermogen en het belasten van particulier vermogen. De wetge-

ver heeft hiervoor namelijk gerechtvaardigde doelstellingen, zoals het voorko-

men dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt en het behoud 

van de onderneming voor de werkgelegenheid. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

is dan ook niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De bedrijfopvolgingsfaciliteit blijft zo mooie mogelijkheden bieden om vermo-

gen met beperkte successieheffing over te dragen aan kinderen.

Verplichte salarisverhoging voor de dga

Gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te 

krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid (gebrui-

kelijkloonregeling). Was het gebruikelijk loon voor de dga vorig jaar nog mini-

maal € 43.000, dit jaar is dat € 44.000. Een verplichte salarisverhoging dus van 

€ 1.000.

Het gebruikelijk loon is het salaris wat u volgens de wet minimaal moet 

verdienen en gangbaar is voor het niveau en de duur van uw werk. De 

Belastingdienst gaat ervan uit dat uw loon in 2014 minimaal € 44.000 is. Het 

gaat hierbij om het loon voordat er loonbelasting/premie volksverzekeringen 

wordt ingehouden, inclusief de eventuele bijtelling van uw auto van de zaak.

Een lager loon

Het gebruikelijk loon kan, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen. U en de 

bv moeten dan kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager 

loon gebruikelijk is. 

Een hoger loon

Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan € 44.000. Dit is het geval als 

bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol 

speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw salaris moet dan worden gesteld 

op 70% van dit hogere gebruikelijke loon, maar minimaal € 44.000. U heeft 

dus een marge van 30%, oftewel uw loon mag niet meer dan 30% afwijken 

van het gebruikelijke hogere loon. Overigens wordt momenteel in Den Haag 

overwogen om de marge van 30% te verlagen. Is het loon van de meest-

verdienende werknemer meer, dan moet van dit loon worden uitgegaan. >>
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BTW zonnepanelen
Na een periode van onduidelijkheid is in 2013 helder geworden dat de btw 

begrepen in de aanschaf van zonnepanelen aftrekbaar is. De belastingdienst 

merkt de burger, die regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan een 

energiebedrijf, aan als BTW-ondernemer. Daarmee kan de btw op de investe-

ring in zonnepanelen worden teruggevraagd bij de belastingdienst. 

Als sprake is van in het dak geïntegreerde zonnepanelen kan alleen de btw 

van de zonnepaneelfunctie van het paneel worden teruggevraagd en niet de 

btw in de dakfunctie van het paneel. Naar wij begrepen worden echter vooral 

niet geïntegreerde zonnepanelen aangebracht, zodat meestal de volledige btw 

in de investering teruggevraagd kan worden. Door de werking van een zoge-

naamde kleine ondernemersregeling hoeft u pas btw over geleverde stroom af 

te dragen als het af te dragen bedrag boven de € 1.345 per jaar komt. Er kan 

meer over dit onderwerp worden geschreven. Neem daarom contact op met 

onze fiscalisten, voordat u concreet tot aanschaf overgaat.

Strenger beleid jegens bestuurders 
en toezichthouders stichtingen en 
verenigingen 
Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen worden straks 

strenger op hun prestaties afgerekend. Het wordt gemakkelijker om ze te 

vervangen en te ontslaan. De nieuwe regels gelden ook voor goede doelen. 

Verder komen er regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezicht-

houders die hun werk niet naar behoren doen, ook in geval van faillissement. 

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) stuurde zijn reeds aangekondigde 

plan nu voor advies naar verschillende instanties. De taak van bestuurders en 

toezichthouders bij verenigingen en stichtingen is nu nog niet helder in de wet 

geregeld, maar dat gaat nu wel gebeuren zodat ze ook precies weten wat er 

van ze verwacht wordt.

Door het wetsvoorstel weten bestuurders en toezichthouders van verenigingen 

en stichtingen straks beter wat er van hen verwacht wordt, kunnen zij beter 

op hun prestaties worden afgerekend en wordt het eenvoudiger slecht functi-

onerende bestuurders en toezichthouders te vervangen. Bestuurders en toe-

zichthouders die hun werk naar eer en geweten zorgvuldig doen hebben geen 

last van de maatregelen.

Specialisme.
Corporate Recovery

Zeker in tijden van economische crisis kan het elke ondernemer gebeuren. Door het 

faillissement van een cliënt valt een afzetkanaal weg, moet een debiteur worden 

afgeboekt en worden rode cijfers geschreven. Het is dan van groot belang snel te 

handelen, teneinde liquiditeitsproblemen te voorkomen. Onze experts zijn betrokken 

bij het reorganiseren dan wel het saneren van bedrijven die in zwaar weer terecht zijn 

gekomen ter voorkoming van een faillissement. 

Soms is een faillissement echter niet meer te voorkomen. Als dit echt onafwend-

baar is, kan doorstart een optie zijn, alhoewel zekerheid vooraf over slagen van de 

doorstart nooit te geven is. Wij begeleiden ondernemers bij de doorstart van de 

gesaneerde onderneming, mits dit maatschappelijk verantwoord is. Tijdens zo’n door-

starttraject hebben wij dagelijks overleg met de ondernemer, met gespecialiseerde 

insolventieadvocaten en met de financier van de doorstart. Na een doorstarttraject 

begeleiden en coachen wij ondernemers desgewenst tot het moment, dat de onderne-

ming uit de gevarenzone is.

Onlangs kon een aanzienlijke afnemer van een van onze cliënten niet aan haar beta-

lingsverplichtingen jegens onze cliënt voldoen. De afnemer stevende op een faillis-

sement aan wegens een forse omzetdaling. Met onze cliënt hebben wij beoordeeld of 

faillissement te voorkomen was. Dit was niet mogelijk gezien de hoge schuldpositie 

en een te groot personeelsbestand. Het faillissement moest worden aangevraagd. Na 

gesprekken met de afdeling bijzonder beheer van de huisbank bleek deze bereid een 

deel van haar schuld te laten vallen en de aan de bank verpande activa na de beoog-

de doorstart te financieren. Wij konden voor onze cliënt binnen drie dagen na uit-

spreken van het faillissement overeenstemming bereiken met de curator over de aan 

de boedel te betalen koopsom, en de doorstart kon worden gerealiseerd. Daarmee 

bleef werkgelegenheid behouden, verwierf onze cliënt een meerderheidsbelang in de 

doorgestarte onderneming en is voor zijn eigen onderneming het afzetkanaal in stand 

gebleven.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Denk aan uw mededelingsplicht bij 
S&O-werk
Heeft u als ondernemer of werkgever in 2013 gebruik gemaakt van de WBSO 

en wellicht ook van de RDA, dan moet u vóór 31 maart aanstaande de in 2013 

gerealiseerde S&O-uren en de kosten en uitgaven voor speur- en ontwikke-

lingswerk doorgeven. Doet u deze mededeling niet op tijd dan riskeert u een 

boete.

Btw-aangifte? Houd rekening met 
privégebruik zakelijke auto!
In januari deed u uw laatste btw-aangifte over het jaar 2013. Heeft u of een 

van uw werknemers vorig jaar de auto van de zaak ook privé gebruikt, dan 

moet u de btw over dit privégebruik aangeven en betalen.

Wordt de auto van de zaak ook privé gebruikt en u heeft recht op aftrek van 

btw, dan heeft u gedurende het jaar btw over de aanschaf, eventuele lease-

kosten, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting mogen aftrekken. 

Voor het privégebruik moet u btw betalen. Deze bedraagt in de regel 2,7% 

van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling). 

Als sprake is van een auto ouder dan 5 jaar geldt een btw van 1,5% van de 

catalogusprijs van de auto. Deze btw betaalt u bij de laatste aangifte van het 

boekjaar. Uiteraard wordt het forfait evenredig verlaagd in het geval niet alle 

voorbelasting - als gevolg van het verrichten gedeeltelijk vrijgestelde prestaties 

- in aftrek kan worden gebracht. 

Tip: U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms 

voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilo-

meteradministratie bijhouden.

Bezwaar tegen btw-privégebruik auto

De jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak staat 

al enige jaren ter discussie. Onlangs heeft de Belastingdienst bekend gemaakt 

dat ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangegeven btw voor 

het privégebruik van de auto over 2011 of 2012, dit voor 2013 niet opnieuw 

hoeven te doen. 

Corporate Recovery



Pagina 8 | Maart 2014

Colofon.
Reesultaat is een uitgave van 
Van Ree Accountants. 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 berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en

Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

de koelmotoren. Hiermee verwarmen wij een waterreservoir van 1200 liter, 

voldoende om iedere dag ons pand te reinigen. 

3. Welke plannen heb je voor de toekomst?

In de toekomst willen we nog klantspecifieker ons vlees aanbieden en ons 

ook meer richten op horecaleveranciers, omdat er vanaf die kant steeds meer 

vraag is naar een kwalitatief goed stuk rundvlees. Verder staan hygiëne en 

voedselveiligheid bij ons hoog in het vaandel. De verwerkings- en expeditie-

ruimten houden we zorgvuldig schoon. Zo willen we in al onze processen aan 

de geldende normen (HACCP) blijven voldoen.

4. Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants?

De samenwerking met Van Ree Accountants ervaren wij als positief. Het bedrijf 

biedt ons op diverse gebieden goed advies, is laagdrempelig en heeft korte 

lijnen in de bereikbaarheid. Van Ree Accountants is gericht op een persoonlijke 

samenwerking, wat gunstig is voor een kleinschalig bedrijf als dat van ons. 

5. Ter afsluiting?

Wij hopen door goede service onze klanten in de toekomst nog lang van kwa-

liteit te kunnen voorzien. Het is van belang dat er goed vlees in de kuip is.

Impressie.
Vee- en vleeshandel Vlot

1. Kan je iets vertellen over het bedrijf?

Vee- en Vleeshandel Vlot is een kleinschalig vleesverwerkingsbedrijf, dat 

gelegen is in de prachtige omgeving op de grens van Doorn en Leersum. We 

verwerken rundvlees van luxe vleesrassen, te weten: Blonde d’Aquitaine, 

Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw. De koeien komen allemaal uit 

onze eigen omgeving, waar ze tijd hebben gehad om te grazen en te groeien 

in de weilanden van de Utrechtse Heuvelrug en langs de uiterwaarden van 

de Rijn. De jonge kalfjes worden door de moeder gezoogd. En als het winter 

wordt, krijgen de koeien alle ruimte in de stal. Er staat elke dag een zorgvuldig 

samengesteld ruwvoermenu voor hen klaar. Als het om vlees gaat, is de boer 

misschien wel de beste smaakmaker... Daarom kopen wij het vlees levend in, 

zodat we zeker zijn van de hoogste kwaliteit.

Op aanvraag bieden wij echter ook andere soorten vlees, zoals kalfsvlees, 

lamsvlees en varkensvlees. Wij leveren aan slagerijen en horecagroothandel in 

een groot gebied van Midden-Nederland.

2. Wat heeft jou de laatste tijd vooral beziggehouden?

Waar we de afgelopen tijd vooral druk mee zijn geweest is de bouw en vol-

tooiing van ons nieuwe bedrijfspand. In deze ruimte kunnen de medewerkers 

het vlees efficiënt verwerken tot kant en klare bestellingen. We maken nu ook 

gebruik van duurzame opwekking van energie door warmteterugwinning van 

Slagers en chef-koks in heel Nederland onthalen hun 

klanten graag op het vlees van Vee- en Vleeshandel Vlot 

uit Leersum. Het is eerlijk vlees uit Hollandse weiden. 

Vlees dat dankzij de hoge kwaliteit voor iedereen naar 

meer smaakt. Ooit vestigde Vlot sr. zich als huisslachter 

in Leersum. Dit keer een interview met Kees Vlot. Kees 

vertelt graag iets over zijn bedrijf en zijn ervaringen met 

Van Ree Accountants.


