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Kantoornieuws.
MKBsupport

Ook de ondernemer 
krĳ gt later AOW

Visgilde Hugo van der Meĳ :
Heb aandacht voor je klant. Wat wil hĳ , 
waarom wil hĳ  dat en toon dat jĳ  er bent voor hem.

Interview.
De accountant zal in de toekomst, nog 
meer dan nu, voortdurend bĳ  de onder-
neming of instelling betrokken zĳ n.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Actueel 
met Van Ree 
De Flex BV wordt binnenkort een feit. Daarmee kunt u de 

statuten van uw BV veel meer op maat gesneden inrichten, 

en kunt u al met € 1 een BV oprichten. Keerzijde voor de 

ondernemer is, dat er een grotere crediteurenbescherming 

ontstaat wanneer door onttrekken van gelden betalings-

problemen ontstaan. In deze nieuwsbrief vertellen wij u 

hier meer over.

Hugo van der Meij, eigenaar van Visgilde Hugo van der Meij te Oegstgeest, 

vertelt over het onderscheidende vermogen van zijn in eigen keuken bereide 

producten. Daarnaast vertelt hij over de oplossing die hij met Van Ree 

Accountants vond in onze “MKBsupport” oplossing. In de rubriek Kantoornieuws 

vertellen wij meer over de mogelijkheden van online-boekhouden via ons pro-

duct: “MKBsupport”, waarbij u voor diverse abonnementsvormen kunt kiezen, 

en waarmee wij niet alleen achteraf, maar ook in de actualiteit met u meekijken.

Collega Carlo van Egdom vertelt u in de rubriek interview over wat hem in ons 

vak aanspreekt. Door verdergaande automatisering komt steeds meer informa-

tie “real-time” beschikbaar, waardoor de accountant voortdurend in contact is 

met de onderneming of instelling.

In de rubriek actualiteiten praten wij u bij over de gebruikelijk loon regeling, 

over de AOW positie van de ondernemer, over de nieuwe strengere regels rond-

om inhuren van uitzendkrachten en over de te nemen maatregelen als gevolg 

van het nieuwe betalingsverkeer begin 2014.

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

tants praten u desgewenst graag bij.

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

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

NB: eind september treft u op www.vanreeacc.nl de actuele ontwikkelingen  

naar aanleiding van Prinsjesdag aan en ook als het nieuwe regeerakkoord er is. 

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy
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Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

Aansprekend binnen de accountancy is de mogelijkheid -door veel vaktech-

nisch ‘scherpe’ collega’s- om samen met de collega’s informatie te delen 

en te bespreken over ons snel veranderend vak, zowel op het gebied van 

controle- en samenstelwerkzaamheden als fiscale actualiteiten. Deze kennis 

kan dan gebruikt worden om de klant beter te adviseren en te ondersteunen. 

Studeer je nog?

Momenteel is het theoretisch deel van de RA-studie afgerond en ben ik 

bezig met de praktijkstage van enkele jaren om de RA-titel te ‘bemachtigen’.

Wat is je visie op het beroep van accountant in de toekomst?

De accountant zal in de toekomst, nog meer dan nu, voortdurend bij de 

onderneming of instelling betrokken zijn. Dit komt doordat vanwege de 

Dit keer een gesprek met Carlo van Egdom MSc. Al vijf 

jaar is Carlo werkzaam bij Van Ree Accountants eerst 

een jaar in Doorn en daarna in Geldermalsen. Carlo is als 

zelfstandig assistent accountant werkzaam in het MKB. 

Tijd voor een verdere kennismaking met hem!

automatisering steeds meer informatie ‘real-time’ beschikbaar komt die 

digitaal wordt uitgewisseld met bijvoorbeeld klanten en leveranciers, maar 

ook met de  Belastingdienst en banken. Daardoor worden tussentijdse cijfers 

en de inrichting van de administratie meer en meer belangrijk, waarbij de 

accountant de onderneming of instelling kan helpen en adviseren.

Ter afsluiting?

Voor de toekomst hoop ik op nog veel inspirerende jaren bij Van Ree 

Accountants en een goede samenwerking met klanten en collega’s om meer-

waarde te bieden voor onze klanten.

Interview.
met Carlo van Egdom  

Kantoornieuws.
Online boekhouden is een dienstverlening die al jaren door ons wordt aangeboden. 

Sinds eind vorig jaar brengen wij onder de vlag van MKBsupport online boekhouden 

bij ondernemers onder de aandacht. Snel, gemakkelijk, voordelig en vooral compleet!

Wij bieden, door middel van de pakketten “Lite, Premium en Exclusive”, drie abon-

nementsvormen aan, waarbij u zelf kunt kiezen welke vorm van dienstverlening 

bij uw onderneming past. Ook het scannen van (inkoop)facturen en het volledig 

geautomatiseerd boeken hiervan in de financiële administratie behoort tot de 

mogelijk heden. In de rubriek Impressie kunt u lezen hoe de ervaring met MKB  -

support is bij één van onze klanten.

De software die wij gebruiken is  van Twinfield, een internationale webdienst voor 

online boekhouden. Twinfield is de eerste en grootste webdienst voor online boek-

houden in Europa. MKBsupport klanten hebben toegang tot hun online boekhouding, 

vanaf iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip via een veilige internetverbinding. 

Daarnaast kenmerkt Twinfield zich door intuïtief gebruiksgemak, waardoor geen 

lange cursussen nodig zijn.

Door middel van webservices laat Twinfield zich ook eenvoudig en volledig integreren 

met bijna elk ander systeem, of koppelen vanuit vele andere applicaties. Webservices 

maken informatieuitwisseling mogelijk via standaarden (zoals XML) tussen systemen 

die op verschillende platformen en locaties geïnstalleerd zijn. Twee voorbeelden: 

• Kassasystemen die de dagopbrengst automatisch boeken in Twinfield. 

• Webshops die de bestelde goederen in Twinfield verwerken tot een factuur of een   

 automatische incasso.

Wij denken graag met u mee om uw systemen of applicaties te koppelen aan online 

boekhouden.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden dan kijken wij graag met u naar wat uw 

wensen en behoeften zijn. Ook op www.vanreeacc.nl/mkbsupport kunt u meer lezen 

over de mogelijkheden. Kortom: we houden het simpel en flexibel!
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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.

Vier vragen over het 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. Dit heet de gebruikelijkloonregeling. Wat houdt deze regeling 

precies in en wanneer krijgt u ermee te maken? 

1. Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Uw bv is wettelijk verplicht om aan u een salaris toe te kennen. U hoort een 

loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 

2012 bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 42.000, maar kan afhankelijk 

van uw situatie hoger of lager uitvallen.

2. Wanneer krijgt u te maken met de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling geldt niet alleen voor de DGA, maar voor iedere 

aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake als u, al dan 

niet samen met u fiscale partner, direct of indirect:

• 5% of meer van de aandelen (ook per soort) heeft van een vennootschap; 

• rechten heeft om voor 5% of meer aandelen van een vennootschap te 

 kopen; 

• winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst (of liquidatie-

 uitkering) van de vennootschap te krijgen. 

3. Mag het loon ook lager zijn?

Het gebruikelijk loon kan lager zijn dan € 42.000. Bijvoorbeeld omdat u in 

deeltijd werkt. De bewijslast ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen 

dat in het economische verkeer een lager loon gebruikelijk is. Dat kan door 

aannemelijk te maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een 

aanmerkelijk belang geen rol speelt, een lager loon gebruikelijk is.

Tip:

Is het gebruikelijk loon niet hoger dan € 5.000 en krijgt u als aanmerkelijk-

belanghouder van de bv geen loon voor uw werkzaamheden, dan hoeft de bv 

geen loonheffingen over het gebruikelijk loon in te houden en af te dragen. 

Krijgt u wel loon - ook al is dat lager dan € 5.000 -  dan moeten er wel loon-

heffingen worden betaald.  

4. Kan het loon ook hoger zijn?

Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan € 42.000. Dit is het geval als aan-

nemelijk is dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk 

belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Het salaris moet dan 

worden gesteld op 70% van dit hogere gebruikelijke loon. Is het loon van de 

meestverdienende werknemer meer, dan moet van dit loon worden uitgegaan. 

Is een hoger gebruikelijk loon volgens u onredelijk, dan moet u dat aanneme-

lijk maken.

Let op!

Soms wordt een andere methode gebruikt om de hoogte van het gebruikelijk 

loon vast te stellen: de zogeheten afroommethode. Deze methode wordt wel 

eens toegepast als de opbrengsten van een bv (bijna) geheel voortkomen uit 

de werkzaamheden van de DGA. Het gebruikelijk loon wordt dan berekend op 

de volgende manier: de opbrengsten van de bv, verminderd met de aan die 

opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van de DGA), lasten en 

afschrijvingen. 

Bijverdienen als DGA: waar moet u op 
letten?
Soms krijgt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) opdrachten 

aangeboden waarbij uw persoonlijke kwaliteiten voorop staan. De 

opdrachtgever vraagt u misschien om een VAR-DGA (verklaring 

arbeidsrelatie-DGA). Zo heeft hij zekerheid dat er geen loonheffingen 

hoeven te worden ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst 

kijkt kritisch naar aanvragen van dergelijke VAR’s. Als u namelijk een 

opdracht uitvoert waarvoor uw persoonlijke deskundigheid is vereist, 

kan dat voor de Belastingdienst een reden zijn om een VAR-DGA te 

weigeren.

VAR-aanvraag

Alleen natuurlijke personen, zoals een DGA, een ondernemer, een vennoot 

of een maat kunnen een VAR aanvragen. De bv zelf kan dus geen aanvraag 

indienen. De Belastingdienst beoordeelt bij de aanvraag of de inkomsten uit 

werkzaamheden die u voor opdrachtgevers van uw vennootschap verricht, 

kunnen worden toegerekend aan uw bv. Wanneer dat het geval is, verstrekt 

de Belastingdienst een zogeheten VAR-DGA.

Tip:

Uiteraard wilt u liever geen belasting in privé betalen over uw bijverdiensten 

als DGA en het liefst de werkzaamheden uitvoeren op rekening en risico van 

de bv. Let zorgvuldig op het invullen van uw aanvraag voor een VAR. Specifieke 

persoonlijke deskundigheid kan voor de belastinginspecteur een reden zijn om 

u een VAR-DGA te weigeren. U krijgt dan een VAR-ROW (resultaat uit overige 

werkzaamheden).
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Werkzaamheden op persoonlijke titel

Onlangs besliste het gerechtshof Den Bosch dat een VAR-DGA niet mogelijk 

is als een DGA op strikt persoonlijke titel een opdracht uitvoert. De DGA in 

kwestie verrichtte allerlei werkzaamheden voor diverse bezwarencommissies 

van een gemeente. Hij was strikt op persoonlijke titel benoemd en dit had te 

maken met zijn persoonlijke kwaliteiten. Bovendien konden de commissie-

werkzaamheden alleen maar persoonlijk door hem zelf worden verricht en dus 

niet worden uitgevoerd voor rekening en risico van de bv. Volgens de rechter 

had de inspecteur in dit geval dus terecht een VAR-ROW afgegeven. 

Ook de ondernemer krijgt later aow
De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met de verhoging van de 

aow-leeftijd. Deze verhoging wordt gefaseerd ingevoerd waarbij uitein-

delijk in 2023 de aow-leeftijd op 67 jaar wordt vastgesteld. Daarnaast 

bevat het wetsvoorstel tal van overgangsregelingen. Hoogste tijd voor 

een perspectief vanuit de ondernemer, want de eerste fase treedt al op 

1 januari 2013 in werking en ook u wordt geraakt door de maatregelen.

Stapsgewijs omhoog

De aow-leeftijd gaat in de loop van de jaren stapsgewijs omhoog. In 2013, 

2014 en 2015 telkens met één maand. In 2016 tot en met 2018 telkens met 

twee maanden en vanaf 2019 telkens met drie maanden. In het jaar 2019 is 

de aow-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 bereikt u de aow-gerechtigde leeftijd bij 

67 jaar. Vanaf 2024 wordt de aow-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de 

levensverwachting.

Overgangsmaatregelen

Naast de gefaseerde invoering kunnen mensen die in november en december 

2014 65 jaar worden hun aow-partnertoeslag houden. Dit is een afwijking van 

de al eerder geregelde afschaffing van de aow-partnertoeslag per 1 januari 

2015. Tevens komt er voor de eerste jaren een voorschotregeling waarmee u 

onder voorwaarden vanaf 65 jaar een voorschot kunt krijgen op de aow.

Pensioenrichtleeftijd

Naast verhoging van de aow-leeftijd is er nog een andere belangrijke maatre-

gel door de Eerste Kamer aangenomen: in 2014 wordt namelijk de fiscale pen-

sioenrichtleeftijd voor werknemerspensioenen eveneens verhoogd en wel naar 

67 jaar. Ook deze pensioenrichtleeftijd wordt net als de aow-leeftijd gekoppeld 

aan de ontwikkeling van de levensverwachting. 

Let op! 

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2014 geldt alleen voor de opbouw 

van nieuwe pensioenaanspraken en dus niet voor aanspraken opgebouwd 

vóór 2014. 

Daarnaast wordt ook de opbouwruimte voor lijfrenten (al dan niet bancair) 

aangepast. Het maximum premiepercentage voor pensioenopbouw middels 

lijfrenten wordt in 2014 verlaagd van 17% naar 15,5%. Ook de maximale 

dotatie aan de oudedagsreserve voor ondernemers gaat in 2014 omlaag en 

wel van 12% naar 10,9% van de winst. Voor iedere verdere verhoging van 

de pensioenrichtleeftijd met een jaar wordt de maximale dotatie met 0,4% 

verlaagd. >>
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Tip

Zorg ervoor dat u vóór het inhuren van uitzendkrachten heeft gecontroleerd 

of het desbetreffende uitzendbureau is ingeschreven in het Handelsregister. U 

sluit mogelijke risico’s helemaal uit wanneer u ook een kopie van het digitale 

uittreksel (met datum!) bewaart bij het inlenerscontract.

Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Per 1 juli 2012 zijn ook de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk 

kan worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door 

het uitzendbureau gewijzigd. Inlenersaansprakelijkheid kan beperkt worden 

door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. 

Nieuw betalingsverkeer vereist veel 
maatregelen! 
Consumenten en bedrijven moeten vanaf 1 februari 2014 verplicht 

gebruik maken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het 

gaat hier om het zogeheten International Bank Account Number, 

oftewel IBAN. Ook krijgt u te maken met nieuwe standaarden voor 

overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoor-

beeld uw administratie. Het is verstandig om nu al actie te onder-

nemen, zodat uw bedrijf op tijd klaar is.

Rekeningnummers en betaalmiddelen

Iedereen gaat gebruik maken van IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw 

huidige rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters. U vindt 

IBAN nu al op uw rekeningsafschriften en bij internetbankieren.

Per 1 februari 2014 gelden ook nieuwe standaarden voor overschrijvingen en 

incasso’s. De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen 

door nieuwe SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area).

Administratie

Het nieuwe betalingssysteem raakt vele onderdelen van uw bedrijf, dus niet 

alleen uw administratie. Denk ook aan communicatiemiddelen als websites 

en nieuwsbrieven. De administratie zoals loonstroken, facturen, briefpapier, 

formulieren en softwaresystemen vraagt natuurlijk uw grootste aandacht. 

Let op!

Het huidige rekeningnummer op alle formulieren die u gebruikt, moet tijdig 

worden aangepast aan IBAN. Bouw de voorraad briefpapier die u nu heeft dan 

ook af en houd hier rekening mee als u nieuw briefpapier bestelt.

Incassorichtlijnen

Het gebruik van IBAN in de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en 

incasso’s betekent ook dat u een aantal aanpassingen moet doen in onder 

andere de software voor uw boekhouding. Bovendien gelden er bijvoorbeeld 

andere termijnen voor de aanlevering van incassobatches bij de bank. Ook 

zijn er richtlijnen over het vooraf informeren van debiteuren en het moment 

waarop u wilt incasseren.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Strengere regels voor het inhuren van 
uitzendkrachten
Maakt u gebruik van uitzendkrachten in uw bedrijf, let dan op 

de nieuwe, strengere regels voor het inhuren van personeel. Vanaf 

1 juli 2012 kan de Arbeidsinspectie u namelijk een forse boete 

op leggen wanneer blijkt dat uw uitzendkracht afkomstig is van een 

uitzend bureau dat niet is ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel. 

Ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Op grond van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) 

moeten vanaf 1 juli 2012 alle uitleners ingeschreven staan in het Handels-

register. Wanneer is er sprake van ter beschikking stellen van personeel:

1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een 

andere onderneming; 

2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor 

een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter 

beschikking zijn gesteld;

3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en 

leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Hoge boetes

De boete voor deze nieuwe registratieplicht van uitzendbureaus geldt zowel 

voor u, de ‘inlener’, als voor het uitzendbureau, de ‘uitlener’. De boete bij 

overtreding van deze registratieplicht bedraagt de eerste keer € 12.000 en 

wanneer u binnen vijf jaar opnieuw in de fout gaat € 24.000. Bij een derde 

overtreding stijgt de boete naar liefst € 36.000 met een maximum van 

€ 76.000! Een behoorlijke kostenpost dus wanneer u de nieuwe regels niet 

naleeft. Doel van deze nieuwe regels is om fraude en illegaliteit binnen de 

uitzendbranche terug te dringen en uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Registratieplicht

De registratieplicht geldt voor alle bedrijven in Nederland die personeel ter 

beschikking stellen aan Nederlandse bedrijven. Denk naast uitzendbureaus 

bijvoorbeeld ook aan payroll-bedrijven, aannemers of banenpools. Maar ook 

als u als werkgever incidenteel een werknemer bij een andere werkgever laat 

werken moet u zich als uitlener van personeel registreren. 

Collegiale terbeschikkingstelling van een werknemer aan een ander bedrijf valt 

er echter buiten. Hetzelfde geldt voor freelancers die u opdrachten geeft en 

bij aanneming van werk.
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Specialisme.
Vennootschapsrecht

Minder eisen bij de oprichting van een bv en meer vrijheid om uw bv naar eigen 

wensen in te richten. Het behoort per 1 oktober 2012 allemaal tot de mogelijkheden. 

Het bv-recht wordt per die datum ingrijpend gewijzigd. Ook bestaande bv’s krijgen 

te maken met het nieuwe recht. Groot nadeel voor aandeelhouders en bestuurders: 

Dividend uitkeren kan aansprakelijkheid opleveren!

Bv oprichten wordt eenvoudiger

Het minimale startkapitaal van € 18.000 bij de oprichting van een bv is per 1 oktober 

verleden tijd. 

€ 1 is voldoende. De bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring 

bij inbreng in natura worden ook afgeschaft. Wel blijft het verplicht om bij inbreng 

in natura een beschrijving op te stellen van wat wordt ingebracht. Ook moet u nog 

steeds naar de notaris als u een bv wilt oprichten. 

Bv zelf inrichten

U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw bv. Zo kunnen in de statuten meer 

rechten en plichten voor de aandeelhouders worden vastgelegd. Aparte aandeelhou-

dersovereenkomsten zijn dan veel minder vaak nodig. Het wordt mogelijk om buiten 

de algemene vergadering van aandeelhouders om bepaalde besluiten te nemen. De bv 

kan zo sneller veranderingen doorvoeren. Een andere grote verandering is de moge-

lijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven. De verplichte blok-

keringen voor overdracht van aandelen vervalt. In de statuten kan worden geregeld, 

dat een groep aandeelhouders een eigen bestuurder benoemt.

Bestaande bv’s hoeven hun statuten niet aan te passen, maar als u wilt profiteren van 

de nieuwe mogelijkheden, kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn. 

LET OP: Dividenduitkeringstoets voor extra crediteurenbescherming

Om schuldeisers van de bv voldoende te beschermen, wordt de aansprakelijkheid van 

het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De bv mag geen dividend uitkeren als 

blijkt dat zij na de uitkering niet langer alle opeisbare schulden kan blijven betalen. 

Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. Er moet een uit-

keringstoets worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de continuïteit van de bv 

door de dividenduitkering niet in gevaar komt. Deze uitkeringstoets geldt ook voor 

bestaande bv’s. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, 

kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Tip:

Graag helpen wij u met het beoordelen van uw statuten en met het uitvoeren van de 

dividenduitkeringstoets. Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te 

beperken, is het belangrijk dat u zowel de goedkeuring als de toets en andere 

relevante gegevens goed bewaart.

Flexibele bv per 1 oktober: wat verandert er voor u?
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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, 
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3. Welke plannen heb je de komende tijd?’

De onlangs gestarte cateringactiviteiten onder de naam San-t meer bekend-

heid geven. Hiervoor zijn we nog op zoek naar iemand die ons daarbij kan 

adviseren. Sinds enkele maanden zijn we aanwezig op Social Media. We bezin-

nen ons op online bestelservice en bezorgservice, mogelijk in samenwerking 

met andere versspecialisten uit Oegstgeest.

4. Hoe ervaar je de werkwijze van Van Ree   
 Accountants met het product MKBsupport? 

Na 25 jaar zijn we van accountant gewisseld naar Van Ree Accountants. Vanaf 

januari zijn wij gestart met MKB support. Na het traditionele boekhouden via 

een Dos-programma levert MKB support een flinke tijdsbesparing op. Na het 

wegwerken van de kinderziektes loopt het proces na enkele maanden vlekke-

loos. Vooral het samen vinden van een oplossing is een belangrijk aspect van 

het contact met Van Ree Accountants.

5. Ter afsluiting?

We rekenen op een goede samenwerking tussen Visgilde Hugo van der Meij en 

Van Ree Accountants. Ik zou zeggen gooi ook eens een visje uit.

Impressie.
Visgilde Hugo van der Meĳ 

1. Kan je iets vertellen over Visgilde 
 Hugo van der Meij?

Al 26 jaar bedienen we Oegstgeest van het lekkerste uit de zee Vanaf de 

beginjaren ligt de nadruk op eigen receptuur en bereidingswijze. Alle bereide 

producten komen uit eigen keuken, van aardappelvisgratin tot zalmbavarois, 

van tonijnrosbief tot krab/garnalenquiche. Het onderscheidend vermogen is 

daardoor vele malen groter. 

Het 25 jarig jubileum van onze winkel was een goed marketinginstrument. 

Elke medewerker heeft zijn of haar visfavoriet met een persoonlijk verhaal 

onder de aandacht gebracht. Die personal touch is heel goed aangeslagen.

2. Wat heeft je de laatste tijd vooral bezig    
 gehouden?

Hoe behouden we als kleine specialist ons marktaandeel vast. De klant en 

niet mijn winkel staat centraal. De speciaalzaak heeft de beste overlevings-

kansen door de persoonlijke ondersteuning rondom de verkoop uit te nutten. 

Aandacht te hebben voor je klant. Wat wil hij, waarom wil hij dat en toon dat 

jij er bent voor hem.

Deze keer een interview met Hugo van der Meij, eigenaar 

van Visgilde Hugo van der Meij te Oegstgeest. Visgilde 

Hugo van der Meij is 26 jaar geleden gestart met zijn 

visspeciaalzaak in Oegstgeest.


