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informatie en tips

“Na meer dan een jaar durven
we weer een klein beetje te
hopen op een terugkeer naar
een steeds meer ‘normale’
wereld. Uitjes kunnen weer
worden opgestart met behulp

Actueel

van sneltesten en er wordt
gesproken over versoepelingen

Wellicht kunt u met onderstaande actualiteiten uw voordeel doen.

van maatregelen - die

Anonimisering van uw privacygevoelige
informatie als UBO
Doordat het UBO-register in werking
is getreden, is het vrij nauwkeurig
inzichtelijk geworden welke personen
uiteindelijk begunstigden zijn van een
onderneming en welk zakelijk vermogen
zij hebben. Er zijn mogelijkheden
om (een deel van) het vermogen
te anonimiseren. Dit is een legale
constructie waarmee u de privacy van u
en uw familie kunt beschermen.
Wij adviseren u hier graag over.

vervolgens toch weer worden

TVL 2e kwartaal verhoogd naar 100%
Voor het tweede kwartaal van dit jaar,
dus voor de maanden april tot en met
juni, gaat een TVL-vergoeding gelden
van 100% van de vaste lasten. Deze
kan naar verwachting vanaf medio mei
worden aangevraagd. Op pagina’s 2
en 3 van deze nieuwsbrief leest u meer
over corona steunmaatregelen.
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Subsidie horecaondernemers
Horecaondernemers met een terras in
Drenthe kunnen gebruik maken van
de subsidieregeling ‘Energiezuinig en
duurzaam warm buiten zitten horeca
Drenthe’. Ondernemers kunnen een
subsidie aanvragen voor 75 procent van
de kosten van het duurzamer maken
van hun huidige terrasverwarming. Ook
kunnen er elektrische warmtekussens
gekocht worden. De subsidie heeft een
maximum van € 5.000.

uitgesteld. Intussen vallen
verschillende bedrijven om en
moet nog blijken hoe andere
bedrijven uit de crisis komen als
de steunmaatregelen worden
afgebouwd. In deze Mulderij
Dichtbij leest u onder andere op
welke manier wij ondernemers
proberen bij te staan tijdens
deze moeilijke periode.”

Onbelaste vrijwilligersvergoeding
Dit jaar is de maximale onbelaste
vrijwilligersvergoeding verhoogd naar
€ 1.800. U kunt vrijwilligers die binnen
uw organisatie vrijwilligerswerk doen
een vergoeding geven die voor de fiscus
onbelast is.
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Jan Mulderij
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Coronamaatregelen: continu inspelen
op veranderende regelgeving
Een aantal van onze relaties moet helaas gebruik maken van de steunmaatregelen die vanwege corona
in het leven zijn geroepen. De regelgeving en de voorwaarden van de regelingen wijzigen steeds.
Wij volgen dit op de voet, om zo snel mogelijk in te spelen op veranderende regelgeving.

Om het subsidiebedrag van NOW 1 vast te stellen is in sommige
gevallen een samenstel- of derdenverklaring nodig. Marcella
Koekoek en Jacqueline Boertien werken dit uit en Frank Zoer
controleert dit en maakt de verklaring definitief.
Wij berekenen voor onze klanten het definitieve omzetverlies.
Ook kunnen wij ondersteunen bij het indienen van het formulier
op de website van UWV (formulier eindafrekening).

Juridisch medewerker Sanne Jonkman
verzorgt de meeste aanvragen namens
de ondernemer op het gebied van
corona steunmaatregelen. Zij kent dan
ook alle ins en outs van de regelgeving.

Grote bedrijven met relatief veel subsidie
hebben een uitgebreide controle nodig.
Dit is ook het geval als er sprake is van
een inbreuk op de concernregeling. Die
controles verzorgt Rolf Bouwmeester als
Registeraccountant.
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TVL Q1 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten
Aanvragen vóór 18 mei 2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor
MKB-ondernemers is nu voor vrijwel alle
SBI-codes opengesteld. Bedrijven die
in het eerste kwartaal van dit jaar 30%
minder omzet hebben dan in dezelfde
periode van 2019, komen hiervoor in
aanmerking. Daarnaast moet er sprake
zijn van minimaal € 1.500 vaste lasten in
het eerste kwartaal van 2021 en moet het
bedrijf vóór 15 maart 2020 zijn opgericht
en met SBI-code ingeschreven bij de KvK.
Het subsidiepercentage van deze regeling
is 85% van het omzetverlies en gaat
om een bedrag tussen de € 1.500 en €
330.000 (vanaf 250 werknemers geldt €
400.000 als bovengrens). Onze adviseurs
helpen graag bij de berekening van deze
subsidie.
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NOW 3.3
VGD

Noodmaatregel Overbrugging

Opslag Voorraad Gesloten

Werkgelegenheid

Detailhandel

Aanvragen vóór 13 juni 2021

Aanvragen vóór 18 mei 2021

De NOW-regeling is bedoeld voor
werkgevers die als gevolg van het
coronavirus en de overheidsmaatregelen
kampen met een omzetverlies van ten
minste 20%. Met een tegemoetkoming
in de loonkosten kunnen zij werknemers
met een vast en met een flexibel contract
doorbetalen.

Als u in aanmerking komt voor en TVL en
de voor de VGD vastgestelde SBI-codes,
kan de VGD worden aangevraagd. De
aanvraag hiervoor gaat tegelijk met de
TVL Q1 2021.
Het subsidiepercentage is 21% bovenop
het percentage dat van de TVL. Omdat
het subsidiepercentage TVL 85% is, komt
de VGD neer op 17,8% extra subsidie. Het
maximale subsidiebedrag van de VGD is €
200.000.

De maximale vergoeding in de loonkosten
is bij NOW 3.3 85%; in eerdere NOWregelingen was dit 80%. Wij onderzoeken
graag voor u of u in aanmerking komt voor
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deze regeling.

Caspar en Liset hopen binnenkort weer gasten te kunnen
verwelkomen op het terras van de Nachtwacht

Overleven als
horecaondernemer in coronatijd
“De financiële zorgen, daar sta je mee op en ga je mee naar bed.” Caspar Hermeler runt samen met zijn
partner Liset Sieben Restaurant & Wijnbar De Nachtwacht in het centrum van Meppel.
“We zijn blij met de regelingen
waarvan we gebruik kunnen maken,
maar tegelijkertijd is het een druppel
op de gloeiende plaat. Het duurt erg
lang voordat de subsidies worden
uitbetaald en de rekeningen blijven
maar binnenstromen. Mede met dank
aan onze relatiebeheerder Raimond
Martens hebben we de afgelopen jaren
een mooie buffer opgebouwd. Het is
erg zuur dat we het afgelopen jaar bijna
al ons eigen geld in ons bedrijf hebben
moeten steken. De bodem komt nu echt
in zicht.” Ook mist Caspar het contact
met de klanten. “Liset en ik werken al
ons hele leven in de horeca. Dit vak doe
je met passie. Je ontmoet leuke mensen,
die komen voor de gezelligheid en zich
willen laten verwennen. Dat missen we
enorm als we zaterdagavond thuis op de

bank zitten. Liset bedenkt nu allemaal
leuke acties; zo bieden we elk weekend
een lobsterbox aan en we hadden een
borrelbox met Pasen. Lisetvdoet dat
met veel enthousiasme en haalt daar
ook energie uit. Dat geldt niet voor mij.
Daarom is het voor ons allebei maar
goed dat ik me tegenwoordig op een
nieuwe onderneming kan richten.”
Onlangs is Caspar met een compagnon
het bedrijf Retail Equipment Europe
BV gestart. Zij verkopen hoge
kwaliteit keukenapparatuur, die
ze hebben overgenomen van een
grote supermarktketen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan snijmachines,
kippengrillen, blast chillers, weegschalen,
kaasapparatuur en verpakkingsmachines.
“Door de coronacrisis zijn we erachter
gekomen hoe kwetsbaar we zijn, door

samen volledig in de Nachtwacht te
werken. Deze kans kwam op mijn pad
en ik heb nu de tijd me hier volledig
op te richten. Dit blijf ik zeker ook
doen na de corona. We hebben een
zogenaamd asset management systeem
ontwikkeld om alle informatie van de
apparatuur te kunnen monitoren, zoals
type, serienummer, herkomst, enzovoort.
Ook voor dit systeem zien we nog veel
mogelijkheden richting de toekomst.
Liset blijft de Nachtwacht runnen, want
ik heb er alle vertrouwen in dat we het
ondanks alles volhouden. Ik zie er enorm
naar uit om straks in de weekenden
weer in de Nachtwacht mee te draaien
en mooie tijden te beleven met onze
gasten.”
www.denachtwachtmeppel.nl

TOZO 4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

BELASTINGDIENST
Betalingsregeling
Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder
uitstel van belasting aanvragen. Afhankelijk
van de hoogte van uw belastingschuld
heeft u daarvoor een verklaring nodig
van een accountant. Met dit uitstel kunt u
gebruik
maken
van een Template
betalingsregeling
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van 36 maanden vanaf 1 oktober 2021.

Sinds 1 april kan deze uitkering worden
aangevraagd; voor deze regeling geldt
onder andere dat er voor het toekennen
van een uitkering géén sprake is van een
vermogenstoets. Het partnerinkomen
wordt wel getoetst. Het inkomen van
de partner telt mee voor het bepalen
van de hoogte van het inkomen van
de aanvullende uitkering. Als het
huishoudinkomen boven het sociaal
minimum komt , komt u niet in aanmerking
voor Tozo.

TONK
Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
Als u als ondernemer als gevolg van
coronamaatregelen noodzakelijke kosten
niet meer kunt betalen, kunt u TONK
aanvragen. Het gaat hier om woonlasten
zoals huur- of hypotheekkosten,
kosten van elektriciteit, gas en water,
servicekosten en gemeentelijke
belastingen. De TONK wordt aangevraagd
bij de gemeente.
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“Wij worden de beste
zorginstelling van Drenthe”
“Mijn vrouw noemde me weleens ‘lampje’. Middenin de nacht
werd ik wakker met een nieuw idee voor een onderneming.” De
creatieve en ondernemende geest van Jan Pekel heeft al tientallen
bedrijfsideeën voortgebracht. Het idee voor De Zorgerije ontstond
zo’n 5 jaar geleden, in de periode dat hij met zijn dochter Chantal
vaak in het ziekenhuis kwam vanwege zijn terminaal zieke vrouw.
Chantal: “We spraken in het ziekenhuis
veel mensen die schrijnende situaties
hadden meegemaakt in de zorg.
Steeds wisselende hulpverleners,
elke keer opnieuw je verhaal moeten
doen, gesteggel met de overheid
over benodigde zorg en budgetten...
Hier ontstond het idee om zelf betere
zorgverlening te gaan bieden dan
anderen.”
Met Chantal’s ervaring als sociotherapeut
in de forensische psychiatrie en de
opleiding tot praktijkbegeleider die Jan al
op zak had, werd De Zorgerije opgericht.
Chantal: “In maart 2018 overleed mijn
moeder. Zij heeft nog meebeslist over het
logo, maar helaas niet meer kunnen zien
hoe mooi het bedrijf is geworden. Ik zat
er toen wel behoorlijk doorheen. Toch is
het gelukt alle zorgplannen, protocollen

VOF OMZETTEN NAAR BV?
Jan: “Wilfred Stuiver is onze relatiebeheerder
bij Mulderij & Partners. We kunnen altijd met
hem sparren en hij is net als wij; ‘doe maar
normaal’. Hij regelt veel uit zichzelf en zoekt
uit op welke regelingen wij recht hebben. We
hebben onlangs overwogen ons bedrijf qua
rechtsvorm om te zetten van een vof naar
een BV. Wilfred onderzocht dit en kwam met
argumenten en een goede onderbouwing
waarom dat in ons geval niet interessant
was. Hij is een goede sparringspartner
met veel kennis, en dan hebben we ook
nog gemeenschappelijke hobby’s, zoals
mountainbiken. Ook hebben we het erg
gewaardeerd dat Jan Mulderij en hij op
de uitvaart van mijn vrouw waren, welke
accountant doet dat nu?”

en jaarplannen op te stellen, die we
nodig hadden om aan de eisen van het
in de zorg belangrijke HKZ-keurmerk te
voldoen. We waren er trots op toen we
eind 2018 dit keurmerk kregen en onze
aanbesteding bij de gemeente voor
de WMO, het ‘potje’ voor budgetten
voor ondersteuning aan huis, werd
gehonoreerd.”
Jan en Chantal startten hun bedrijf met
ambulante begeleiding. Met name gericht
op het ondersteunen van mensen met
psychische of psychiatrische problemen,
vaak ook met problemen op het gebied
van schulden en/of verslaving. Sinds
kort zijn ze gevestigd in een prachtig
pand aan de Industrieweg, in een
voormalig autobedrijf. Hier ontvangen
ze mensen voor dagbesteding, waarbij
Jan en Chantal meer aanbieden dan het
‘standaard’ knutselen en hout bewerken:
deelnemers kunnen in de werkplaats aan
auto’s sleutelen, maar ook biljarten of
muziek maken. De nieuwste trots van
Jan en Chantal is dat ze sinds dit jaar een
officiële GGZ-instelling zijn en hiermee
zorg kunnen bieden aan mensen met
een zogenaamde WLZ-indicatie: mensen
die 24 uur per dag zorg nodig hebben.
Chantal: “Hiermee kunnen we ons richten
op de forensische ambulante zorg, dat
is toch waar mijn hart ligt. Alert zijn en
mensen blijven helpen en motiveren, daar
haal ik mijn energie uit.” Haar vader Jan
vult haar in het ondernemen goed aan:
“Ik neem meer risico’s, hou ervan om
van niets iets te maken. Het is mooi en
bijzonder om dit samen met mijn dochter
te kunnen doen. Ik hoop ook dat meer
meiden een eigen bedrijf starten.”

FISCAAL-
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JURIDISCH TEAM
Ons fiscaal-juridisch team bestaat uit 7
medewerkers en ondersteunt u bij alle
fiscale en juridische vraagstukken, zoals:
•

de belastingdruk zo laag mogelijk
houden;

•

optimaliseren van uw
organisatiestructuur;

•

begeleiding bij bedrijfsovername
of -overdracht;

•

optimaliseren van uw contracten
en aansprakelijkheid;

•

uw persoonlijke financiële
planning.

Wij informeren u graag en vrijblijvend
over wat wij voor u kunnen betekenen.

www.dezorgerije.nl

Mulderij & Partners
Stationsstraat 19, Postbus 371
7900 AJ Hoogeveen
Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.
www.mulderijenpartners.nl
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Telefoon 0528 232323
info@mulderijenpartners.nl
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