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Twee jaar na uitbraak van  de 
COVID-19 crisis, wordt wederom 
de nodige fl exibiliteit van 
ondernemers gevraagd. Dit 
wordt met name veroorzaakt 
door de infl atiecijfers, 
gevoed door de stijgende 
energieprijzen. Consumenten, 
maar ook sommige bedrijven 
kunnen gebruik maken van 
een compensatieregeling. 
Verwacht hier geen grote 
compensatie, maar elke kleine 
ondersteuning is welkom in 
deze tijd. Het kabinet heeft 
ook de voorwaarden rond de 
Tegemoetkoming Energiekosten 
bekendgemaakt. Via de TEK, 
die overigens niet snel van 
toepassing is, worden energie-
intensieve mkb-bedrijven 
fi nancieel ondersteund vanwege 
de hoge energieprijzen.

In deze herfsteditie van onze 
nieuwsbrief laten we een aantal 
klanten aan het woord over hun 
bedrijf en onze dienstverlening 
vanuit eigen perspectief. Wat 
uw situatie ook is, het is juist nu 
belangrijk de juiste strategie te 
bepalen en duidelijk beleid te 
voeren. Zoals u van ons gewend 
bent, zullen wij hier pro actief 
met u meedenken.

Jeff rey Zomer

Actueel

Herfst 2022

Er worden ingrijpende 

wijzigingen doorgevoerd 

voor ondernemend 

Nederland! Wat kunt u als 

ondernemer dit jaar nog 

regelen? Check op onze 

website alle eindejaarstips!

Welke fi scale maatregelen kunt u als 
ondernemer dit jaar nog treff en die voordelig 
voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim 
inspelen op wijzigingen die vanaf 2023 gaan 
gelden? Enkele praktische tips.

1. Optimaliseer de samenstelling van uw 
box 3-vermogen
Over de heffi  ng over vermogen, oftewel de box 
3-heffi  ng, is de afgelopen periode zeer veel te 
doen geweest. Vanaf 2023 wordt het inkomen 
bepaald aan de hand van fi ctieve rendementen. 
Dit kan voor u grote gevolgen hebben bij de 
heffi  ng van uw Box 3-vermogen. Omdat de 
peildatum van het vermogen op 1 januari ligt, 
heeft u nog slechts kort de tijd om u daarop 
voor te bereiden. 

2. Optimaliseer uw rendement in 2022 in de 
BV
Het tarief in de vennootschapsbelasting 
bedraagt 15% tot een winst van € 395.000. 
Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot 
€ 200.000. Boven genoemde winsten bedraagt 
het tarief 25,8%. U betaalt in 2023 in de eerste 
schijf dus meer belasting. Bovendien is deze 
schijf een stuk korter en valt uw winst sneller in 
het tarief van 25,8%. 

3. Schenk voor eigen woning
Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag 
schenken in verband met de aankoop van een 
eigen woning, dan is deze schenking dit jaar 
nog onbelast tot een bedrag van € 106.671. 
De vrijstelling wordt in 2023 verminderd naar 
€ 28.947 en vanaf 2024 geheel afgeschaft. U 
kunt alleen in 2022 dus nog volledig van de 
vrijstelling profi teren.

4. Koop in 2022 nog een zakenpand, 
vakantiewoning of beleggingspand
De aankoop van een zakenpand, 
vakantiewoning of beleggingspand wordt in 
2023 duurder. Dit vanwege de verhoging van 
de overdrachtsbelasting voor deze panden. 
Was u van plan op korte termijn zo’n pand te 
kopen, doe dat dan nog in 2022. U betaalt nu 
nog 8%, in 2023 10,4%. 

5. Speel in op hogere bijtelling na 5 jaar
De percentages aan bijtelling voor de auto 
van de zaak gelden voor een periode van 
60 maanden. Daarna geldt het voor dat jaar 
geldende percentage. Dit betekent dat voor 
elektrische auto’s die in 2018 voor het eerst 
op naam zijn gesteld, de bijtelling van 4% over 
de hele cataloguswaarde in de loop van 2023 
wijzigt in een bijtelling van 16% over de eerste 
€ 30.000 en 22% over het meerdere. Bezit 
u zo’n auto, dan kunt u wellicht de hogere 
bijtelling voorkomen.advies nodig?
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Ondernemen in het buitenland: 
“Roemenië is stoer, Nederland is mooi!”

Paula Bos en haar man Paulus Dijkstra startten in 2012 hun 
bedrijf Frylapte in Roemenië. Samen bouwden ze vanaf de 
grond twee melkveebedrijven, twee akkerbouwbedrijven 
en een loonbedrijf op. Altijd met een prachtige glimlach op 
de foto, maar externe factoren zoals de oorlog in buurland 
Oekraïne, corona en reisbeperkingen hebben het niet makkelijk 
gemaakt. Toch zal dit ondernemende stel niet snel bij de 
pakken neer gaan zitten. Hun droom is naast een stabiele 
onderneming, ook het inspireren van andere ondernemers 
met hun bijzondere verhaal. De boodschap? “Zorg boven 
alles voor plezier in wat je doet. Resultaat is belangrijk, maar 
niet ten koste van alles.” Paula en Paulus zijn de aangewezen 
ondernemers om deze boodschap over te brengen. Met 
hun vier kinderen (10, 8 en een tweeling van 6) wonen ze in 
Nederland, maar reizen ze geregeld af naar Roemenië. 

De communistische invloeden werken nog altijd door in 
Roemenië. Paula: “Om er te wonen, vond ik niet makkelijk. De 
mensen hier werken hard om primaire behoeftes te vervullen. Ze 
blijven hierdoor dichtbij de basis en daar zie ik wel iets moois en 
puurs in. De keerzijde is echter dat ze minder aan ontwikkeling 
op andere gebieden toekomen. Mijn kinderen zeggen heel 
treff end: Roemenië is stoer, Nederland is mooi.”

“Ons personeel ziet ons als meer dan alleen werkgever. In 
een voormalig communistisch land is het belangrijk dat je 
als werkgever meer doet dan salaris uitbetalen. We willen 
een stabiele basis bieden door soms op de voorgrond, maar 
steeds meer op de achtergrond ons personeel te coachen naar 
zelfstandigheid. Daarnaast willen we een bedrijf met een stabiel 
rendement opbouwen voor onze kinderen en zorgzaam omgaan 
met de omgeving.”

Samen kunnen ze de wereld aan met wat hulp uit Nederland
Paula en Paulus lijken alleskunners en moeten dit tot op 
zekere hoogte ook zijn. Vanuit Roemenië wordt het stel niet 
geadviseerd op het gebied van het bedrijf. Dat is waar collega 
Nico Draaisma een grote rol voor de familie vervult. Paula vertelt 
lachend: “Naast Paulus is Nico de man waar ik het meeste aan 
heb. Een teamlid, steun en toeverlaat. Ik ben echt blij dat we 
elkaar kennen. Hij mag best eens in het zonnetje gezet worden!” 

Frylapte heeft een eigen boekhoudster in dienst. Deze cijfers 
vertaalt Nico naar een rapport en advies. 

Hij heeft ervaring in het ondernemen in het buitenland, wat 
maakt dat Paula hem omschrijft als “dé adviseur die wij nodig 
hebben”. 

Ervaringen delen met ondernemers
Door hun positieve manier van ondernemen en de vruchten die 
dit afwerpt, zijn Paula en Paulus erg gemotiveerd dit over te 
brengen op collega-ondernemers. Regelmatig organiseren zij 
netwerkreizen naar hun boerderij in Roemenië. “In Nederland 
zijn we erg effi  ciënt en georganiseerd. Er zijn mensen die hierin 
vastlopen. Een bezoek aan Roemenië en een tijdje rondrijden 
op de trekker bij ons bedrijf kan helpen de boel weer te 
relativeren. Door mensen vol trots ons bedrijf te laten zien, 
hopen we een inspirerend voorbeeld te zijn!”

Tips voor ondernemers
Frylapte bestaat 10 jaar. “Ons doel hebben we bereikt: koeien 
melken in Roemenië! We hebben geleerd soms een stapje 
terug te doen en van een afstandje te kijken. Dit maakt ons 
sterk én geeft ons de gelegenheid na te denken over hoe we 
ons bedrijf verder willen inrichten zodat we er nog plezier 
uit kunnen halen. Dat wil ik andere ondernemers meegeven: 
geniet van wat je doet! Je zult zien dat het resultaat dan beter 
wordt. 

“Ik krijg energie van de 
samenwerking met Paulus en 
Paula. Naast sparringspartner 
en adviseur voel ik me nauw 

betrokken bij de onderneming. 
Dat is de basis van een goede 

samenwerking!”

Nico Draaisma - accountant

   Paula Bos op de trekker in Roemenië
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Vast team
Een vast team van medewerkers, waarvan een aantal al meer 
dan 40 jaar in dienst is, komt dagelijks bij haar klanten over de 
vloer. Ron: “Die korte lijntjes en dichtbij de klant zijn, dat vinden 
we heel belangrijk. Daarnaast doen wij ook het transport zelf, 
waardoor we onze klanten altijd kunnen bedienen. Bij groothan-
dels zit je vaak aan een minimale bestelhoeveelheid vast.” 

Nieuwe vestiging
Sinds kort is er een nieuwe vestiging geopend in Steenwijk om 
ook in die regio actief te zijn. “We hadden kunnen verhuizen 
naar een centrale locatie, maar daar hebben we bewust niet 
voor gekozen. De klant moet snel bij ons kunnen zijn en 
andersom.”

Klantenkring
Drankenhandel Beukers levert aan evenementen als Hello 
en Woodstock, horeca, sportverenigingen, bedrijfskantines, 
instellingen en cateringbedrijven door heel Drenthe, Noord 
Overijssel en Zuid Groningen. “Bedrijven kiezen voor ons, omdat 
onze manier van ondernemen bij ze past.” 

Samenwerking Mulderij & Partners
Collega Frank Zoer kent het bedrijf door en door. Over de 
samenwerking zegt Ron: “We bouwen beiden graag voort op 
een lange relatie en vinden een persoonlijke aanpak prettig. Het 
is fi jn dat we onze manier van ondernemen ook ervaren bij de 
accountant.”

Al 85 jaar sterk in drank: Drankenhandel 
Beukers 

Ron Beukers tussen een klein deel van de 
voorraad bij zijn kantoor in Erica

“Drankenhandel Beukers is een 
mooi familiebedrijf waar ik al 

jarenlang graag kom. Ik ben blij 
dat ik ook de volgende generatie 
mag bijstaan met raad en daad. 

Uiteindelijk word je als accountant 
onderdeel van een team.”

Frank Zoer- accountant

Ron Beukers, derde generatie aan het hoofd van het mooie familiebedrijf Drankenhandel Beukers. Opa Joop Beukers startte in 
1937 met de verkoop van Oranjeboom bier en eigengemaakte limonadegazeuze. Nadat vader Stef Beukers helaas overleed in 2016, 
zette Ron het bedrijf voort. Binnenkort voegt, tot Rons grote vreugde, ook zijn tweelingbroer zich bij het team om bij de adminis-
tratie te ondersteunen. 
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Uniek in Nederland: Van Gogh Huis Drenthe
Dagelijks spannen wij ons in om onze klanten te helpen met groei en efficiënter werken. Doordat wij veel klanten bedienen in
de regio dragen we bij aan een sterke, bruisende en levendige omgeving. Dat er meer is dan bedrijven realiseren wij ons goed. Zo 
steunen wij naast lokale ondernemers ook de sport- en cultuursector. Wanneer dit alles met elkaar in balans is, blijft onze provincie een 
prettige plek om te wonen en te werken.

Het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam/Veenoord is het enige 
openbaar toegankelijk pand in Nederland waar één van de 
beroemdste schilders ter wereld, Vincent van Gogh, woonde en 
werkte. In 1883 woonde en werkte Vincent twee maanden lang 
in het logement en is het de uitvalsbasis voor zijn ontdekkings-
tochten. Dit maakt het Van Gogh Huis Drenthe een unieke plek 
om te bezoeken. 

Mulderij & Partners is met trots donateur van dit unieke stukje 
geschiedenis in onze provincie.

Mulderij & Partners al 9 jaar hoofdsponsor 
van De Peddelaars

Fietsen zit Mulderij & Partners in het DNA. En dat is natuurlijk 
niet zomaar! Drenthe is een fietsprovincie bij uitstek met voor 
ieder wat wils: MTB paden, de Col du Vam, 2100 kilometer aan 
aangelede fietspaden, fietstoerisme en natuurlijk De Peddelaars. 

Deze club kent veel successen in binnen- en buitenland. We 
zijn er daarom trots op dat de renners altijd zichtbaar zijn in de 
Mulderij & Partners fietskleding. 

De Peddelaars heeft een van de grootste jeugdafdelingen van 
Nederland Sporten is belangrijk voor kinderen. Het is gezond en 
draagt bij aan een goede ontwikkeling.

“Met onze kennis en ervaring bedienen 
we met ons accountantskantoor vanuit 

Hoogeveen klanten die belangrijk zijn voor 
de regio. Zo dragen we ons steentje bij 
aan een bruisende, sterke en levendige 

omgeving”


