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Het afgelopen jaar stond in het 
teken van infl atie. Het komende 
jaar zullen ondernemers te 
maken krijgen met prijscorrecties, 
huurverhogingen, aanpassing van 
het minimumloon en salarissen 
van medewerkers. Door deze 
kostenverhogingen zullen 
ondernemers strategische keuzes 
moeten maken. 

Om deze strategische keuzes te 
maken, moet de administratie 
up-to-date zijn. Voor veel van 
onze relaties verzorgen wij 
de administratie en steeds 
vaker op locatie van de klant. 
Ook begeleiden wij specifi eke 
projecten op locatie van de klant 
op interim basis. Met behulp 
van deze ondersteuning maken 
wij managementrapportages 
die gebruikt worden 
voor het strategische 
besluitvormingsproces door de 
ondernemers. In deze nieuwsbrief 
leest u hierover meer. 

Namens alle collega’s wensen wij 
u veel succes toe het komende 
jaar. Onze deur staat altijd voor u 
open. Neem contact met ons op 
wanneer er vragen zijn.

Je� rey Zomer & Jan Mulderij

Winter 2022-2023

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 
staat ter discussie. De regeling 
is er om de continuïteit van een 
onderneming niet in gevaar te 
brengen wanneer een bedrijf gepland 
of ongepland overgenomen wordt. 
De BOR is een fi scaal aantrekkelijke 
regeling en wordt in de praktijk 
veel door familiebedrijven gebruikt. 
Overweegt u bedrijfsopvolging? 
Onderneem dan nu actie!

Fiscaal gunstige regelingen BOR
Wanneer een onderneming wordt overgedragen, 
kunt u gebruik maken van een hoge vrijstelling 
in de erf- en schenkbelasting. Verder kan 
belastinghe�  ng bij overdracht uitgesteld 
worden, door gunstige regelingen in de 
inkomstenbelasting. Deze regelingen gaan 
veranderen! Hoe de faciliteiten er precies 
uit komen te zien, is nog niet bekend. Wel is 
duidelijk dat de veranderingen een versobering 
zullen zijn. Wilt u nog gebruik maken van de 
huidige ruime mogelijkheden, dan moet u snel 
actie ondernemen!

Verwachtingen
Er is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend die 
een fl inke versobering van de BOR inhoudt. 
De vrijstelling in de erf- en schenkbelasting 
wordt in dat voorstel verlaagd en de 

doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting 
zouden helemaal afgeschaft worden. Hoewel de 
verwachting is dat dit niet volledig overgenomen 
wordt, mogen we er vanuit gaan dat de regeling 
niet ongemoeid gelaten wordt. Het kabinet heeft 
aangekondigd op Prinsjesdag met eventuele 
wijzigingen te komen. Het is mogelijk dat die 
wijzigingen dan (deels) per direct ingaan. Dat is 
op 19 september 2023. 

Voorbereiding
Om gebruik te kunnen maken van de fi scaal 
gunstige regelingen moet goed bekeken worden 
of aan alle voorwaarden voldaan wordt en wat 
de gevolgen van een bedrijfsoverdracht in het 
specifi eke geval zijn. Het kan nodig zijn een 
structuuraanpassing te doen. Dit kost al snel 
enkele maanden tijd. In een aantal gevallen zal 
daarnaast vooroverleg met de Belastingdienst 
noodzakelijk zijn. Het is dus belangrijk ruim op 
tijd te beginnen met het in kaart brengen van 
alle aspecten en voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden. 

Neem contact op!
Overweegt u uw onderneming over te dragen 
aan bedrijfsopvolgers, neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op. Wij kunnen 
inventariseren aan welke voorwaarden u, uw 
onderneming en de opvolgers moeten voldoen 
en de nodige stappen zetten. Te laat actie 
ondernemen kan vele (tien)duizenden euro’s 
extra belastinghe�  ng kosten. 

Bedrijfsopvolgingsregeling

advies nodig?
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relatiebeheerder



Mulderij & Partners
Op locatie bij

Rody Smit sleutelt aan een van de trucks in zijn werkplaats.

“Je kunt als ondernemer niet 
altijd alles zelf. Het is goed om 
advies in te winnen, vooral in 

een groeiend bedrijf!”

Als ondernemer bent u verplicht om een fi nanciële administratie bij te houden. Deze administratie is de 
basis van uw jaarrekening en daarmee ook de belastingaangifte. Bij Mulderij & Partners is het mogelijk om 
uw administratie volledig of gedeeltelijk uit te besteden, zoals we dat ook bij RST Geesbrug doen. Aan de 
hand van de actuele cijfers gaan wij regelmatig met u in overleg over de fi nanciële stand van zaken. Hiermee 
creëert u ruimte om te ondernemen.

Werken op locatie
Uiteraard kunnen de werkzaamheden op afstand uitgevoerd worden. Wat de meerwaarde is van 
het werken op locatie, legt Cindy uit: “Door er fysiek te zijn krijg ik zoveel meer mee dan wanneer 
ik het werk alleen maar vanaf ons eigen kantoor doe. Verder draagt het bij aan de binding met de 
klant. Ik voel mij echt onderdeel van het team.”

Advies en begeleiding
Op het moment dat een onderneming begint te groeien, komen er steeds meer regels bij kijken 
en moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Janine: “Doordat ons bedrijf groeit ging er 
steeds meer tijd zitten in mijn werk. En daarbij wordt het ook complexer. Ik ben heel blij met de 
hulp van Cindy. Zij houdt ons op de hoogte van de cijfers en hoe we ervoor staan. Rody vult aan: 
“Je werkt hard en met passie, maar het moet wel lonen. Door de aanwezigheid van Cindy kunnen 
we tijdig bijsturen.”

Eigenaren Rody en Janine werken hard aan de groei van hun bedrijf en 
dat werpt zijn vruchten af. Rody: “Ik ben gestart als monteur en ben later 
voor mijzelf begonnen. Eerst ging ik bij klanten langs voor klussen. Nu we 
een eigen pand dichtbij huis hebben, is mijn gezin ook nog eens veel meer 
betrokken. We zijn een goed team. Voor de toekomst hoop ik dat we zo 
door mogen gaan. En mezelf kennende komt er altijd weer iets nieuws 
aan waar ik mee aan de slag wil. Ik zie nooit beren op de weg. Gelukkig 
kan Janine mij kritische vragen stellen, waardoor we samen de juiste 
keuzes maken.”

“Door de groei van ons bedrijf verandert mijn rol. Natuurlijk is dat wen-
nen, maar ook leuk. Er dienen zich constant nieuwe uitdagingen aan en er 
moeten beslissingen genomen worden. Het is goed om als ondernemer 
advies in te schakelen in een groeiend bedrijf.”

Janine doet de werkzaamheden op 
kantoor met behulp van Cindy

Cindy de Jonge neemt de 
administratie van bedrijven uit handen 

Rody Smit aan het werk in zijn 
werkplaats

RST is opgericht in 2016 en heeft op het gebied van reparatie en herstelwerkzaamheden meer dan 20 
jaar werkplaatservaring. Voor opbouw van hydrauliek op trucks, reparaties van aanhangers, opleggers, 
en industriële machines kunt u bij Rody Smit en zijn team terecht. Daarnaast verkoopt RST een breed 
assortiment aan nieuwe tuin- en parkmachines. Vanzelfsprekend kan de klant ook voor het onderhoud van 
deze machines in de werkplaats in Geesbrug terecht. 

RST Geesbrug is het adres voor onderhoud 
en reparatie aan uw machines



op locatie
Interim controller inschakelen bij Mulderij & 
Partners

Een controller bewaakt de fi nanciële positie van 
een bedrijf en heeft als doel de onderneming 
fi nancieel succesvol te laten zijn. Een bedrijf hoeft 
niet altijd een controller in dienst te nemen. Soms 
is het e�  ciënter om hulp in te schakelen van een 
interim. Collega Michel Kuiper doet dit vanuit M&P 
Audit onder andere voor Green Planet in Pesse. 

Werkzaamheden
Michel werkt als interim controller op locatie en stuurt de 
fi nanciële afdeling aan. Periodiek wordt de directie aan de hand 
van de actuele cijfers geïnformeerd. Daarnaast is hij ervaren in:

+ Het in kaart brengen van fi nanciële gevolgen in projecten
+ Financiële overzichten en verbetervoorstellen opstellen
+ Advies en begeleiding bij fi nanciële vraagstukken
+ Begeleiding bij administratieve processen omtrent      
     subsidieaanvragen
+ Inrichten van subsidieadministraties
+ Het verbeteren van processen

Michel: “Elke onderneming is anders, maar de cijfers vertellen 
overal hoe de onderneming ervoor staat en waar je kunt 
bijsturen. Soms loopt een ondernemer met een fi nancieel 
vraagstuk dat in de organisatie niet beantwoord kan worden. 
Als interim ben ik snel inzetbaar, zodat de ondernemer ook snel 
verder kan.”

Op locatie 
De interim werkzaamheden vinden veelal op locatie plaats. 
Dat dit een bewuste keuze is, legt Michel uit: “Hoewel cijfers 
ontzettend veel waardevolle informatie geven, spelen er meer 
zaken mee waar je rekening mee moet houden. Denk aan de 
aanwezigheid van personeel, de visie van het management 
op de bedrijfsvoering en omstandigheden in de markt. Dit zijn 
belangrijke factoren die invloed hebben op je analyse van de 
cijfers. Door op locatie te werken kan ik deze variabelen beter 
inschatten.”

Meerwaarde externe expertise
Bedrijven met een fi nanciële afdeling hebben zelf kennis in huis. 
In sommige gevallen kan het zijn dat de kennis niet toereikend 
is, objectiviteit geboden is of tijdelijke druk opgevangen moet 
worden. “Wanneer een afdeling niet optimaal loopt kan ik 
bijdragen aan een e�  ciëntere bedrijfsvoering door van een 
afstandje te kijken naar wat beter of anders kan. Dat ik geen 
vast onderdeel ben van de organisatie is dan zeker een pré. 
Daarnaast hebben fi nanciële afdelingen vaak piekdruktes. Als 
fi nancieel expert ben ik snel inzetbaar om de druk te verlichten.”

“Het doel is behaald wanneer ik op 
het moment van mijn vertrek een 
beter lopend bedrijf achterlaat”

Michel Kuiper - interim controller

Michel Kuiper werkt als interim 
controller bij Green Planet in Pesse

Binding met de klant
Door het werken op locatie wordt er een band opgebouwd met 
het bedrijf. Michel: “Ik vind het prettig om aanwezig te zijn op 
de afdeling waar ik op dat moment voor werk. Ik praat met de 
collega’s, voel de sfeer en hoor veel belangrijke informatie die mij 
anders niet snel zal bereiken. Voor een korte periode ben ik een van 
de collega’s. Dat vind ik waardevol en maakt mijn werk nog leuker. “

RST Geesbrug is het adres voor onderhoud 
en reparatie aan uw machines



Tussentijdse cijfers
Omdat wij overtuigd zijn van het feit dat actuele kennis van de fi nanciële status van uw onderneming 
cruciaal is, stellen onze relatiebeheerders voor bijna alle klanten ook tussentijdse cijfers op. Het 
voordeel hiervan is dat onze klanten tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen in hun branche en 
de fi nanciële gevolgen die daarmee gepaard gaan. 

+ Focus op ondernemen

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers. 
Met hun kennis en ervaring voorzien zij u van een volledig en kloppend overzicht. Zo kunt u zich 
focussen op uw onderneming

+ Tijdig bijsturen op ontwikkelingen

Door eerder dan bij een jaarrekening naar de fi nanciële gezondheid van uw bedrijf te kijken. Uw 
adviseur is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waarmee u uw voordeel kunt doen. 

+ Voorkom he�  ngsrente

Door een voorspelling van het resultaat te maken, waardoor u de voorlopige belastingaanslagen 
eenvoudig controleert en bij kunt stellen waar nodig. Zo voorkomt u voor een groot deel de 
he�  ngsrente bij de defi nitieve belastingaanslag.

+ Grip op de cashfl ow

U heeft beter inzicht in uitgaven. Dit biedt grip op 
waar u kunt besparen of juist extra in wilt investeren.

Raimond: “In de praktijk merk ik dat het opstellen 
van tussentijdse cijfers veel nieuwe inzichten brengt 
voor ondernemers. Natuurlijk creëer je een fi nancieel 
overzicht, maar niet zelden hebben deze invloed op de 
bedrijfsvoering. Zo zijn meerdere klanten overgestapt 
van een eenmanszaak naar een bv, omdat dit 
voordeliger bleek. Daarnaast brengen de cijfers eerder 
in het jaar al in beeld waar er nog belastingvoordelen te 
behalen zijn. Het is een plus op onze werkzaamheden en 
stelt mij in staat om de klant te adviseren en het bedrijf 
weer een stapje verder te helpen.” 

Mulderij  & Partners

Stationsstraat 19, Postbus 371

7900 AJ Hoogeveen

Telefoon 0528 232323
info@mulderijenpartners.nl

Volg ons ook op LinkedIn voor tips en specials

www.mulderijenpartners.nl
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Raimond Martens stelt voor bijna al zijn klanten 
tussentijdse cijfers op

Management A4: al uw cijfers op één A4

Het management A4 is niet meer weg te 
denken binnen onze dienstverlening. In 
één oogopslag biedt het u inzicht in de 
behaalde resultaten over de afgelopen 
periode. Samen met u als ondernemer 
bepalen we welke prestatie-indicatoren 
voor u van belang zijn en deze maken wij 
regelmatig voor u inzichtelijk.


