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Wat zijn uw kredietmogelijkheden?
In tijden van crisis zijn er genoeg ondernemers op zoek naar kredietmogelijkheden. De overheid is zich
hiervan bewust en heeft een aantal
kredietregelingen tijdelijk aantrekkelijk
gemaakt.
Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
De overheid heeft ‘De Borgstelling
mkb-kredieten’ (BMKB) per 1 november 2013 verruimd. Sluit u bij de bank
een lening af van maximaal € 200.000?
Dan staat de overheid borg voor
67,5%. Dat was 45%. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg
staat, is verhoogd van € 1 miljoen naar
€ 1,5 miljoen. De verruiming duurt tot
uiterlijk 31 december 2014.
Garantie Ondernemingsfinanciering
(GO)
Daarnaast heeft de overheid het maximale garantiebedrag van de Garantie
Ondernemingsfinanciering (GO)
verhoogd per 1 november 2013. Met de
GO krijgen financiers van de overheid
een garantie van 50%. Leningen van
maximaal € 150 miljoen zijn tot € 75
miljoen gegarandeerd. Eerder was met
een lening van maximaal € 50 miljoen,
€ 25 miljoen gegarandeerd. Bovendien
is een pilot gestart waardoor deelname
als financier aan GO ook open staat
voor schadeverzekeraars. De verruiming duurt tot uiterlijk 31 december
2014.
Innovatiekrediet
Vanaf 14 december 2013 is het innova-

tiekrediet verruimd. Bent u een kleine
innovatieve onderneming? Dan verstrekt de overheid een kredietpercentage voor uw gehele financiering van
45%. Dat was 35%. Werkt u als bedrijf
samen met een kennisinstelling of ander bedrijf? Dan verstrekt de overheid
40% of 50%. De verruiming duurt tot
uiterlijk 31 december 2014.
Mkb-krediet van Qredits
Indien u niet bij de bank terecht kunt
voor een lening, kunt u sinds 1 november 2013 bij Qredits een mkb-krediet
aanvragen. Dit nieuwe financieringsproduct is een zakelijke lening tussen
de € 50.000 en € 150.000.

Microkrediet
Is een mkb-krediet te hoog dan kunt u
voor een zakelijke lening tot € 50.000
een microkrediet aanvragen.
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Betrokken
Nynke Kooystra
Stichting Vleckemarketing Joure

Afhankelijk zijn
Druk zijn wij met ons allen om te automatiseren. Met allerlei software proberen wij processen zo efficiënt mogelijk
te maken. Zo maken wij onder andere
gebruik van salaris online. Via de website kunnen werkgever en werknemer
inloggen om zo bij hun gegevens te
komen. Dat werkt uitstekend totdat er,
zoals ons laatst overkwam, een storing
komt in bijvoorbeeld een server bij de
provider of in het elektrische net. De
website is niet meer bereikbaar. Zelf
kunnen wij daar helemaal niets aan
doen. Erger nog, ook niet in het verhelpen van het probleem. En dan voel
ik mij afhankelijk en is het afwachten
wanneer het euvel verholpen is. Wanneer er geen zicht is op het moment
dat alles weer naar behoren werkt,
word ik onrustig.
Het verlangen naar het 14 kolommenpapier waarop de boekhouding
vroeger werd uitgewerkt komt dan
weer boven. Maar die tijd zal niet meer
terugkomen. De huidige tijd en markt
vraagt van ons om mee te gaan in
deze efficiency slagen, waardoor wij
voor u de prijs laag kunnen houden.
Het afhankelijk zijn van anderen hoort
hierbij.
Zo is het lastig om afhankelijk te zijn.
De kunst is dan om het maar over te
geven en rustig te blijven, totdat het
probleem opgelost is. Terwijl ik dit
schrijf, besef ik dat dit ook geldt voor
de dienstverlening die wij aan u geven.
Dan komt het afhankelijk zijn erg
dichtbij het vertrouwen. Het vertrouwen dat daar waar de kennis van de
materie of de techniek bij mij en u
stopt, de beroepsspecialist het voor u
en mij op gaat lossen.
Laten wij vertrouwen hebben in de
kennis en kunde van de specialist!
Gert van der Wiel

Naast het leiden van het eigen bedrijf
is Gert van der Wiel ook zeer actief als
voorzitter van Stichting Vleckemarketing
Joure. De stichting is een initiatief van
de Gemeente De Friese Meren en de
Jouster partners VVV, Ondernemersvereniging Skarsterlân, Belangenvereniging Recreatie en Toerisme de Friese
Meren en de Winkeliersvereniging.
Allemaal partners die hetzelfde willen
voor Joure: een mooi dorp waar het fijn
is om te wonen, aantrekkelijk is om te
ondernemen en waar iedereen graag
op bezoek komt. Nynke Kooystra is
verantwoordelijk voor de marketing en
communicatie.
Kooystra: “Het doel van de stichting
om Joure gezamenlijk - met organisaties, ondernemers en inwoners - op de
kaart te zetten en doelgroepgericht te
communiceren over wat Joure allemaal
te bieden heeft. In de marketingwereld wordt dit proces citymarketing
genoemd. Vleckemarketing is dus

gebaseerd op de term citymarketing,
maar met een knipoog naar de unieke
identiteit van Joure. Het dorp dat zich
met stadse kwaliteiten in Friese traditie
een Vlecke mag noemen.
Op www.tejoure.nl kun je ontdekken wat
er allemaal te beleven is te Joure”.
“Gert is sinds 1 januari de voorzitter en
leidt de stichting op zijn eigen professionele manier. Hij is zeer betrokken
en altijd bereikbaar. Hij denkt actief
mee, reageert gelijk en staat er altijd.
Een echte voorzitter, vol met goede
ideeën en met een groot netwerk in en
buiten Joure. Samen gaan we iedereen
verleiden om Joure eens goed te leren
kennen”.

Vorig voorjaar schreef ik dat het kabinet
vooral dóórgaat met aanpassing van pensioenregelgeving. Waar zijn we inmiddels
aangeland?
Verlaging pensioenopbouw
Een gewijzigd wetsvoorstel voor verlaging
van de pensioenopbouw is begin maart
door de Tweede Kamer aangenomen.
Per 01-01-2015 zal de maximale pensioenopbouw circa 13% dalen en beperkt worden
tot een salaris van € 100.000,-. Voor het
meerdere komt er een nieuwe belastingvrije
spaarfaciliteit, ‘nettolijfrente’ genoemd.
Hoe we de regeling in de praktijk op waarde
moeten schatten, is afhankelijk van wat
marktpartijen gaan aanbieden.

Pensioen in eigen beheer
Het eigenbeheerpensioen voor de DGA
heeft het momenteel moeilijk. De marktwaarde is vaak veel hoger dan de waarde die
fiscaal mag worden gereserveerd. Bij pensionering of echtscheiding kan dit vervelende
financiële gevolgen hebben. Bovendien is
het, door de normen voor de veiligstelling,
nauwelijks nog mogelijk dividend uit te
keren.
Ex staatssecretaris Weekers wilde daarom
over naar een oudedagsreserve waarop
de pensioenregelgeving niet van toepassing
is. Het plan is zeer kritisch ontvangen en
staat voorlopig in de koelkast, in afwachting
van wat zijn opvolger ermee doet.

Extra aftrek voor uw investering
Ga na of uw investering op de Milieulijst of Energielijst 2014 staat. Indien
u namelijk investeert in een bedrijfsmiddel dat op één van deze twee lijsten
voorkomt, dan krijgt u extra inkomsten- of vennootschapsbelasting terug van de
Belastingdienst of hoeft u minder belasting te betalen. Dit geldt voor ondernemers en bv’s of nv’s.
Extra aftrek Milieulijst
Indien uw investering op de Milieulijst
staat, kunt u in aanmerking komen
voor de Milieu-investeringsaftrek
(MIA) en/of Willekeurige Afschrijving
Milieu-investeringen (Vamil). Op grond
van de MIA kunt u tot 36% van de
investeringskosten aftrekken van uw
fiscale winst. De Vamil zorgt ervoor
dat u ineens 75% van de investering
mag afschrijven ten laste van de winst.

Extra aftrek Energielijst
Indien uw investering op de Energielijst voorkomt komt u mogelijk in
aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 41,5%

van de investeringskosten aftrekken
van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25% krijgt u ongeveer 10%
van het investeringsbedrag terug van
de fiscus.

Let op
Per 1 januari 2014 is het drempelbedrag verhoogd naar € 2.500.

Tip!
Maak tijdig melding van uw investeringen bij Agentschap NL.

Betrouwbaar

Let op
Beperkt voordeel voor
elektrisch rijden
Ook in 2014 biedt de MIA fiscaal voordeel voor investeringen in een volledig
elektrische auto of een plug-in hybride.
Dit voordeel is enigszins beperkt. Het
fiscaal voordeel is namelijk afhankelijk
van de CO2-uitstoot. Daarnaast is er
een maximum gesteld aan het investeringsbedrag dat in aanmerking komt
voor deze faciliteit. U kunt geen beroep meer doen op de Vamil in 2014.

Pensioen ZZP-er
Tot slot de ZZP-er. Daarvoor is een pensioenfonds in de maak. Goed plan? Mwah…
Het pensioen wordt niet levenslang uitgekeerd en de dekking voor bijvoorbeeld
een arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor
zover mogelijk uit het spaarsaldo, snoept
het pensioen op. Zoet dat uiteindelijk zuur
smaakt. Voer voor latere stukjes!
Wim Schreuder
Registerpensioenadviseur
www.hls-pensioen.nl

Coffee on Wheels Leeuwarden
Femke van Heijnsbergen is afgelopen zomer gestart met ‘Coffee on Wheels
Leeuwarden’ en levert daarmee all inclusive koffieservices met mobiele
koffiebar op evenementen.
Ze heeft een klassieke Italiaanse
Piaggio Vespa omgetoverd tot een
sfeervolle koffiebar en is een gecertificeerd barista (= ‘koffiemeester’) die
de lekkerste verse koffiesoorten kan
bereiden. Deze mobiele koffiebar is
een unieke blikvanger en kan worden
ingehuurd door bedrijven of particulieren op diverse evenementen,
bedrijfsopeningen, feesten, beurzen
en congressen. Met deze originele koffiecatering begint la dolce
vita voor gasten!
Ook biedt Femke speciale koffieworkshops aan op locatie. Samen koffie-

drinken is immers al eeuwen een
uniek sociaal bindmiddel!
Femke: “Omdat mijn man al jaren
naar tevredenheid zijn jaarcijfers
door Gert van der Wiel laat doen en
het contact altijd plezierig is, heb
ik hem benaderd om mij ook bij te
staan. De franchisegever, CasaBarista, wil dat alle franchisenemers het
boekhoudprogramma ‘Reeleezee’
gebruikt. Dit was voor Gert van der
Wiel gelukkig geen enkel probleem.
Bovendien heeft hij daarmee toegang
tot mijn administratie en krijg ik vlot
antwoord op vragen die ik via de mail
aan hem stel.”

Coffee on Wheels Leeuwarden | Barista: Femke van Heijnsbergen | (06) 53 81 01 65
femke@casabarista.nl
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dienst de te weinig geheven belasting
kan navorderen en daarnaast een boete
kan opleggen.

Fiscus gaat strenger controleren
op kosten ondernemer
U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen op uw opbrengst.
Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de
uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.
U kunt aan zakelijke kosten onder andere denken aan de volgende kosten:
•	adviezen over de levensvatbaarheid
van de onderneming;
• inschrijving in het handelsregister;
• huur van bedrijfsruimte;
•	briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
•	inrichting van een kantoor of werkplaats;
• onderhoudskosten;
• verzekeringen.

Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers ook privé-uitgaven op de zaak
boeken zoals, een verbouwing van het
woonhuis, een vakantie of een saunabezoek. De Belastingdienst heeft daarom besloten de komende tijd strenger
te gaan controleren op de kosten van
de ondernemer.

Let op
Onterechte aftrek van privékosten
heeft tot gevolg dat de Belasting-

Er komen meer boekenonderzoeken
De Belastingdienst zal in 2014 en daarna meer boekenonderzoeken uitvoeren.
De belastingdienst heeft hiervoor extra
geld en extra personeel vrijgemaakt. Uit
de praktijk blijkt dat de meeste boekenonderzoeken gehouden worden op het
gebied van:
•
•
•
•

scholingssubsidies (WVA);
loonbelasting;
privéopnamen eigenaar;
rekening-courant aandeelhouder
met bv;
• auto van de zaak (bijtelling);
• buitenlandse bankrekeningen.

Tip!
U hebt bij een boekenonderzoek een
meewerkplicht. Wij adviseren u wel
eerst uw adviseur te raadplegen
alvorens uw medewerking of toestemming te verlenen.

Colofon

Agenda
29ste Friese Ballonfeesten
23 t/m 27 juli 2014
Joure

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Van der Wiel en verschijnt drie maal
per jaar.

Voor het volledige programma
van de Friese Ballonfeesten zie
www.ballonfeesten.nl
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