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EEN NIEUW RESTAURANT
IN EEN BESTAAND HOTEL?
HET KAN!
NIEUWE SUBSIDIEREGELING
ZONNEPANELEN PAS IN 2021
VAN KRACHT
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NEEMT WAB AAN
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SCHIJNZELFSTANDIGHEID

PER 2020 MEER VRIJE RUIMTE
IN DE WERKKOSTENREGELING

Zzp'ers kunnen certificaten kopen
van bedrijfjes om aan potentiële opdrachtgevers te tonen dat ze écht
zelfstandig zijn. Volgens de Leidse
hoogleraar arbeidsrecht Gerrard
Boot zijn ze misleidend.

Vorig jaar augustus reserveerde het kabinet € 100 miljoen om
de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)
te verlagen. De invulling van dat extra budget is nu bekend:
werkgevers kunnen vanaf 2020 vergoedingen en verstrekkingen ter waarde van maximaal € 2.000 extra in de vrije ruimte
van de werkkostenregeling (WKR) onderbrengen zonder dat
ze daar 80% eindheffing over hoeven te betalen. Deze opbrengst wordt bereikt door voor de eerste € 400.000 van de
loonsom de vrije ruimte te verhogen van 1,2 % naar 1,7% van
de loonsom. Vooral het mkb plukt hier de vruchten van.

Opdrachtgevers zijn bang voor schijnzelfstandigheid waarbij de Belastingdienst achteraf oordeelt dat de zzp'er
eigenlijk een dienstbetrekking heeft
met de opdrachtgever. Omdat de
zzp'er dan functioneert als werknemer,
moet de opdrachtgever loonheffing en
sociale premies afdragen. Het is alleen
vaak onduidelijk waar de grens van
zelfstandigheid precies ligt. Verschillende bedrijfjes springen handig op
die onzekerheid in met 'certificaten'
die moeten bewijzen dat de zzp'er
zelfstandig ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst
hecht geen waarde aan deze certificaten, schrijft het dagblad Trouw.
Toch stellen bedrijfjes die deze certificaten uitgeven dat een zzp'er met
certificaat gegarandeerd aan alle eisen
voldoet. Volgens de Leidse hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot kan
dat niet. "Dit is misleidend. Als je met
een korte scan zeker wist of je echt als
zelfstandige aan het werk bent, was er
niet zoveel gedoe over de wet waarin
dat geregeld is." Daarmee doelt Boot
op de Wet deregulering beoordeling
arbeidsovereenkomst uit 2016. Daarin
is de grens tussen een gewoon dienstverband en de verkapte versie zo vaag
dat hij aan herziening toe is. D66-minister Wouter Koolmees van sociale
zaken wil de wet al enige tijd inzichtelijker maken. Onlangs schreef hij nog
aan de Tweede Kamer dat hij er eind
dit jaar een webmodule voor hoopt te
lanceren die daarbij moet helpen, zo
meldt Trouw.
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Deze maatregel sluit aan bij de uitkomsten van de evaluatie
van de werkkostenregeling waarvan begin 2018 de resultaten
werden gepresenteerd. Toen beloofde staatssecretaris Snel
van Financiën dat er overleg zou komen met het bedrijfsleven. Uit dat overleg is inmiddels gebleken wat voor werkgevers in het mkb de grootste knelpunten zijn.

KVK SCHRAPT TELEFOONNUMMERS
UIT ONLINE ADRESSENBESTAND
NA OVERLAST
De Kamer van Koophandel schrapt telefoonnummers uit zijn online
adressenbestand na klachten van zzp'ers. Doordat hun nummers
ongevraagd zichtbaar zijn in dat bestand, kunnen ze worden benaderd door bedrijven die iets willen verkopen. Op korte termijn gaat
dat veranderen.
Uit onderzoek in opdracht van de Kamer van Koophandel blijkt dat
vier op de tien zzp'ers zegt zeer frequent benaderd te worden door
partijen die een aanbieding willen doen. Dat gebeurt vooral telefonisch;
78 procent van de ondernemers heeft daarmee te maken.

Zeer hinderlijk
Vier op de tien zelfstandigen zeggen dat zeer hinderlijk te vinden. Dat
komt doordat zzp'ers en andere kleine ondernemers vaak vanuit huis
werken of hun zakelijke nummer ook privé gebruiken. In Nederland zijn
ongeveer 1,5 miljoen zzp'ers actief.
De KvK zegt zijn best te willen doen om de overlast van telefonische benadering tegen te gaan, maar dat moet wel binnen de wettelijke kaders
passen. Hoewel het telefoonnummer verdwijnt uit het online adressenbestand, moet de KvK het nummer van de wet blijven verstrekken in
andere producten, zoals het uittreksel. Hiervoor moet worden betaald.
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ONTWIKKELINGS- EN/OF ONDERZOEKSPROJECTEN
Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wilt u uw kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van
de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speuren Ontwikkelingswerk).

■

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van
uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan ontvangt u een vaste aftrek.

■

■

■

Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden.
Aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen en vallen in 1 kalenderjaar.
Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
U moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode
indienen. Start uw aanvraagperiode op 1 mei?
Dien uw aanvraag dan uiterlijk 31 maart in.

Wanneer komt u in aanmerking?
■

■

■

U ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur
of u voert technisch- wetenschappelijk onderzoek (TWO) uit.
U lost zelf de technische knelpunten bij uw ontwikkeling op.
Bij TWO zoekt u zelf een verklaring voor een verschijnsel.
Uw innovatie of onderzoek vindt plaats binnen de Europese Unie.

Ondernemer zonder personeel
■

■

■

Er moet een duidelijk verband zijn tussen de opgegeven kosten en
de verrichte S&O-werkzaamheden. Bovendien moeten de kosten
voor 100% zijn toe te rekenen aan uw project. Maakt u (een deel
van) de kosten ook als u het S&O-project niet zou uitvoeren? Dan
zijn deze kosten niet voor 100% toe te rekenen aan uw project en
komen ze niet in aanmerking voor de WBSO. Uitgaven mogen wel
gedeeltelijk toerekenbaar zijn.

■

■

■

Beoordelingscriteria
Niet alle R&D-projecten komen in aanmerking voor de WBSO. Bij
ontwikkelingsprojecten geldt bijvoorbeeld de eis dat u iets ontwikkelt wat technisch nieuw is.

■

U bent zelfstandig ondernemer en valt onder
de inkomstenbelasting.
U kunt elk kalenderjaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen.
Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
U kunt een onbeperkt aantal aanvragen per
jaar indienen, er geldt geen maximum.
De aanvraagperiode start vanaf de datum dat
u de aanvraag indient tot het einde van het
kalenderjaar.
U moet minimaal 500 S&O-uren aanvragen én
realiseren vanaf de datum dat u de 1e aanvraag
indient tot het einde van het kalenderjaar.
U kunt geen WBSO aanvragen voor kosten en
uitgaven voor uw S&O-project.

Zelfstandigen met werknemers
Voorwaarden per bedrijfstype
Onderneming met personeel
■

■

Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld
een BV of NV).
U mag maximaal 3 keer per jaar tot en met 31 augustus een
aanvraag indienen. Onvolledig ingediende aanvragen die worden afgewezen, tellen ook mee.

Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst?
Dan kunt u WBSO aanvragen voor:
■ uw eigen S&O-werkzaamheden;
■ S&O-werkzaamheden van uw werknemers;
■ kosten en uitgaven voor uw S&O-project.
■ Voor uw werknemers gelden dezelfde voorwaarden als voor een onderneming met
personeel.
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HET VERKRIJGEN VAN EEN LENING
WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK
U bent vertrouwd met de dienstverlening van onze kantoren op
het administratief en fiscaal gebied.
Maar we doen meer! De komende
jaren willen we onze dienstverlening
verder verbreden. Zo kunnen wij u
nu ondersteunen in de eventuele
financiering binnen uw bedrijf. Wij
werken hiervoor samen met Loanstreet. Voor meer informatie zie ook
www.cijfermeester.nl/financiering

ook kunt gebruiken. Hier zijn geen
kosten aan verbonden. Wij zien
dit als een logische uitbreiding van
onze dienstverlening. Doordat wij
altijd zorgen dat uw administratie
actueel en juist is, verwachten we
dat het dashboard voor uw onderneming ook waarde kan toevoegen.
Met het verkregen inzicht is het vervolgens goed mogelijk om te identificeren welke acties nodig zijn om
eventueel benodigde optimalisaties
door te voeren. Ook wanneer er
een cash behoefte ontstaat in de
toekomst wordt u daarop gewezen
zodat actie kan worden ondernomen. En mocht het zo zijn dat u
geïnteresseerd bent in het aangaan
van een financiering voor uw onderneming, dan krijgt u direct een
transparant overzicht van de financieringsmogelijkheden.

Wanneer wij uw administratie koppelen met de LoanStreet app, krijgt
u binnen een handomdraai inzicht
in de financiële gezondheid van uw
onderneming. Naast de gezondheid van dit moment, krijgt u ook
inzicht in trendanalyses. Zo ziet u in
hoeverre u op korte en lange termijn
aan uw verplichtingen kunt voldoen,
en in hoeverre uw onderneming dus
gezond blijft (bij ongewijzigde omstandigheden).

Bent u geïnteresseerd? Vraag uw
CijferMeester dan deze dienst voor
u beschikbaar te maken (zonder dat
hier kosten aan zijn verbonden).

We bieden u aan om ook uw onderneming toe te voegen aan dit dashboard, zodat u deze handige tool

INZICHT EN
WERKKAPITAAL
VOOR
ONDERNEMERS

De dashboard app van LoanStreet
DE BESTE
FINANCIERINGSDEAL
LoanStreet is er om jou te helpen bij het
regelen van de beste
bedrijfsfinanciering. Je vergelijkt alle
belangrijke financiers op rente, kosten
en snelheid. Er is al voor meer dan € 70
miljoen aan deals gevonden via de app.

DIRECT ONLINE
EEN OFFERTE
Wij zijn ondernemers en houden
van nieuwe dingen - niet van
papierwerk. Datzelfde geldt
waarschijnlijk voor jou: je bent liever
bezig met je bedrijf en met groei.

NOOIT MEER TE
LAAT
Jij bent druk met ondernemen,
je accountant zorgt dat de cijfers
op orde zijn en de LoanStreet
app waarschuwt je wanneer er in
de toekomst een cashflow
probleem ontstaat.

SAMENWERKEN MET JE
ACCOUNTANT
Al het simpele gaat automatisch vanuit
je boekhoudpakket. Voor de complexe
dingen nodig je online jouw eigen
accountant uit. Zo werk je samen en
digitaal aan de groei van jouw bedrijf..

INZICHT IN JE LIQUIDITEIT EN DIRECT
EEN OPLOSSING VOOR WERKKAPITAAL
Meer info op loanstreet.nl.

TWEEDE KAMER NEEMT WAB AAN
De Tweede kamer heeft op 5 februari
2019 met een krappe meerderheid de
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Het doel van deze wet is
om de scherpe kantjes van de WZZ te
halen. De WAB is bijna ongewijzigd door
de kamer gekomen, met één uitzondering. De proeftijd van vijf maanden, de
zogenaamde proeftijd XL, is geschrapt.
De aanpassingen van de transitievergoeding, zoals gemeld in het decembernummer van onze nieuwsbrief, zijn wel
aangenomen.

4

CIJFERMEESTER

•

De ontslaggronden zijn uitgebreid met een nieuwe grond, de zogenaamde cumulatiegrond. Het wordt (weer) mogelijk om een “ontslagcocktail” te maken door verschillende gronden te combineren,
bijvoorbeeld disfunctioneren met een verstoorde arbeidsverhouding. De laatste belangrijke wijziging is dat het weer mogelijk wordt
om drie jaarcontracten direct achter elkaar aan te gaan, zonder
dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De betreffende Eerste Kamercommissie organiseert op 12 maart een deskundigenbijeenkomst. Het is onwaarschijnlijk dat vóór de Statenverkiezingen van
20 maart de WAB door de Eerste kamer zal zijn aangenomen. De
beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.
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EEN BTW-NUMMER AFGELEID VAN UW BSN-NUMMER
IS IN STRIJD MET DE AVG
Wanneer je als ZZP-er een onderneming hebt, krijg je van de belastingdienst een BTW nummer uitgereikt. Elke ondernemer, dus ook
de ZZP-er, is verplicht dit nummer kenbaar te maken aan afnemers
door het nummer op zijn facturen te vermelden. Ook zijn ondernemers die hun diensten online aanbieden sinds 1 juli 2004 verplicht
hun BTW nummer op hun website te vermelden.
In Nederland is er voor gekozen dit BTW nummer bij ondernemers
in een eenmanszaak (vooral ZZP-ers) op te bouwen uit het BSN
nummer van deze ondernemer. Door de verplichting het BTW nummer te vermelden op facturen en websites wordt het BSN van de
ondernemer breed verspreidt. Met risico’s op identiteitsfraude als
gevolg. Er is al diverse keren gevraagd aan de belastingdienst om
hier anders mee om te gaan. Tot voorheen zijn alle plannen om
BTW nummers te wijzigen elke keer van tafel geveegd, omdat wijziging van de bestaande nummers in de systemen van de belastingdienst te complex is.
Door de komst van de AVG is hier echter iets in veranderd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na onderzoek geconstateerd dat
het opnemen van het BSN in het BTW nummer in strijd is met de
AVG. Er is geen wettelijke grondslag te vinden waaruit blijkt dat het
BTW nummer het BSN moet bevatten. De autoriteit Persoonsgege-

vens heeft de belastingdienst opgedragen
om per 1 januari 2019 te stoppen met de
BTW nummers met BSN. De belastingdienst heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om BTW nummers zonder BSN
uit te reiken aan ZZP-ers. Hier is inmiddels
een systeem voor ontwikkeld. Alleen is het
erg complex om de bestaande BTW nummers om te zetten in de systemen van de
belastingdienst. De gestelde termijn van
1 januari 2019 gaat dan ook niet gehaald
worden. De staatssecretaris van Financien is in onderhandeling met de Autoriteit
Persoonsgegevens om te bekijken welke
datum wel haalbaar zal zijn.
Ondernemers die een BTW nummer hebben met daarin opgenomen hun BSN
kunnen op termijn een nieuw BTW nummer verwachten. Bestel dus niet te veel
voorgedrukt briefpapier met BTW nummer en zorg ervoor dat het BTW nummer
op de site makkelijk aanpasbaar is.

NIEUWE SUBSIDIEREGELING ZONNEPANELEN
PAS IN 2021 VAN KRACHT
Kleine organisaties die met zonnepanelen
duurzame energie opwekken, kunnen ook
in 2020 gebruikmaken van de huidige subsidieregeling. Aan de voorgestelde terugleversubsidie, die per 1 januari 2020 in werking
zou treden, zitten namelijk teveel haken en
ogen. Dit liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onlangs weten in een
brief aan de Tweede Kamer.

In de huidige regeling – ook wel de salderingsregeling genoemd –
wordt de verbruikte en geleverde stroom afgerekend tegen hetzelfde
stroomtarief inclusief belastingen. Kabinet-Rutte 3 vond deze regeling
te riant en en stelde de ‘terugleversubsidieregeling’ voor. Een organisatie zou dan voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet levert
een vergoeding van het energiebedrijf krijgen en een terugleversubsidie van de overheid.

In 2030 49% CO2-uitstootreductie
Omdat betrokken partijen vraagtekens plaatsten bij de uitvoerbaarheid
van de terugleversubsidieregeling is deze nu van de baan. De terugleversubsidie werd gepresenteerd in het ontwerp Klimaatakkoord. Dit
akkoord heeft als doel om in 2030 49% van de CO2-uitstootreductie
te behalen. Wiebes streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019
met een concreet voorstel te komen voor de omvorming van de huidige salderingsregeling. Per 1 januari 2021 moet deze regeling van start
gaan. Hiermee moeten eigenaren van zonnepanelen hun investering in
ongeveer 7 jaar kunnen terugverdienen.
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CC - CIJFERMEESTER CASES
Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding,
belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere
praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag
zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Luc Boonen, CijferMeester
Heythuysen (L).

Een nieuw restaurant
in een bestaand hotel?
Het kan!
Je eigen restaurant beginnen. Velen dromen ervan. Maar
om het écht te doen vraagt nogal het een en ander. Helemaal als je eigen restaurant onderdeel wordt van een bestaand hotel. In het Limburgse plaatsje Heythuysen lukte
het wonderwel. En dat had een verrassend staartje...
Mike Reijnders was met zijn koeriersbedrijf klant bij CijferMeester Luc Boonen. En elke keer als ze de gang van
zaken bespraken kwam steeds weer die restaurantdroom
van Mike – hij was een tijdje souschef in een sterrenrestaurant – ter sprake. Voor Luc geen onbekend terrein, want
hij werkte 10 jaar als accountant en had toen ook al een
aantal horeca-klanten: ”De horeca is leuk, er zit altijd dynamiek in.” Het bleef trouwens niet bij praten alleen. Als Mike
werkelijk die kant op wilde, dan zou hij stappen moeten
zetten, zo adviseerde Luc.

Vlieguren
Dat gebeurde ook. Om ‘vlieguren’ te maken in het ondernemen van een horecabedrijf trad Mike in dienst bij een cateringbedrijf. Intussen werd het plan voor een eigen bedrijf
stapje voor stapje verder ingevuld. Een fraaie kans deed
zich voor bij een lokaal hotel. Het bar en restaurant gedeelte werden verhuurd voor feesten en partijen, maar de eigenaar voelde er weinig voor die zelf te blijven exploiteren.
Zou dat misschien iets zijn voor Mike...?
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Cadeaubonnen
Een goed onderbouwde exploitatieprognose viel meteen
in goede aarde bij de hoteleigenaar en adviseur, en daarna
kon het brainstormen beginnen! Als Mike iets te optimistisch was over de omzet, stuurde Luc hem bij. Maar het
ging ook over verzekeringen, vergunningen, investeringen
en de vraag welk kassa-softwarepakket het meest geschikt zou zijn en bijvoorbeeld ook overweg kan met cadeaubonnen welke uitgegeven zouden gaan worden. Zo
was er een lijst met ruim 50 aandachtspunten die stuk voor
stuk werden afgewerkt. Lang verhaal kort: in april 2018
opende RED (Reijnders Eten & Drinken) binnen de muren
van Hotel Het Anker.

‘Toetje’
Eenvoudig was het allemaal niet. Het restaurant huurt namelijk de keuken en de koelcel van het hotel, maar het
hotel gebruikt keuken en koelcel ook zélf weer voor het
ontbijt. Luc: ”Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Net als over servicekosten, energieverbruik en dergelijke.” Al die afspraken zijn vervolgens in heldere contracten vastgelegd, zodat iedereen precies weet waar hij aan
toe is. Zo kon Mike zijn droom, een eigen restaurant waar
hij met een team van vier de sterren van de hemel kookt,
realiseren. En voor Luc kwam er ook nog een leuk ‘toetje’
achterna. “Bij het hotel waren ze te spreken over de wijze
waarop het traject verliep, dat ze inmiddels ook klant bij mij
zijn geworden.”
Luc Boonen
CijferMeester Heythuysen (L)

WAT IS EEN ‘REËLE’ WINSTVERDELING BIJ EEN MAN-VROUW-VOF?
Binnen een Vof dient de winst over de
vennoten verdeeld te worden. Hoe zit dit
precies bij een man-vrouw-Vof? Welke aspecten zijn speciaal van belang en wat zijn
de gevolgen als de inspecteur de winstverdeling niet accepteert?

Een gebruikelijke winstverdeling komt als volgt tot stand:
1. Eerst wordt een vergoeding berekend voor ingebracht kapitaal dat
bijv. nodig was om te investeren in de start van het bedrijf. Kapitaal
kan echter ook ontstaan indien één van de vennoten vanwege de
liquide positie van de onderneming de zijn/haar toekomende winstbestanddelen niet opneemt.

Samen ondernemen ... In het MKB is samenwerking tussen echtgenoten of partners
binnen het bedrijf eerder regel dan uitzondering. Dat kan ook binnen een Vof, maar hoe zit
het dan met de winstverdeling? Waar moet u
dan op letten en wat vond de rechter onlangs
niet meer aanvaardbaar?

2. Vervolgens wordt een arbeidsvergoeding toegekend. Deze is afhan-

Fiscale voordelen
Aan een Vof zijn tal van fiscale voordelen verbonden. Dat is niet anders voor een manvrouw-Vof. In beginsel kwalificeren beiden
namelijk als ondernemer en hebben zij, mits
er voldaan wordt aan de fiscale voorwaarden,
ook beiden recht op ondernemersfaciliteiten.
Bovendien kan de winst tussen beide vennoten worden verdeeld, waardoor het progressieve tarief van box 1 deels kan worden vermeden.

kelijk van het aantal gewerkte uren én en marktconform uurloon.
Let er op dat als het aantal gewerkte uren van een vennoot lager is
dan 1225 uur (per jaar) dat dan het recht op de ondernemersaftrek
vervalt.
3. Tenslotte wordt de eventueel resterende winst verdeeld onder

de vennoten overeenkomstig de verdeling zoals opgetekend in
vof-overeenkomst.
U en uw fiscale partner hebben een gemeenschappelijke bankrekening? Ook in dit geval adviseren wij u een ordelijke en transparante
winstverdeling te hanteren. Het resultaat wordt voor de inkomstenbelasting nl. individueel belast en gezien de progressieve werking van dit
belastingstelsel wilt u een discussie met de belastinginspecteur liever
voorkomen.

Maar welke regels gelden hiervoor?
Zakelijk handelen. Bij het verdelen van de
winst over de vennoten moet zakelijk handelen vooropstaan. Dat wil zeggen dat de
winstverdeling binnen een man-vrouw-Vof
niet mag afwijken van een winstverdeling die
tussen onafhankelijke derden zou zijn overeengekomen. Welke winstverdeling reëel is,
hangt af van de omstandigheden. Van belang
is onder meer hoeveel uur de vennoten in de
Vof werkzaam zijn, wie kapitaal en of bedrijfsmiddelen inbrengt, wie over ervaring, vakkennis en diploma’s beschikt, enzovoorts.
Vof-contract. Een winstverdeling hoeft niet
in een Vof-contract te zijn vastgelegd en moet
blijken uit de aangifte. De fiscus kan hier altijd
van afwijken als deze onlogisch is. Schriftelijke vastlegging door de vennoten is uiteraard
wel van belang om latere discussie met de
fiscus te voorkomen.
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Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd
door ons, zijn o.a.:

Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink
in het bericht komt u op de
pagina met onze toelichting.

• Pas goed op met btw en uitstaande leningen
• Veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer
• Afschrijving gebouwen in eigen gebruik beperkt
Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
NIEUWE CIJFERMEESTER VESTIGINGEN
Sinds de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij weer enkele vestigingen mogen openen. In totaal hebben
wij nu 69 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.

Jordan Wulffraat
Adrianalaan 199
3053 MC Rotterdam
06 - 2410 9593
j.wulffraat@cijfermeester.nl

Jos Danes
Willem Lodewijklaan 34
8448 PJ Heerenveen
06 - 2240 5093 | 0513 - 849 595
j.danes@cijfermeester.nl

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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