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Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Welkom bij Dircken & Partners
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Dircken & Partners. Door de
jarenlange verbondenheid met Noord Brabant hebben wij een vertrouwde
naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het Midden en
Kleinbedrijf. Wij combineren ruime ervaring in persoonlijke advisering en
begeleiding met actuele kennis van het aanbod van verschillende
aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres voor uw
verzekerings en financieringsvraagstukken.

Tip van Tim
Tim Dircken is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van
belastingaangiftes inkomstenbelasting en het geven van fiscale adviezen.
Hij geeft u de volgende tip: “Voldoet u als ondernemer aan het
urencriterium? Dit kan u duizenden euro’s per jaar aan belastingbesparing
opleveren!”
Als ondernemer heeft u mogelijk recht op ondernemersaftrek. Eén van de
belangrijkste voorwaarden hierbij is dat u voldoet aan het urencriterium.
Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming
besteedt. Dit kunnen arbeidsuren zijn, maar bijvoorbeeld ook reisuren of
de tijd die u kwijt bent met noodzakelijke administratie. De
zelfstandigenaftrek bedraagt op dit moment € 7.280, en verlaagt daarmee
de fiscale winst. Dit kan een aanzienlijke belastingbesparing van enkele
duizenden euro’s opleveren. Het is dus lonend ervoor te zorgen dat u aan
het urencriterium voldoet. Het is wel zaak dat u een eventueel verzoek tot
toepassing van de ondernemersaftrek kunt onderbouwen met een
urenregistratie. Zeker in geval van twijfel over het gewerkte aantal uren.
De Belastingdienst kan hier op controleren en dan wilt u niet voor
ongewenste verrassingen komen te staan.
Wilt u meer informatie over het urencriterium en de ondernemersaftrek?
Neem dan gerust contact met mij op. Ook voor overige vragen met

betrekking tot uw administratie en belastingaangifte voor ondernemers
kunt u bij mij terecht.

Verplichte digitale deponering Kvk
Het is maart: tijd voor de belastingaangifte! Al meerdere jaren kunt u
aangifte doen met de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR). Dit is de
nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige
rapportages. Zoals dus de belastingaangifte bij de Belastingdienst of een
financieringsaanvraag bij een bank.
U kunt SBR ook gebruiken voor het deponeren van uw jaarrekening bij de
Kamer van Koophandel. Want vanaf boekjaar 2016 is op papier
aanleveren niet meer mogelijk. Digitaal deponeren is verplicht. Hoe u
deponeert is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte. Ondernemingen zijn
ingedeeld in vier bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Lees
op de site van de Kamer van Koophandel hoe u in uw bedrijfsklasse te
werk gaat.

Bedrijf groeit, brandrisico's veranderen
Volgens de wet moet u maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties
in uw bedrijfspand te voorkomen. Ook verzekeraars stellen bepaalde eisen
aan de brandveiligheid van uw bedrijf. De maatregelen die u treft en de
verzekeringen die u afsluit kloppen precies met de omstandigheden van
dat moment. Maar in de loop van de jaren verandert er nog wel eens wat.
Dat betekent ook dat de risico’s veranderen. Een voorbeeld hiervan is
meer vraag naar uw product waardoor u de productie moet verhogen en
nieuwe machines moet aanschaffen. Misschien verbouwt u uw pand en
neemt u meer mensen in dienst. Allemaal zaken waardoor uw bedrijf er nu
anders uitziet en die effect hebben op de brandveiligheid. Dat geldt ook in
het tegenovergestelde geval als de productie of dienstverlening van uw
bedrijf gedeeltelijk of helemaal stopt.
Finfin van Adfiz (het informatieplatform van de branchevereniging van
onafhankelijk financieel adviseurs) adviseert uw bedrijf regelmatig conform
de verzekeringsvoorwaarden te checken om onaangename verrassingen
te voorkomen. Wij vullen dit algemene advies graag aan met ons advies
voor uw specifieke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact
met ons op.

Recht op toeslag voor zzp'ers
Bent u startend ondernemer en vallen de inkomsten nog wat tegen? Bent
u al meerdere jaren actief, maar heeft u even minder inkomsten gehad? In
beide gevallen kunt u recht hebben op toeslagen. Er zijn vier soorten
toeslagen voor zzp’ers:
 zorgtoeslag – bijdrage in de basisverzekering
 huurtoeslag – bijdrage in de huurkosten
 kindgebonden budget – bijdrage in kosten voor kinderen tot 18 jaar
 kinderopvangtoeslag – bijdrage in kosten voor kinderopvang
Een of meerdere van deze toelagen kunnen (tijdelijk) een welkome
aanvulling op het inkomen zijn. Het toetsingsinkomen bepaalt of u er recht
op hebt. Dat toetsingsinkomen wordt ieder jaar opnieuw berekend. Als dat
over de jaren sterk wisselt, dan kunt u het ene jaar wel en het andere jaar
geen recht op toeslagen hebben. Geef wijzigingen in uw inkomen direct
door aan de Belastingdienst. Daarmee voorkomt u dat u onterecht
ontvangen bijdragen moet terugbetalen.
Weten of u in aanmerking komt voor toeslagen? Neem contact met ons op
en wij kijken het voor u na.

Voortzetting bedrijf na overlijden
Als ondernemer bent u dagelijks druk met uw bedrijf. U stopt er veel tijd en
aandacht in en u bent trots op wat u heeft bereikt. Een resultaat dat u ook

na uw overlijden graag voortgezet ziet. Hoe doet u dat? Regelt u niets,
dan wordt het door de wet geregeld. Uw partner en/of kinderen erven uw
onderneming. Willen zij dat niet, dan moeten zij maatregelen nemen om
dit ongedaan te maken. Dat is voor hen een extra belasting in een
moeilijke tijd. Daarom is het verstandig nu vast actie te ondernemen.
Bedenk wat u wilt met uw bedrijf na uw overlijden en overleg het met de
mensen voor wie u een rol ziet weggelegd. Vervolgens kunt u uw wensen
vastleggen bij een notaris. Met bijvoorbeeld een ondernemerstestament
zorgt u voor continuïteit van uw bedrijf. Daarbij zijn de belangen van uw
familieleden en eventuele personeelsleden en partners in uw bedrijf
gewaarborgd. In het testament kunt u ook een executeur benoemen die
uw erfenis afwikkelt zoals u heeft aangegeven.
Heeft u een compagnon? Dan is de compagnonsverzekering ook een
optie. Hierbij sluiten u en uw zakenpartner(s) de verzekering op elkaars
leven. Neem contact met ons op en wij zoeken voor u uit wat voor u de
beste oplossing is.

Een schouderklopje doet wonderen
Een schouderklop doet wonderen voor de productiviteit. Dat blijkt uit een
recent onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) naar het effect van
complimenten op werklust en welbevinden van werknemers. Hiermee kunt
u als werkgever uw voordeel doen. “Want”, zegt onderzoeker Arjan Nol,
“als een vriendelijke chef mensen persoonlijk en welgemeend steeds op
een nieuwe manier een bedankje geeft, doen zij er een tandje bij.”
Welgemeend is in dit geval wel cruciaal. Het effect zal namelijk veel
kleiner zijn als mensen merken dat u het compliment alleen geeft met de
bedoeling meer productiviteit te behalen.
Met oprechte interesse (goed leiderschap) investeert u in gezonde en
gelukkige medewerkers. Dat is ook van groot belang voor lage
verzuimkosten. Weet u wat een zieke werknemer u kost? Als een
werknemer in de ziektewet komt, bent u verplicht 70% van het salaris twee
jaar door te betalen. Daarnaast heeft u extra kosten, omdat een andere of
nieuwe werknemer taken moet overnemen. Of u moet productieverlies
incasseren. Is de zieke dan nog niet hersteld, dan bent u nog tien jaar
verantwoordelijk voor de WGAuitkering.
Zorg dus voor een goed gezondheidsbeleid met aandacht voor preventie
(voorkomen van klachten), zorg (zieke medewerkers weer zo snel mogelijk
op de been) en behoud (gezond blijven). Wij adviseren u graag over uw
mogelijkheden.

Pensioencheck

Hulp bij belastingaangifte

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht
● goede indicatie van de te verwachte pensioenopbouw
in combinatie met de AOW
● uitleg pensioen in relatie tot uw hypotheek of huur
● hulp bij een compleet pensioenoverzicht van eerder
verworven pensioenrechten
● mogelijkheden om pensioentekorten te repareren
Het updategesprek duurt 1 uur en kost € 95,.

De belastingaangifte. Een lastige, jaarlijks terugkerende
klus die er door ingewikkelde wet en regelgeving niet
makkelijker op wordt. Hulp nodig? Vanaf 2014 is het via
Dircken & Partners weer mogelijk om uw aangifte
inkomstenbelasting in te laten vullen. Tim Dircken is uw
adviseur. U kunt bij hem ook terecht voor
beantwoording van andere fiscale vraagstukken. Meer
weten? Neem contact met ons op. Wij informeren u
graag.
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013  5308190

Onze tarieven.
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