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Beste lezer,
Als we dit schrijven, schijnt de zon.
Gelukkig, want tot nu toe was het
voorjaar niet al te best. Maar nu lijkt
de zomer dan eindelijk in aantocht.
Hopen maar dat iedereen die dat
wil er straks even tussenuit kan
naar de gewenste bestemming.
Want dát hebben we wel verdiend
na het afgelopen jaar dat vooral
in het teken stond van corona, de
beperkingen en de problemen.
Maar vóór het zover is, ontvangt u
eerst nog deze nieuwsbrief. Lezenswaardig als vanouds. Met heel veel
nuttige tips en informatie uit ons
vakgebied. Doe er uw voordeel
mee! Maar…, maak op pagina 5
óók vooral kennis met de mannen
van Projectstoffering Leiden. Zo’n
anderhalf jaar geleden namen zij
dat mooie bedrijf over en zetten
samen met hun partners al flinke
stappen naar een nóg succesvollere
toekomst. Mooi om te zien!
Een fijne en zonnige zomer
toegewenst.
Grada Sloos en Arno van Kruistum
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Nieuwe btw-regels voor
e-commerce
Verkoopt u via het internet producten
of verricht u elektronische diensten
aan consumenten of niet-ondernemers
in een ander EU-land? Dan moet u
weten dat per 1 juli 2021 de btwregels wijzigen voor alle soorten
handel via het internet (e-commerce).
Afstandsverkopen worden dan
belast in het land van bestemming.
Daarbij komen de bestaande drempelbedragen voor afstandsverkopen
(in de meeste EU-landen € 35.000)
te vervallen. U zult zich daardoor
vaker moeten registreren in een
ander EU-land en daar btw-aangiften
moeten doen. Om de administratieve
lasten hiervan te beperken, kunt u zich
aanmelden voor de OSS-regeling.
Deze regeling vervangt op 1 juli 2021
de huidige Mini One Stop Shopregeling (MOSS-regeling) die alleen

voor digitale diensten wordt gebruikt.
Via de OSS-regeling voldoet u de
buitenlandse btw over alle afstandsverkopen en elektronische diensten in
andere EU-landen aan de Nederlandse
Belastingdienst. Registratie en btwaangiften doen in andere EU-landen is
dan niet nodig.
Uitzondering
Er geldt een uitzondering als u alleen
in Nederland (of in één ander EU-land)
gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen
én diensten) hebt van minder dan
€ 10.000. U blijft dan voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland
(de eigen lidstaat). De € 10.000-drempel
geldt op jaarbasis. Dit geldt ook voor
de periode van 1 juli t/m 31 december
2021; in 2021 is de drempel dus niet
de helft (€ 5.000).
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Nieuwe btwregels voor
e-commerce
(vervolg)
Andere wijzigingen
Enkele andere belangrijke wijzigingen:
- De invoering van btw-plicht voor
elektronische handelsplatforms.
Via deze platforms vinden de meeste
afstandsverkopen van goederen aan
consumenten plaats;
- De introductie van de invoerregeling
voor goederen van buiten de EU
met een intrinsieke waarde tot € 150.
Dit is een nieuw systeem waarbij de
leveranciers van deze goederen de
btw op de verkopen via één loket
(de Invoerregeling One Stop
Shop-regeling: iOSS-regeling)
kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij
de feitelijke invoer van de goederen
geen btw geheven, maar wel over
de levering aan de consument;
- De afschaffing van de btw-vrijstelling
bij de invoer van goederen van
buiten de EU met een intrinsieke
waarde van minder dan € 22 die
worden geleverd aan consumenten
binnen de EU.
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Houd ingangsdatum ODV in het oog
U heeft mogelijk uw pensioen
in eigen beheer omgezet in een
oudedagsverplichting (ODV) bij
uw bv. De ODV-uitkeringen moeten
ingaan op de dag dat u de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane
uitkering jaarlijks worden herzien.
Deze herziening vindt precies een
jaar later plaats dan de dag waarop
de uitkering is ingegaan.
Deze ‘ODV-verjaardag’ valt dus niet
per se samen met de aanvang van

het nieuwe boekjaar (vaak 1 januari) van uw bv. Terwijl dat praktisch
gezien natuurlijk wel de meest voor
de hand liggende datum is om de
herziening door te voeren. Gelukkig
is het mogelijk om de ingangsdatum
van de uitkeringen te vervroegen tot
maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd.
Tip
Houd uw AOW-leeftijd in het oog;
u kunt dan makkelijk de ingangsdatum van uw ODV-uitkeringen
sturen. •
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Tip
De OSS-regeling lijkt voor elke
ondernemer uitkomst te bieden.
Maar dat is niet zo. De feiten en
omstandigheden zijn van iedere
ondernemer verschillend. Om te
kunnen bepalen of de OSS-regeling
voor u een geschikte optie is, doet
u er verstandig aan om eerst uw
goederenstromen per EU-land in
kaart te brengen en ook wie daarbij
betrokken zijn. Betrek daarbij ook
uw plannen voor de toekomst. De
OSS-regeling kan nu voor u een
prima oplossing zijn, maar niet met
het oog op uw toekomstplannen.
Heeft u alles in kaart, dan kunt u
ook uw administratie, website en
facturen aanpassen. •

NOW-regeling opnieuw verlengd
De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli
2021 vrijwel ongewijzigd verlengd
met een periode van drie maanden.
NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot
en met 30 september 2021.
Net als bij NOW 3.0 zal het maximale
vergoedingspercentage 85% zijn en
de loonsomvrijstelling 10% van de
loonsom. Ook blijft het minimale
omzetverlies om voor de NOW in
aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten
40% en de maximale vergoeding per
werknemer twee keer het maximum
dagloon.

Wat is wel gewijzigd?
Een belangrijke wijziging is dat u bij de
aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom
februari 2021 als referentiemaand moet
hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e
tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is
dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL) niet langer tot het omzetbegrip
voor de NOW hoeft te rekenen. Dit geldt
vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober
2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan
of hebt u die aangevraagd, dan hoeft
u dus geen rekening te houden met de
ontvangen TVL. •
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Verlenging Tozo
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TVL 2e én 3e kwartaal 2021
U kunt voor het 2e kwartaal van 2021
TVL (Q2) aanvragen via rvo.nl. Voor
het mkb (maximaal 250 medewerkers)
is het maximale subsidiebedrag
€ 550.000 en voor grote bedrijven is
het maximum verhoogd naar
€ 1.200.000. Het subsidiepercentage
van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%.

De Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal
door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een
inkomensaanvulling tot het sociaal
minimum en/of een lening voor
bedrijfskapitaal van maximaal
€ 10.157 tegen een rente van 2%.

U moet tenminste een omzetverlies
hebben van 30%. Dit stelt u vast door
uw omzet in het 2e kwartaal 2021 te
vergelijken met de omzet in het 2 e
kwartaal van 2019 óf het 3 e kwartaal
van 2020 (de referentie-periodes). Bij
een omzetverlies van 100%, wordt
100% van uw vaste lasten vergoed.

De inkomensaanvulling kan met
terugwerkende kracht worden aangevraagd. Uw woongemeente voert
de regeling uit. Bij aanvragen in het
derde kwartaal wordt de focus meer
gelegd op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo moet het
mogelijk worden dat u sneller weer
op eigen benen kunt staan. Hiervoor
wordt in Tozo 5.0 een aanvullende
informatieplicht opgenomen die
gemeenten kunnen gebruiken om een
beter beeld te krijgen van uw situatie
om te bepalen of u eventueel nog
extra ondersteuning nodig hebt. Die
ondersteuning ziet onder andere op
het levensvatbaar houden of maken
van uw onderneming, scholing, de
zoektocht naar een baan in loondienst
en de aanpak van uw schulden.

TVL met een kwartaal (Q3) verlengd
Het kabinet heeft besloten om de TVL
met een kwartaal (juli tot en met september 2021) te verlengen. Dat geldt
ook voor de extra opslag voor land- en
tuinbouwbedrijven. De voorwaarden
van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die
van TVL Q2. Een belangrijk verschil
zijn de referentieperiodes. Om uw
omzetverlies in het 3e kwartaal 2021
te bepalen, vergelijkt u uw omzet in
deze periode met uw omzet in het 3 e
kwartaal van 2019 óf het 3 e kwartaal
van 2020. Een ander verschil is dat
het maximale subsidiebedrag voor
grote bedrijven voor TVL Q3 is teruggebracht tot € 600.000, zoals dat ook
voor het 1e kwartaal van 2021 gold.

Later aflossen en langer afbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de Tozolening? Dan hoeft u nog niet af te
lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verder verschoven
van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022.
Ook wordt tot die datum geen rente
in rekening gebracht. Bovendien krijgt
u vanaf de verstrekking van de lening
vijf jaar - in plaats van drie en een
halfjaar - de tijd om de lening af te
lossen. •

Samenloop met NOW
De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer
mee als omzet voor de NOW-regeling;
de subsidie om de loonkosten te kunnen
doorbetalen. Het meetellen van de TVL
als omzet voor de NOW, leidde ertoe
dat werkgevers minder NOW kregen.
Start Startersregeling
In het 1e en 2e kwartaal 2021 is er
een aparte regeling voor startende
ondernemers die gebaseerd is op de
TVL-regeling: de Startersregeling.

Het aanvraagloket voor het eerste
kwartaal (Q1) is tot 12 juli 2021 17.00
uur open, mits u aan de voorwaarden
voldoet. De belangrijkste zijn:
- U hebt zich tussen 1 oktober 2019
en 30 juni 2020 ingeschreven in het
Handelsregister van de KvK;
- De referentieperiode is het 3e
kwartaal van 2020;
- Het minimale omzetverlies per
kwartaal is 30% ten opzichte van
de omzet in het 3e kwartaal van 2020;
- De vaste lasten bedragen minimaal
€ 1.500 per kwartaal. Dit wordt
berekend met het percentage
vaste lasten dat bij SBI-code van
uw branche hoort;
- Het subsidiepercentage is 85%;
- Het minimale subsidiebedrag is
€ 1.500 per kwartaal en het maximale
bedrag is € 124.999 per kwartaal.
Let op
Hebt u uw onderneming gestart
tussen 1 oktober 2019 en 15 maart
2020? In dat geval komt u ook voor
de reguliere TVL Q1 in aanmerking. •
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Enkele andere
verlengde coronamaatregelen
Voor u als werkgever (en voor uw
werknemers) is de verlenging tot
1 oktober 2021 van de volgende
coronaversoepelingen van belang:
- Het uitstel van administratieve
verplichtingen rondom de loonheffingen;
- De onbelaste vaste reiskostenvergoeding;
- Het akkoord met Duitsland en
België over de belastingheffing
van grenswerkers;
- De vrijstelling voor een aantal
Duitse netto-uitkeringen. •
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Garantieregeling evenementenbranche
Ook na de versoepeling van de
coronamaatregelen blijft de
evenementensector een verhoogd
risico houden op annuleringen van
evenementen. Vóór de coronacrisis
konden zij zich hiertegen verzekeren,
maar verzekeraars hebben deze optie
inmiddels uit hun polissen gehaald.
Om toch perspectief te bieden aan de
evenementenbranche is daarom een
garantieregeling uitgewerkt, zodat
evenementen georganiseerd kunnen
worden voor de periode waarin dat
vanuit coronaoptiek redelijkerwijs
verantwoord is. De garantieregeling
dekt 80% van de kosten. De regeling
is echter nog steeds niet rond.
Het wachten is op goedkeuring van
de Europese Commissie. Deze
garantieregeling gaat gelden voor

evenementen die in de periode
1 juli tot 31 december 2021 door
de rijksoverheid worden verboden.
Vóór 1 juli georganiseerde evenementen die worden afgeblazen, vallen
dus niet onder deze regeling. •

Versoepeling betalingsregeling maar
geen verlenging bijzonder uitstel

Hebt u eerder op basis van de oude
regeling al verlenging van eerder
verkregen uitstel gekregen, dan loopt
het uitstel automatisch door tot 1 juli
2021. Vanaf 1 juli a.s. moet u nieuw
opkomende belastingverplichtingen
weer tijdig voldoen. Dit is ook een
voorwaarde om gebruik te kunnen
maken van de betalingsregeling voor
de tot 1 juli opgebouwde belastingschulden. Om u beter in staat te
stellen deze belastingschulden terug

Einde
versoepeling
urencriterium
De versoepeling van het zogenoemde
urencriterium wordt na 30 juni 2021
niet verder verlengd. De versoepeling
houdt in dat u wordt geacht ten
minste 24 uren per week aan uw
onderneming te hebben besteed,
ook als dat dus feitelijk niet zo was.
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Tot 1 juli 2021 kan er nog voor
het eerst uitstel van betaling of
verlenging van het uitstel worden
aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis.
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te betalen, is de ingangsdatum van
deze betalingsregeling opgeschoven
van 1 oktober 2021 naar 1 oktober
2022. Bovendien mag u langer over
de terugbetaling doen: 60 maanden
in plaats van 36 maanden.
Let op
Hebt u eerder een aanvraag voor
drie maanden uitstel van betaling
ingediend maar nog nooit
verlengd - en kunt u na deze drie
maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen - vraag
dan vóór 1 juli a.s. om verlenging
van het uitstel. Doet u dit niet, dan
loopt u het risico om uitgesloten te
worden van de betalingsregeling. •

Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan uw onderneming
bestede uren weer mee voor het
urencriterium van tenminste 1.225
uren per kalenderjaar. Als u aan
het urencriterium voldoet, maakt
u aanspraak op verschillende
ondernemersfaciliteiten, zoals de
zelfstandigenaftrek.
Volgens het kabinet maken de
aangekondigde versoepelingen van
de coronamaatregelen een verlenging
van de versoepeling van het urencriterium niet nodig. •

KLANT AAN HET WOORD
VKSA Advies kent een zeer divers klantenpakket: kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, met doorgaans
interessante en/of leuke activiteiten. In deze rubriek laten we die ondernemers aan het woord. Wil je onze speciale
verslaggever ook eens ontvangen? Geef dan gerust een seintje.

‘Dit is ook een beetje óns kindje…’
Zeg je ‘projectstoffering’, dan denk
je aan grote rollen stevige vloerbedekking. Terecht! Maar wie de
website van Projectstoffering Leiden
bezoekt, ziet al gauw dat het daar om
nog véél meer draait. Ondervloeren
in zand-cement en/of anhydriet,
kunststof gietvloeren, parket…, het
hoort er allemaal bij. Net als gordijnen
en zonwering voor binnen of buiten.
Én natuurlijk degelijk advies. Oók over
specialistisch werk in operatiekamers,
sporthallen e.d…
Max Franken en Harold Karreman zijn
sinds anderhalf jaar de eigenaren van
het ruim 60 jaar oude bedrijf aan de
Hoge Rijndijk 285 in Zoeterwoude.
Maar beiden liepen ze er al jaren in
loondienst mee. ‘We hebben de zaak
helpen opbouwen’, zegt Harold.
‘Ik kwam hier 13 jaar geleden binnen;
Max een paar jaar later. Het was
een klein bedrijf, waarin we volop
meedraaiden. Daardoor werd het ook
een beetje óns kindje. Zo ontstond
een paar jaar terug al het idee voor
de overname.’

Fletcher Hotels. Daar investeren ze nu
echt veel in onderhoud en opfrissing
van panden.’

Van crisis geen sprake
Een afspraak maken voor dit interview
viel nog niet mee. Van coronacrisis
is bij Projectstoffering Leiden
bepaald geen sprake; de agenda
staat barstensvol. ‘Onze sector volgt
voor een belangrijk deel de bouw’,
zegt Max. ‘Daar is de markt ontploft.
Maar we doen ook ziekenhuizen,
hotels, scholen e.d. Aanvankelijk
was de toeristische industrie nog
wat afwachtend, maar inmiddels is
het vertrouwen helemaal terug.
We werken bijvoorbeeld voor alle

Die keten blijkt slechts één van de
klinkende namen op de ‘trotse’
klantenlijst. Ook onder meer
Rabobank, Aegon, drie grote Haagse
ziekenhuizen, Hotel Des Indes, de
Canadese ambassade en Hilton Hotels
& Resorts prijken daarop. ‘Allemaal
bedrijven waarmee we al heel lang
een relatie hebben’, zegt Harold.
‘Dat komt ook doordat wij graag
eerlijk adviseren. Als in plaats van
‘nieuw’ ook ‘onderhoud’ of ‘reparatie’
mogelijk is, zeggen én regelen we
dat gewoon.’

Max Franken (links) en Harold Karreman

Liefde voor het vak
De groei zit er nog altijd lekker in. Mede
daardoor breidden Harold en Max hun
team uit. Ook hun echtgenotes (resp.
Petra en Roos) maken inmiddels deel
uit van de vaste kern medewerkers
voor kantoor en organisatie. Het bedrijf
werkt met een grote en flexibele groep
zelfstandig stoffeerders. ‘Die kennen
we al jaren’, zegt Harold. ‘We weten
precies wat we aan elkaar hebben. Zij
leveren vakwerk; voor hen is het fijn
dat wij het vak kennen en er liefde voor
hebben. En Max: ‘Stofferen hebben we
vroeger ook zélf gedaan. Als het nodig
is, werken nog graag een dagje mee.’
www.projectstoffering-leiden.nl
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Aanvragen betalingsregeling
NOW-terugbetalingen

OVERIGE TIPS

Regeling
betaalpauze
hypotheeklasten
opnieuw
verlengd

Als u gebruikmaakt van de NOWregeling, ontvangt u eerst een
voorschot dat is gebaseerd op uw
geschatte omzetverlies. Vervolgens
verzoekt u om vaststelling van de
definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies.
De uitkomst kan zijn dat u NOWsteun moet terugbetalen. U krijgt in
elk geval zes weken de tijd om het
openstaande bedrag terug te betalen.
Lukt dat niet, dan kunt u een betalingsregeling treffen met het UWV.
Dat kan telefonisch (088 898 20 04)
maar ook digitaal via een formulier.
- Voor de terugbetaling van NOWsteun over de eerste periode (maart
t/m mei 2020) gebruikt u dit formulier:
now.uwv.nl/now-betalingsregeling-1
- Voor de tweede NOW-periode (juni
t/m september 2020) gebruikt u dit
formulier:
now.uwv.nl/now-betalingsregeling-2
- Voor de andere NOW-tijdvakken zijn
nog geen formulieren beschikbaar.
U hebt voor het invullen van het
formulier het loonheffingennummer

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde
fiscale regels in het geval u een
betaalpauze voor rente en aflossing
hebt afgesproken met uw bank of
andere hypotheekverstrekker.

nodig en het bedrag van de terugbetaling. U kunt zelf aangeven in
hoeveel maandelijkse termijnen u
het bedrag wilt terugbetalen. Het
UWV stelt zich daarbij coulant op en
brengt geen rente in rekening.
Let op
U kunt dus alleen een terugbetalingsregeling aanvragen, nadat u een
beslissing hebt ontvangen op
uw aanvraag van de definitieve
vaststelling. Wacht dus eerst die
beslissing af, voordat u de betalingsregeling aanvraagt. •
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Grenzen Jeugd-LIV vastgesteld
Het wettelijk minimumloon voor
18- tot en met 20-jarigen is verhoogd.
Hiervoor kunt u een tegemoetkoming
krijgen: het jeugd-LIV.
Het jeugd-LIV hoeft u niet aan te
vragen. Deze compensatie wordt
namelijk vastgesteld aan de hand
van de ingediende loonaangiften.
De boven- en ondergrenzen voor het
gemiddelde uurloon per leeftijdscategorie voor het jeugd-LIV 2021 zijn
vastgesteld op de volgende bedragen:

Leeftijd op
31-12-2020

ondergrens

bovengrens

20 jaar
19 jaar
18 jaar

€ 8,43
€ 6,32
€ 5,27

€ 10,48
€ 9,38
€ 7,04

Tip
Zorg dat uw salarisadministrateur
alle benodigde gegevens heeft om
de juiste loonaangiften te doen,
zodat u geen jeugd-LIV misloopt. •

Deze versoepelde regels zouden
tot 1 juli 2021 van kracht blijven
in verband met de aanhoudende
coronacrisis. Het kabinet heeft
inmiddels besloten om deze
versoepeling verder te verlengen
tot 1 oktober 2021. De betaalpauze moet aan de volgende drie
voorwaarden voldoen om de
versoepelde fiscale regels te mogen
toepassen:
- U hebt in de periode 12 maart
2020 tot 1 oktober 2021 bij uw
geldverstrekker gemeld dat u
(dreigende) betalingsproblemen
hebt door de uitbraak van het
coronavirus;
- U en uw geldverstrekker zijn
daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op
1 oktober 2021 ingaat en die
schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
- De looptijd van de betaalpauze
bedraagt maximaal twaalf
maanden.
Let op
Leent u van een niet-administratieplichtige - bijvoorbeeld
familie of uw eigen bv - dan
gelden aanvullende voorwaarden.
Uw adviseur kan u daarover
informeren. •
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Nieuwe regels stichtingen en
verenigingen (en coöperaties)
Zet u zich als bestuurslid in voor een
vereniging of stichting? Dan moet u
weten dat er per 1 juli a.s. wijzigingen
in het bestuur en toezicht worden
doorgevoerd. De meest in het oog
springende wijziging betreft uw
aansprakelijkheid.
Het uitgangspunt wordt dat elk
bestuurslid (commissaris) altijd het
belang van de vereniging en stichting
dient. Deze taakstelling is vastgelegd
in een specifieke wettelijke bepaling
(net als bij de bv en nv). Als dat niet
gebeurt en er gaat iets verwijtbaar
mis, is elk bestuurslid (commissaris)
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen
het bestuurslid (commissaris) dat (die)
zich niet aan de regels heeft gehouden
aansprakelijk is, maar ook de andere
bestuurders (commissarissen). Dit
kan anders zijn als bestuurders zich
kunnen disculperen op grond van hun
eigen taak.
Daarnaast gelden de regels voor
bestuurders van bv’s en nv’s in
faillissement vanaf 1 juli 2021 ook
voor bestuurders van verenigingen,
stichtingen en coöperaties. Bij
faillissement kan de curator u als
bestuurder aansprakelijk stellen voor
het tekort in faillissement als het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld, haar een verwijt kan worden
gemaakt en het aannemelijk is dat

dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Hiervan is onder meer
sprake als uw vereniging (stichting
etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen.
Enkele andere belangrijke wijzigingen
Heeft u als bestuurder/commissaris
bij een bepaald onderwerp een
persoonlijk tegenstrijdig belang
met het belang van de vereniging,
stichting of coöperatie? In dat geval
kunt u niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;
Het meervoudig stemrecht binnen
een meerkoppig bestuur wordt
beperkt, waardoor één bestuurder
nooit alle zeggenschap heeft.
Moeten de statuten worden
aangepast?
De nieuwe regelgeving kent een
overgangstermijn, waarbij bepaalde
nieuwe regels mogen worden
meegenomen bij de eerstvolgende
statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar
jaar. Dit neemt niet weg dat u moet
beoordelen of de statuten aan de
nieuwe regels voldoen. Is dit niet
het geval, dan moeten de statuten
uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding
(1 juli 2021) aan de nieuwe regels
worden aangepast. Als de statuten
daar niet (tijdig) aan voldoen, kan
dit verstrekkende gevolgen hebben
voor u als bestuurslid. Begin dus op

AOW-leeftijd
ook relevant
bij extern
onderbrengen
ODV-kapitaal
Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom u uw ODV-kapitaal
zou willen onderbrengen bij een
externe partij. U wilt bijvoorbeeld
op termijn uw bv liquideren.
Belangrijk om te weten is dat u,
in het geval u uw ODV-kapitaal
buiten de bv wilt onderbrengen,
verplicht bent om dat kapitaal te
storten in een lijfrente (verzekerd
of bancair). Qua uitkeringen zijn de
regels voor een lijfrente flexibeler
dan die voor een ODV. Bedenk wel
dat de uiterste ingangsdatum van
een lijfrente-uitkering vijf jaar na
het bereiken van de AOW-leeftijd
ligt. Vóór die datum moet dan
ook het ODV-kapitaal extern zijn
ondergebracht.
Tip
Houd uw AOW-leeftijd scherp
in het vizier. U kunt er dan voor
zorgen dat u tijdig stappen
onderneemt om uw ODV-kapitaal
extern onder te brengen. •

tijd! Controleer de statuten van uw
vereniging of stichting, maak goede
heldere afspraken en leg deze goed
vast. Zo beperkt u de risico’s voor u
als bestuurder!
Tip
Uw vereniging of stichting doet
er verstandig aan om met de
wijzigingen aan de slag te gaan,
zodat u met een gerust hart uw
bestuurswerk kunt voortzetten. •

OVERIGE TIPS
TIPS VOOR DE DGA

Verlaging
Awf-premie
vervangt BIK
De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat toch niet door.
Het kabinet heeft de regeling
ingetrokken, omdat uit informele
gesprekken met de Europese
Commissie is gebleken dat de
kans aanwezig is dat zij de
regeling geheel zal aanmerken
als ongeoorloofde staatssteun.
De BIK was bedoeld als stimulans
om ook in coronatijd te blijven
investeren.
Om dit doel toch te bereiken, stelt
het kabinet voor om (mogelijk
met ingang van 1 augustus 2021)
de Awf-premie voor werkgevers
te verlagen. Hierdoor verlagen
de loonkosten en verbeteren de
liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee
vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering
daarvoor te vinden. Hoe hoog
de verlaging van de Awf-premie
wordt, zal nog nader bekend
worden gemaakt. •

Verlenging Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot en
met 30 september 2021.
U kunt van deze regeling gebruikmaken als u door de huidige omstandigheden te maken hebt met een
onvoorzienbare en onvermijdelijke
terugval in uw inkomen, waardoor u
de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen.
Hiervoor bieden andere regelingen
niet of onvoldoende soelaas. U hebt

bijvoorbeeld uw baan verloren en
geen recht (meer) op een uitkering.
Maar ook als u al in 2020 bent
ingestroomd in een uitkering
(WW, Bijstand of Tozo) vanwege
de coronacrisis, maar de hoogte
van de uitkering onvoldoende is
om uw vaste lasten te betalen, komt
u in aanmerking voor de TONK.
De TONK kan dan voorzien in een
(gedeeltelijke) tegemoetkoming
voor noodzakelijke kosten. •

OVERIGE TIPS

Vraag tijdig tegemoetkoming
doorbetaalde kinderopvangkosten aan
Heeft u geen kinderopvangtoeslag
of andere overheidssubsidie
ontvangen voor de kinderopvang
én tijdens de sluitingsperiodes van
de kinderopvang, buitenschoolse
opvang (BSO) en gastouderopvang
de kinderopvangfactuur doorbetaald?

In dat geval komt u in aanmerking
voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang
zonder overheidsvergoeding (TTKZO).
U kunt de tegemoetkoming tot
15 juli 2021 aanvragen bij de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De tegemoetkoming is per uur
niet hoger dan de maximum uurprijs per opvangsoort. •
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