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Belastingplan 2022 
 

Tijdens Prinsjesdag 2021 is het huidige kabinet demissionair. Dit betekent dat dit kabinet nu geen 

rigoureuze beleidswijzigingen inzet. Dat wil echter niet zeggen dat er op fiscaal vlak niets gebeurt.  

 

De trend om op Prinsjesdag naast het Belastingplan voor het komende jaar ook andere fiscale 

wetsvoorstellen in te dienen is voortgezet. Naast het Belastingplan en de bekende Overige fiscale 

maatregelen treffen we voorstellen aan over de belastingheffing van hybride entiteiten, 

aandelenoptieregelingen, hybride mismatches, een verlaging van de verhuurdersheffing en een regeling 

die de mogelijkheid van tegemoetkoming opent voor schrijnende gevallen.  

 

Het internationale bedrijfsleven komt er in de plannen bekaaid van af. In de overige fiscale maatregelen 

vinden we in het voorstel om de verrekening van bronbelastingen in de vennootschapsbelasting te 

beperken. Deze beperking komt voort uit een arrest van het Europese Hof van Justitie. Buitenlands 

belastingplichtigen werden ten opzichte van de binnenlandse belastingplichtigen nadeliger behandeld. Dit 

verschil in behandeling moest daarom worden weggenomen. Een opvallende constatering is dat waar 

eerder in een besluit juist de verrekening van voorheffingen voor de buitenlands belastingplichtige zou 

worden verruimd, nu de verrekening ook voor binnenlands belastingplichtigen wordt beperkt. Daarnaast 

pakt de regering belastingontwijking verder aan met wetgeving over omgekeerd hybride lichamen. Ook 

worden mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel ‘de infokapstructuren’ aangepakt.  

 

Voor nationale ondernemers is het vlak van IB-winst en de vennootschapsbelasting tamelijk rustig. Wel 

wordt wettelijk geregeld dat bepaalde coronasubsidies vrijgesteld zijn van belastingheffing. Helaas zijn 

voor ondernemers geen nieuwe fiscale coronamaatregelen opgenomen in het Belastingplan 2022. Dit 

betekent onder meer dat de fiscale coronareserve niet wordt verlengd. Het goede nieuws is dat zowel de 

tarieven in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting niet worden verhoogd. Ook vindt de 

eerder aangekondigde verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van € 245.000 tot 

€ 395.000 gewoon doorgang. Over de eerste schijf bedraagt het percentage sinds vorig jaar 15%. Dit 

betekent een tariefverschil van 10%-punt met het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting!  

 

Hoe de tarieven en schijven zich volgend jaar zullen ontwikkelen valt nu lastig in te schatten, maar een 

verhoging in de toekomst is zeker niet ondenkbaar.  

 

In de stukken ontbreekt een fundamentele aanpassing van box 3. Dit komt dus op het bord van een 

volgend kabinet. Per 1 januari 2022 wordt het heffingsvrije vermogen voor box 3 € 50.650 per persoon.  

Verder worden in box 3 de tariefschijven en de forfaitaire rendementen wat verhoogd. In combinatie 

leiden deze tot iets lagere effectieve tarieven per vermogensschijf. Het blijft pijnlijk te constateren dat er – 

ondanks verschillende gerechtelijke uitspraken –geen tegemoetkoming komt voor spaarders die nu 

interen op hun spaartegoeden door de geringe of negatieve rente in combinatie met de box 3-heffing.  

 

Tevens zet het kabinet stappen voor verdere vergroening en verduurzaming, zijn er maatregelen op het 

vlak van de woningmarkt en worden de arbeidsmarkt en innovatie verder gestimuleerd.  
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Ten slotte vindt u in onze special verschillende maatregelen die al eerder zijn aangenomen, maar die pas 

in werking treden vanaf 1 januari 2022.  

 

Hieronder zetten wij de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij en voorzien wij deze van ons  

commentaar. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw vaste PKF Wallast  

adviseur.  

 

Jeroen van Strien  

Hoofd Vaktechniek PKF Wallast 
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1. Maatregelen arbeidsmarkt 
 

In dit onderdeel kunt u de fiscale maatregelen terugvinden op het gebied van arbeid. De meest in het oog 

springende wijzigingen zien op de aanpassingen met betrekking tot het thuiswerken, het aanpassen van 

de belastbaarheid van werknemersopties en de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het is duidelijk 

dat de gevolgen van corona ook invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt en afspraken tussen de 

werkgever en werknemers. Met de aankomende wijzigingen zullen steeds meer werkgevers beleid willen 

implementeren om de afspraken met werknemers goed vast te leggen. 

 

Ook zijn gelijktijdig met het belastingplan meer details bekend gemaakt in de Zevende voortgangsbrief 

omtrent de stand van zaken betreffende de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: DBA) 

en het handhavingsmoratorium. Het is duidelijk dat de handhaving opnieuw zal worden opgeschort. Ook 

is de pilot van de webmodule afgerond.  

 

1.1  Thuiswerken 
Tijdens de corona pandemie zijn werknemers waar mogelijk gaan thuiswerken. Nu voor veel mensen het 

thuiswerken een prima mogelijkheid bleek en het thuiswerken positieve neveneffecten blijkt te hebben, wil 

het kabinet het thuiswerken extra stimuleren door in de wet een gerichte vrijstelling voor de 

thuiswerkvergoeding op te nemen.  

 

De regeling zoals die nu in het Belastingplan 2022 staat is dat per (deel van de) dag dat is thuisgewerkt 

een vrijgestelde vergoeding van € 2 aan de werknemer kan worden toegekend. Het bedrag van € 2 is 

bepaald door het Nibud en zou de kosten van het thuiswerken moeten dekken. Bijzonder aan de regeling 

zoals die nu in het wetsvoorstel staat is dat de vergoeding dus ook geldt als de werknemer maar een deel 

van de dag thuis werkt. Het is niet toegestaan om op een gedeeltelijke thuiswerkdag zowel een 

thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast toe te kennen. De 

regeling bevat geen tegenbewijsregeling voor als de werknemer meer kosten maakt dan de € 2 per dag.  

 

In het Belastingplan 2022 is opgemerkt dat er voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van een 

vaste thuiswerkvergoeding. De zogenoemde 128 dagenregeling is ook van toepassing bij de toekenning 

van de vaste thuiswerkvergoeding. Indien structureel gedeeltelijk wordt thuisgewerkt, wordt de 128 

dagenregeling pro rata toegepast. 

 

Onder de werkkostenregeling zoals we die al kenden was het al mogelijk om aan werknemers een 

vergoeding of verstrekking toe te kennen voor de inrichting van de werkruimte thuis zodat deze voldoet 

aan de ARBO-voorschriften. Andere vergoedingen op het vlak van het thuiswerken moesten echter ten 

laste van de vrije ruimte komen. Met de voorgestelde gerichte vrijstelling wordt het voor werkgevers 

interessanter om aan werknemers een specifieke vergoeding voor het werken vanuit huis toe te kennen.  

 

Commentaar PKF Wallast 
Met deze nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerken zal goed gekeken moeten worden naar de huidige 

afspraken tussen werkgever en werknemers. Als de werknemer (deels) thuis gaat werken kan dit 
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gevolgen hebben voor andere vergoedingen en verstrekkingen. Denk aan bestaande afspraken over de 

vaste kostenvergoedingen of reiskostenvergoedingen. Het is belangrijk om naar alle vergoedingen en 

verstrekkingen te kijken en te bepalen of de vergoedingen nog onbelast kunnen blijven of dat er 

aanpassingen noodzakelijk zijn.  

 

1.2 Aanpassing van de belastbaarheid van werknemersopties 
Voor de arbeidsmarkt is ook relevant de aanpassingen in de belastbaarheid van de werknemersopties. 

Dit thema is uitgewerkt in onderdeel innovatie.  

 

1.3  Werkkostenregeling en de vrije ruimte 
Voor de jaren 2020 en 2021 is de vrije ruimte als onderdeel van de coronamaatregelen verhoogd. De 

reden hiervoor was dat op die manier de werkgever in de moeilijke coronatijd een extra steuntje in de rug 

aan de werknemers kan geven. De vergroting van de vrije ruimte in 2020 en 2021 betrof het vergroten 

van het percentage van de ruimte voor de bruto loonsom tot € 400.000 tot 3%. Dit is dus met name een 

extraatje voor het MKB.  

 

In het Belastingplan 2022 is vooralsnog geen duidelijkheid gegeven of de vrije ruimte opnieuw verhoogd 

zal worden. Indien er geen verhoging zal plaatsvinden zal het percentage van de vrije ruimte voor de 

loonsom tot € 400.000 terugvallen naar 1,7%. Voor het deel van de bruto loonsom boven de € 400.000 

blijft het percentage van de vrije ruimte 1,18%.  

 

1.4 Wet DBA en handhaving 
Betreffende de Wet DBA heeft er een pilot plaatsgevonden met de webmodule. De webmodule moet 

worden ingevuld en genereert een puntenaantal. Het aantal punten geeft een indicatie hoe de 

overeenkomst kwalificeert. Het doel van de webmodule is om opdrachtgever en opdrachtnemer een 

indicatie te geven van de arbeidsrelatie op basis van de feiten en omstandigheden van de opdracht.  

 

Minister Koolmees heeft op 20 september 2021 in de Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ 

een update gegeven over de stand van zaken rondom de pilot van de webmodule van de Wet DBA. 

Wederom stelt het kabinet de handhaving op Wet DBA uit. Het handhavingsmoratorium blijft van kracht 

tot er een nieuw kabinet is. Besluitvorming is volgens minister Koolmees aan een volgend kabinet. Het 

volgend kabinet zal moeten besluiten of de uitkomst ‘geen dienstbetrekking’ opdrachtgevers de zekerheid 

geeft dat zij gevrijwaard zullen worden van eventuele naheffing van loonheffingen. 

 

1.5 STAP-budget 
Per maart 2022 zal het STAP-budget worden geintroduceerd. Deze regeling staat voor Stimulans van de 

Arbeidsmarktpositie. Deze regeling is voor iederen op de Nederlandse arbeidsmarkt en als gevolg van de 

regeling is het mogelijk om een STAP-budget aan te vragen voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. 

Dit budget zal in de plaats komen van de fiscale regeling voor scholingsaftrek. 

 



 

9 
 

Uit de stukken blijkt dat er voor volgend jaar ongeveer € 200 miljoen beschikbaar is. Het zal nog een paar 

jaar duren voor er een structureel budget voor de STAP-budget zal komen.  

Commentaar PKF Wallast 
Een leven lang leren staat hoog op de agenda van de overheid. Met deze maatregelen wil de overheid 

hier invulling aan geven. Het budget is wel beperkt, dus dat is belangrijk om in de gaten te houden. Vanuit 

de zorgplicht van werkgevers is het goed om waar nodig te communiceren met werknemers die gebruik 

willen maken van deze regeling. 

 

1.6 Wet betaald ouderschapsverlof 
Vanaf 2 augustus 2022 komt de Wet betaald ouderschap. Door deze wet krijgen werknemers negen 

weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. De wet beoogt het aantrekkelijker te maken voor 

een ouder om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.  

 

Ouders krijgen een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van hun dagloon. Let wel op dat een 

maximum dagloon van toepassing is. Het betaalde verlof moeten worden opgenomen in het eerste 

levensjaar van het kind. De reeds bestaande regels blijven van toepassing en als gevolg kunnen de 

overige verlofweken (17) wettelijk onbetaald worden opgenomen tot de 8e verjaardag van het kind. 

 

Commentaar PKF Wallast 
Het is duidelijk dat volgend jaar de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers op dit punt wijzigen. Het is 

belangrijk om uw afdeling HR voorbereidingen te laten treffen, zodat alle zaken rondom de aanvraag en 

verwerking van het verlof in uw HR- en salarisadministratie correct gaan verlopen. 

 

1.7  Gedifferentieerde premie AOF 
Per 1 januari 2022 vervalt de vaste basispremie voor de WAO / WIA en krijgen werkgevers te maken met 

de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze regeling is een compensatie voor kleine 

bedrijven, omdat de loondoorbetaling bij ziekte toch 2 jaar is gebleven. Aanvankelijk zou de 

loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar teruggaan, maar dat gaat niet door.   
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2. Maatregelen ondernemers 
 

De maatregelen voor ondernemers zijn beperkt wegens de demissionaire status van het kabinet, en de 

meeste maatregelen die hierna zijn behandeld waren al langer bekend. Helaas heeft het kabinet niet de 

mogelijkheid van de vorming van een fiscale coronareserve verlengd met een jaar.  

De maatregelen voor internationale ondernemingen zijn toegelicht in onderdeel 7.  

 

2.1 Vrijstelling bepaalde subsidies 
Op basis van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kon een 

gedupeerde onderneming onder voorwaarden aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade 

die is geleden wegens de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. In verband met de duur van de 

coronamaatregelen is deze regeling opgevolgd door de Regeling subsidie financiering vaste lasten 

COVID-19 (TVL). Deze regeling biedt gedupeerde startende ondernemingen, MKB ondernemingen en 

grote ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten voor een periode 

van vier maanden. Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit al geregeld dat deze 

vergoedingen niet tot de winst behoren, zodat heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover 

wordt voorkomen. De vrijstelling wordt gezien het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot en met 1 

januari 2020 wettelijk geregeld. De tegemoetkoming en de subsidie kunnen in de aangifte 

inkomstenbelasting worden opgenomen in de rubriek "Overige buitengewone baten" en in de aangifte 

vennootschapsbelasting in de rubriek "Overige vrijgestelde winstbestanddelen". Op die manier wordt 

geen Inkomstenbelasting (box 1) of Vennootschapsbelasting geheven over de tegemoetkomingen en 

subsidies. Eventuele terugbetalingen van de tegemoetkomingen en subsidies zijn niet aftrekbaar. 

 

Commentaar PKF Wallast 
Bij het opstellen van de winstaangifte inkomstenbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting 2020 

en 2021 moet goed worden gelet op een juiste verwerking van de genoemde tegemoetkomingen en 

subsidies. De veel aangevraagde NOW subsidies zijn helaas niet vrijgesteld. 

 

2.2 Tarief vennootschapsbelasting 
Het toptarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Tot een belastbaar bedrag van € 245.000 geldt 

in 2021 een tarief van 15%. Op grond van de in 2020 aangenomen wet Belastingplan 2021 wordt deze 

eerste schijf in 2022 verlengd tot € 395.000. In 2022 blijven de tarieven 15% in de eerste schijf en 25% 

voor het belastbaar bedrag boven de eerste schijf. 

 

Commentaar PKF Wallast 
Indien de verwachting is dat het belastbare bedrag 2021 boven de € 245.000 grens komt waardoor een 

deel van het belastbaar bedrag wordt belast tegen 25%, kan in overleg met uw belastingadviseur worden 

onderzocht of het mogelijk is met fiscaal toegestane voorzieningen en dergelijke het belastbaar bedrag 

2021 te verlagen. Het gevolg hiervan kan zijn dat het belastbaar bedrag 2022 hoger uitvalt, maar de toch 
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onder de grens van €395.000 blijft waardoor de gehele winst 2022 wordt belast tegen het lage 15% tarief 

vennootschapsbelasting. 

 

Wij merken op dat op 16 september 2021 de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin wordt 

opgeroepen om in 2022 de vennootschapsbelasting te verhogen om hogere salarissen in de zorg 

mogelijk te maken. Gezien de demissionaire status van het kabinet lijkt de kans nu klein dat snel wordt 

overgegaan tot verhoging van de vennootschapsbelasting in 2022.   

 

2.3 Inperking verrekening houdsterverliezen vennootschapsbelasting 
Al vele jaren gelden beperkingen voor verrekening van houdsterverliezen. Houdsterverliezen zijn 

verliezen van vpb plichtige lichamen die (bijna) het hele jaar (bijna) alleen deelnemingen houden en / of 

(in)direct verbonden lichamen financieren. Dergelijke verliezen mogen alleen, onder voorwaarden, 

worden verrekend met winsten uit houdsteractiviteiten. In de praktijk bleek het vaak niet mogelijk om 

houdsterverliezen te verrekenen met toekomstige winsten. Wegens een arrest van de Hoge Raad van 11 

juni 2021 leek het mogelijk dat een houdstermaatschappij haar houdsterverliezen kon verrekenen met 

winsten uit niet–houdsteractiviteiten (operationele activiteiten), door de operationele activiteiten in te 

brengen in een nieuw opgerichte dochtermaatschappij van de houdstermaatschappij en door die 

dochtermaatschappiij per datum oprichting te voegen in een fiscale eenheid met de 

houdstermaatschappij. 

 

Het kabinet vindt het ongewenst dat zo verrekenmogelijkheden worden verruimd en heeft aangekondigd 

dat in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 een 

reparatiemaatregel zal worden opgenomen waarmee de gevolgen van het arrest ongedaan worden 

gemaakt. 

 

2.4 Verruiming en beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting 
Op grond van de in 2020 aangenomen wet Belastingplan 2021 is de wettelijke regeling voor 

verliesverrekening in de vennootschapsbelasting gewijzigd met ingangsdatum 1 januari 2022. Vanaf deze 

datum zijn fiscale verliezen voorwaarts en achterwaarts slechts tot een bedrag ad € 1 miljoen volledig 

verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn in een jaar de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare 

winst verrekenbaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft een jaar en de voorwaartse 

verliesverrekening wordt onbeperkt in de tijd (thans maximaal zes jaar voorwaartse verrekening).   

 

Commentaar PKF Wallast 
Voor bedrijven met hoge compenseerbare verliezen is het mogelijk interessant om in 2021 fiscale 

boekwinsten te forceren waardoor vanaf 2022 hogere fiscale afschrijvingen mogen worden opgevoerd. 

Voor dergelijke fiscale afschrijvingen zal naar verwachting geen aftrekbeperking gaan gelden. 
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2.5 Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel 
De vennootschapsbelasting kent een bepaling die zich richt tegen het verschuiven van winsten (vooral op 

mobiele immateriële activa) naar buitenlandse laagbelaste gecontroleerde lichamen of vaste inrichtingen. 

Dit is de implementatie van de CFC-regelgeving van de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking 

(ATAD1). CFC staat hierbij voor Controlled Foreign Company. In geval van een CFC worden als 

hoofdregel bepaalde niet-uitgekeerde voordelen (zoals rente, royalty’s en dividenden) van de CFC 

gerekend  tot de winst van de Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige. Bij toepassing van deze 

CFC-maatregel kan de buitenlandse winstbelasting onder voorwaarden worden verrekend met de door 

de Nederlandse belastingplichtige verschuldigde vennootschapsbelasting.  

 
Op dit moment schrijft de wet niet voor in welke volgorde deze verrekening plaats moet vinden. Dat wordt 

nu wel wettelijk geregeld. De voorgestelde bepaling schrijft voor dat de vermindering in aanmerking wordt 

genomen in toenemende grootte. Dit betekent dat het kleinste bedrag aan verrekenbare buitenlandse 

winstbelasting het eerst wordt verrekend. Zijn de verminderingen even groot, dan wordt van elk van de 

verminderingen een evenredig gedeelte in aanmerking genomen. De niet-verrekenbare buitenlandse 

winstbelasting in een bepaald jaar kan worden overgebracht naar het volgende jaar.  

3. Maatregelen particulieren 
 

In de inkomstenbelasting zien we, zoals wel was verwacht, weinig aanpassingen. Het wachten is op een 

grote aanpassing in de heffing over het vermogen. Die laat vanwege het demissionaire kabinet nog op 

zich wachten. Wij lichten u wel graag in over de nieuwe tarieven per 1 januari 2022, een aanpassing in de 

eigenwoningregeling vanwege jurisprudentie, en een tweetal wijzigingen in box 3 vanwege reparatie en 

verduidelijking.  

 

3.1 Tarieven en schijven inkomstenbelasting 
Voor het jaar 2022 zijn de schijven en tarieven van de inkomstenbelasting als volgt opgenomen:  

 

Box 1: inkomen uit werk en woning voor 2022  

Het inkomen uit werk en woning wordt in 2022 op grond van de volgende schijven en tarieven belast: 

 

Leeftijdscategorie tot AOW-leeftijd: 

€ 0 € 69.398 37,07% 

€ 69.398 of meer 49,50% 

 

Leeftijdscategorie vanaf AOW-leeftijd 

€ 0 * € 35.472 19,17% 

* € 35.472 € 69.398 37,07% 

€ 69.398 of meer 49,50% 

* Grens bij geboren voor 1 januari 1946 € 36.409 
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De aftrekbeperking wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in 2022 verder afgebouwd naar 

86,67%.  

 

Het maximale tarief waartegen aftrekposten ten laste van het inkomen uit werk en woning gebracht 

kunnen worden is voor 2022 40%. Dit maximumtarief was eerst alleen van toepassing op de 

eigenwoningrente, maar de toepassing is inmiddels uitgebreid naar vrijwel alle aftrekposten in de 

inkomstenbelasting.  

 

Daarnaast wordt de arbeidskorting langzamer afgebouwd en wordt het maximumbedrag van de IACK 

voor 2022 per saldo verlaagd met € 318 (= € 395 -/- € 77).  

 

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang 

Het tarief van de inkomstenbelasting over het inkomen uit aanmerkelijk belang blijft in 2022 26,9%. Het 

percentage voor het forfaitaire rendement van vrijgestelde beleggingsinstellingen wordt in 2022 5,53%. 

 

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen 

Voor box 3 is de berekening van de belasting de afgelopen jaren wat complexer geworden door ook daar 

verschillende schijven te introduceren en daaraan via een wegingspercentage verschillende rendementen 

te koppelen. Wij geven u voor het overzicht direct de forfaitaire rendementen en de effectieve tarieven per 

schijf. Het tarief van de inkomstenbelasting in box 3 blijft in 2022, net als in 2021, 31%.  

 

  Forfaitair rendement Effectief tarief (rendement * tarief) 

€ 0 - € 50.650 vrijgesteld vrijgesteld 

€ 50.650 - € 101.300 1,82% 0,56% 

€ 101.300 - € 1.013.000 4,37% 1,35% 

of meer 5,53% 1,71% 

 

3.2 Aanpassingen eigenwoningregeling  
De huidige eigenwoningregeling leidt er in bepaalde partnerschapssituaties en bij overlijden toe dat een 

deel van de hypotheekrente niet (volledig) in aftrek kan worden gebracht, terwijl geen beperking in de 

aftrek beoogd is. In het wetsvoorstel worden diverse aanpassingen van de eigenwoningregeling 

voorgesteld waarmee deze onbedoelde situaties worden verholpen. De voorstellen beogen de toepassing 

van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnersituaties rechtvaardiger te maken en onbedoelde 

renteaftrek beperkingen te voorkomen. Daarnaast worden voorstellen gedaan de eigenwoningregeling in 

situaties van overlijden eenvoudiger te maken en wordt een achterblijvende partner niet onnodig 

geconfronteerd met het eigenwoningverleden van zijn of haar overleden fiscale partner. 

 

In het kort zien de wijzigingen op de volgende situaties: 
 

- De overgang van de eigenwoningreserve in huwelijkssituaties; 

- De inzet van de eigenwoningreserve bij gezamenlijke aankoop en financiering van de eigen 

woning; 

- De overgang van een aflossingsstand in huwelijkssituaties; 
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- De inzet van een aflossingsstand bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 

woning; 

- De gevolgen van het oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld in de situatie van fiscaal 

partnerschap 

- De toepassing eigenwoningregeling bij overlijden. 
 

Commentaar PKF Wallast 
Met deze voorstellen wordt een aantal pijnpunten van de eigenwoningregeling weggenomen. Feit blijft dat 

het nog steeds een complexe regeling is, die voor de gemiddelde eigenwoningbezitter lastig te 

doorgronden blijft. In partnersituaties worden een paar onbedoelde renteaftrekbeperkingen weggenomen 

en er wordt weer teruggegaan naar het uitgangspunt dat een eigenwoningreserve gekoppeld is aan de 

belastingplichtige zelf en daarom nooit overgaat op een andere belastingplichtige, wat voor de 

langstlevende partner bij overlijden wel fijn is. 

 

3.3 Verduidelijking en reparatiewetgeving box 3  
In het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 zijn met betrekking tot box 3 (inkomen uit sparen 

en beleggen) twee onderdelen opgenomen. Het eerste onderdeel ziet op de verduidelijking van de 

gehanteerde parameters voor de berekening in box 3. In het tweede onderdeel is reparatiewetgeving 

opgenomen. Beide onderdelen lichten wij hierna kort toe.   

 

Eind 2020 heeft het kabinet duidelijkheid en transparantie beloofd met betrekking tot de gehanteerde 

rendementspercentages in box 3. Deze rendementspercentages vormen tezamen de basis voor het in 

aanmerking te nemen forfaitaire rendement in box 3. Het kabinet stelt daarom voor om de wettekst op dit 

punt te verduidelijken. Het betreft slechts een technische verduidelijking; de berekeningswijzen zelf 

wijzigen niet.   

 

Het wetsvoorstel bevat ook een tweetal (kleine) reparaties in box 3 betrekking hebbende op de 

beschikking bedrag groen beleggen en herziening van de huurtoeslag.  

 

Commentaar PKF Wallast 
Al lange tijd staat de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting ter discussie. Met de steeds 

lagere rente op spaargeld lijkt er weinig lol meer te beleven aan box 3, bij de invoering van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 nog aangeduid als de ‘pretbox’. Op 6 september 2019 werd de Tweede Kamer 

per brief geinformeerd over een aanpassing in de tarieven en tariefschijven in box 3 die vooral tegemoet 

kwam aan de wens om de heffinng op spaargeld te verlagen. Bij latere brieven van 26 juni 2020 en 20 

juni 2021 werden geluiden afgegeven dat het toch niet tot een aanpassing kon komen zoals in de eerdere 

brief werd geschetst.  

 

Per 1 januari 2021 zijn er al wel wat aanpassingen geweest die de onevenredige belastingdruk op het 

inkomen uit vermogen wat zouden moeten verzachten. Door het demissionair zijn van het kabinet zal een 

grote aanpassing van box 3 nog op zich laten wachten.  
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Wel wordt nu meer duidelijkheid in de berekeningswijze van de achterliggende parameters. De roep om 

het werkelijk behaalde rendement op beleggingen in de toekomst te gaan belasten wordt nog steeds 

harder, de drempel om dit te doen steeds lager. Vanuit de bancaire sector en de Belastingdienst zijn 

immers al geluiden naar buiten gekomen dat dit uitvoerbaar zou zijn.  

4. Maatregelen Btw / Douane / Accijnzen 
 

De aanpassingen voor de btw zijn beperkt dit jaar. Een welkome vereenvoudiging binnen de btw houdt 

verband met een administratieve vereenvoudiging die het voor Nederland mogelijk maakt een negatieve 

btw-melding in het kader van de OSS-regeling aan te merken als een verzoek om teruggaaf van 

voorbelasting – zonder dat daar een separaat verzoek voor moet worden ingediend. Wat betreft de 

douane en accijnzen zijn de aangekondigde wetsvoorstellen verschoven naar later deze maand en 

volgend jaar.  

4.1 Btw – negatieve btw-melding  
Sinds 1 juli 2021 kent de Wet op de omzetbelasting 1968 drie bijzondere regelingen waarmee 

ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in verschillende lidstaten van de EU (wegens 

afstandverkopen of de verkoop van diensten aan particulieren), kunnen aangeven en voldoen in één 

lidstaat. Het gaat daarbij om de zogenoemde niet-Unieregeling, Unieregeling (beiden ook bekend als de 

OSS-regeling) of invoerregeling. De Nederlandse Belastingdienst zorgt er bij toepassing van die 

bijzondere regelingen op zijn beurt voor dat de afgedragen btw wordt verdeeld over de andere lidstaten 

waarin de ondernemer zijn verkopen heeft verricht. 

 

In de periodieke btw-melding die de ondernemer moet doen, kunnen ook correcties worden aangegeven 

met betrekking tot een eerder belastingtijdvak – wat zich bijvoorbeeld kan voordoen bij teruggenomen 

goederen. Onder omstandigheden kan de btw-melding resulteren in een negatief bedrag. Als 

uitgangspunt geldt dat de verwerking moet worden afgewikkeld door de lidstaat waar de correctie op ziet. 

Wat Nederland betreft is nu voorgesteld om een negatieve btw-melding automatisch aan te merken als 

een verzoek om teruggaaf van voorbelasting. Deze wijziging, die met terugwerkende kracht tot invoering 

van de bijzonde relingen in werking treedt, leidt tot een administratieve vereenvoudiging voor 

buitenlandse ondernemers.  

 

Commentaar PKF Wallast 
De voorgestelde wijziging is een welkome administratieve vereenvoudiging voor buitenlandse 

ondernemers. In plaats van het moeten indienen van een separaat teruggaafverzoek, kan de negatieve 

correctie worden meegenomen in de periodiek in te dienen btw-melding. 

 



 

16 
 

4.2 Douane – uitstel wetsvoorstel Versterking grondslag cameratoezicht en 
gegevensverwerking Douane 
In het voorjaar was het wetsvoorstel Versterking grondslag camatoezicht en gegevensverweking Douane 

al aangekondigd. Mede naar aanleiding van advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Raad 

van State, heeft het kabinet besloten enkele punten opnieuw uit te werken en de aanbieding van de 

overige maatregelen uit het wetsvoorstel uit te stellen. Naar verwachting kunnen we het wetsvoorstel 

verwachten in het najaar van 2022. 

 

4.3 Accijnzen – wetsvoorstel Implementatie richtlijnen accijns 2022 
Aangekondigd is dat afzonderlijk van het pakket Belastingplan 2022 op korte termijn het wetsvoorstel 

Implementatie richtlijnen accijns 2022 zal worden ingediend. Het verwachte moment van indiening is later 

deze maand (september 2021).  

5. Maatregelen innovatie 
 

Om het innovatieve klimaat in Nederland verder te bevorderen wordt voorgesteld om de belastingheffing 

ter zake van werknemersopties aantrekkelijker te maken. Van belang hierbij is dat deze regeling vanaf 

volgend jaar in beginsel voor alle werkgevers geldt en dus veel breder toepasbaar is dan thans het geval 

is. Daarnaast wordt voorgesteld om het proces rondom WBSO-aanvragen op een aantal – voor de 

praktijk relevante – punten te vereenvoudigen en te verduidelijken. 

 

5.1 Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 
Op basis van de huidige wetgeving worden de voordelen die een werknemer behaalt met aan hem of 

haar toegekende aandelenopties belast op het moment dat de aandelenopties worden uitgeoefend, 

oftewel het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Het meest knellende probleem waar 

zowel start-ups als scale-ups tegenaan lopen is dat op het heffingsmoment niet altijd (voldoende) liquide 

middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te voldoen. Daarmee verliest het 

beloningsinstrument zijn aantrekkelijkheid in sectoren waar personeel en (buitenlandse) investeerders 

veel belang hechten aan een adequate aandelenoptieregeling.  

 

Met het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment in beginsel uitgesteld naar het moment waarop de 

verkregen aandelen verhandelbaar worden en dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de 

verschuldigde belasting te voldoen. Vermeldingswaardig is dat in dit voorstel sprake is van een generieke 

maatregel die niet meer alleen voor start-ups en scale-ups geldt, maar voor iedere inhoudingsplichtige die 

een werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt.  

 

Wat betreft de heffingsmaatstaf wordt aangesloten bij de waarde in het economisch verkeer van de 

verkregen aandelen op het genietingstijdstip. Dit betekent dat op het moment dat de verkregen aandelen 

na uitoefening van de optie direct verhandelbaar zijn, de waarde in het economisch verkeer van de 

verkregen aandelen bij uitoefening als loon in aanmerking genomen. Hierop komt een eventueel bedrag 

dat de werknemer voor de optie heeft betaald in mindering. In de situatie dat de na uitoefening van de 
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aandelenoptie verkregen aandelen nog niet direct verhandelbaar zijn, wordt als loonvoordeel in de heffing 

betrokken de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op het moment dat de verkregen 

aandelen verhandelbaar worden. Een werknemer kan er in die situatie echter ook voor kiezen om de 

heffing toch op het moment van uitoefening van de opties plaats te laten vinden. De werknemer dient zijn 

keuze uiterlijk op het moment van uitoefening van de opties schriftelijk kenbaar te maken aan de 

inhoudingsplichtige. De inhoudingsplichtige moet de keuze van de werknemer schriftelijk vastleggen in 

zijn loonadministratie.  

 

Indien de verkregen aandelen op grond van een contractuele bepaling gedurende een bepaalde periode 

niet verhandelbaar zijn (een zogenaamde lock-up periode), worden die aandelen geacht verhandelbaar te 

zijn uiterlijk 5 jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden, dan wel, 

indien de vennootschap reeds beursgenoteerd is op het moment van uitoefening van de optie, uiterlijk 5 

jaar na uitoefening van de optie, tenzij de aandelen na deze 5 jaar nog niet verhandelbaar zijn op grond 

van een wettelijke bepaling.  

Er wordt een delegatiebepaling ingevoerd voor niet-beursgenoteerde aandelen of een aandelen waarvoor 

geen beursgang plaatsvindt. Bij dergelijke aandelen is niet altijd duidelijk wanneer ze verhandelbaar 

worden. De delegatiebepaling biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen 

voor de bepaling van het heffingsmoment voor niet-beursgenoteerde aandelen waarbij het verhandelbaar 

worden afhankelijk is van onzekere factoren die grotendeels buiten de invloedssfeer van de werknemer 

liggen.  

 

Zolang de bij uitoefening van de aandelenopties verkregen aandelen niet verhandelbaar of nog niet 

geacht verhandelbaar te zijn, worden de in de tussentijd genoten voordelen uit de aandelen (zoals 

dividend) mede gerekend tot het loon ter zake van het aandelenoptierecht (en dus belast in box 1).  

Commentaar PKF Wallast 
Dit wetsvoorstel beoogt belonen in aandelenopties aantrekkelijker te maken door het fiscale 

heffingsmoment uit te stellen tot het moment dat er liquiditeiten ontvangen worden of zouden kunnen 

worden. De wetgever heeft er (ondanks aandrang door diverse organisaties) bewust voor gekozen om 

niet uit te stellen tot aan het moment dat de verkregen aandelen worden vervreemd. Voor 

beursgenoteerde aandelen is dit te begrijpen, voor niet-beursgenoteerde aandelen echter niet: het 

probleem waaraan de wetgever probeert tegemoet te komen, blijft ook in die situaties bestaan als er – 

ondanks de formele verhandelbaarheid – geen partij is die de aandelen op dat moment tegen de 

marktwaarde wil of kan (in)kopen. Het is te hopen dat voor die gevallen via de – nog niet gepubliceerde – 

ministeriële regeling een goede regeling wordt getrofffen om het genietingsmoment verder uit te kunnen 

stellen.  

 

De toelichting op het wetsvoorstel rept verder met geen woord over de wijze waarop de waardebepaling 

per het genietingsmoment plaats moet vinden. De wetgever gaat er wellicht van uit dat er op dat moment 

(steeds) een marktprijs bekend is. Bij niet beursgenoteerde aandelen zal meestal een 

aandelenwaardering noodzakelijk zijn, wat vanuit het oogpunt van administratieve lasten voor de 

ondernemer niet fraai is. Als echter (bij niet-beursgenoteerde aandelen) sprake is van niet-

verhandelbaarheid tot aan verkoop van de aandelen (de exit), ontstaat effectief alsnog een pay-as-you-

earn situatie waarbij de verkoopprijs ook meteen de objective heffingsmaatstaf zal vormen. 
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Tot slot merken wij op dat dit wetsvoorstel alleen ziet op de toekenning van aandelenoptierechten en niet 

van toepassing is als direct aandelen worden toegekend. Dit bevreemdt ons omdat het onderliggende 

liquiditeitsprobleem bij de toekenning van aandelen niet anders is dan bij de toekenning van 

aandelenoptierechten die worden geconverteerd. Wellicht dat hier in het wetgevingstraject nog ruimte 

voor verbetering is. 

 

5.2 Vereenvoudiging en verduidelijking aanvraagprocedure WBSO 
In het pakket Belastingplan 2022 is een tweetal aanpassingen opgenomen voor de aanvraag van WBSO 

subsidies. Naast een flexibiliseringsmaatregel ten aanzien van aanvragen is ook een voorstel opgenomen 

om te verduidelijken dat alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn én waarvoor een S&O-

afdrachtvermindering toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling. 

 

Flexibilisering van de aanvraag en verrekening 

Om de aanvraagsystematiek te vereenvoudigen, wil het kabinet vanaf 2022 toestaan dat in het geval 

meer dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop S&O-verklaringen 

zien elkaar kunnen overlappen. Met de voorgestelde wijziging wordt toegestaan dat een ondernemer 

vanaf 1 januari 2022 steeds een nieuwe S&O-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende 

kalendermaand start, ook als die kalendermaand reeds in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. 

Echter, met – net als nu het geval is – een maximum van vier aanvragen per kalenderjaar. Hierdoor 

kunnen ondernemers beter inspelen op nieuwe S&O-projecten en eerder extra verwachte uren, kosten of 

uitgaven voor reeds toegekende S&O-projecten opvoeren. Hierdoor wordt het voor de ondernemer 

mogelijk om in geval van een onverwachte gebeurtenis met veel impact op de uitvoering van zijn S&O-

plannen direct in te spelen op deze gewijzigde situatie.  

 

Verder stelt het kabinet voor om alle S&O-verklaringen voortaan te laten betrekken op alle resterende 

kalendermaanden van een kalenderjaar. Met deze wijziging wordt de jaarlijkse afrekening voor de 

inhoudingsplichtige eenvoudiger gemaakt. 

 

Tot slot wordt een wijziging voorgesteld om in de verrekening van de S&O-afdrachtvermindering meer 

flexibiliteit te bieden. Vanaf 2022 wordt het mogelijk dat de inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak 

waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, een door de ondernemer zelf te bepalen deel van het aan 

hem toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen. De hoogte hiervan is 

gemaximeerd tot de door hem in dat aangiftetijdvak verschuldigde loonheffing en voor zover dit deel niet 

reeds in een eerder aangiftetijdvak in aanmerking is genomen. Dit geeft de inhoudingsplichtige meer 

flexibiliteit en hierdoor kan de S&O-afdrachtvermindering ook sneller worden verrekend. 

 

Verduidelijking op te voeren kosten en uitgaven bij mededeling  

Binnen de systematiek van de wet dient een S&O-inhoudingsplichtige die kiest voor toepassing van 

werkelijke kosten en uitgaven, in zijn S&O-aanvraag een omschrijving en het bedrag van deze kosten en 

uitgaven op te nemen. RVO toetst vooraf of de in de S&O-aanvraag opgenomen verwachte kosten en 

uitgaven voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. In de jaarlijkse mededeling moeten dan ook 

alleen bedragen worden opgevoerd voor kosten en uitgaven die zijn opgenomen in de S&O-aanvraag.  
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Bij een controlebezoek van de RVO wordt (onder meer) nagegaan of de werkzaamheden waarvoor een 

S&O-verklaring is afgegeven daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de kosten en uitgaven zoals opgenomen 

in de S&O-verklaring daadwerkelijk zijn gemaakt. 

 

Commentaar PKF Wallast 
De voorgestelde vereenvoudigingen zijn een welkome aanvulling voor de dynamische praktijk van speur- 

en ontwikkelingsactiviteiten die zich niet altijd goed laten plannen. Door de voorgestelde 

vereenvoudigingen kunnen aanvragen in beginsel voor ingang van iedere maand worden ingediend, 

waarbij wel nog steeds geldt dat er maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar mogen worden gedaan en de 

periode waarop de aanvraag betrekking heeft ten minste 3 maanden omvat. Hierdoor is het nog zo dat de 

laatste aanvraag van het kalenderjaar uiterlijk op 30 september moet zijn ingediend. Een nieuw WBSO-

project dat opkomt in het 4e kwartaal moet daardoor (nog steeds) wachten op de eerstvolgende 

aanvraagmogelijkheid in het daaropvolgende kalenderjaar. Het is jammer dat de wijzigingen hiervoor nog 

geen oplossing bieden, Een andere verbetering is dat de korting op de maandelijkse loonheffing vanaf 

volgend jaar meer willekeurig (en dus sneller) kan worden geclaimd dan nu het geval is. Dat bij de 

afrekening alleen de bij de aanvraag opgevoerde kosten en uitgaven mogen worden opgevoerd komt ons 

enigszins voor als een vriendelijke waarschuwing om hier toch vooral goed op te letten. 

6. Maatregelen woningmarkt 
 

De maatregelen op het terrein van de woningmarkt zijn dit jaar beperkt en voornamelijk technisch van 

aard of gericht op herstel van onbedoelde effecten. Op het gebied van de overdrachtsbelasting zijn 

enkele verduidelijkingen en technische wijzigingen aangebracht. Zo zijn er enkele aanpassingen en 

verduidelijkingen in de startersvrijstelling en wordt het goedkeurend beleid dat verband houdt met 

onvoorziene omstandigheden in de wet vastgelegd. Verder wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor de 

terugkoop van een woning met een verkoopregulerend beding. 

6.1 Overdrachtsbelasting – kleine aanpassingen startersvrijstelling 
Sinds 1 januari 2021 kent de overdrachtsbelasting de zogenoemde startersvrijstelling. Hierdoor hoeven 

personen tussen de 18 en 35 jaar oud geen overdrachtsbelasting te betalen over de verkrijging van hun 

woning, indien zij verklaren deze woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken (bekend als het 

hoofdverblijfcriterium) en nog geen gebruik te hebben gemaakt van deze startersregeling. Sinds 1 april 

2021 geldt als aanvullende vereiste dat de waarde van de woning of rechten waaraan deze is 

onderworpen en aanhorigheden die tot die woning behoren niet boven € 400.000 (de 

woningwaardegrens) uitkomt. 

 

In het voorliggende wetsvoorstel is voorgesteld om de antimisbruikbepaling die verband houdt met de 

woningwaardegrens te verduidelijken. Deze antimisbruikbepaling regelt dat als woningen gesplitst 

worden verkregen, de eerdere toepassing van de startersvrijstelling kan worden teruggedraaid door een 

waardevermeerdering ter hoogte van het bedrag waarvoor de startersvrijstelling in eerste instantie is 

toegepast. Dit is het geval als de tweede verkrijging binnen één jaar volgt op de verkrijging waarvoor de 
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startersvrijstelling is toegepast, waarbij de gezamenlijke waarde van beide verkrijgingen boven de 

woningwaardegrens uitkomt. De verduidelijking zit daarin dat deze bepaling niet van toepassing is als de 

eerste verkrijging heeft plaatsgevonden voor 1 april 2021. Wél geldt de antimisbruikbepaling als binnen 

een jaar een aanhorigheid van die woning wordt verkregen, en die verkrijging ertoe leidt dat de 

woningwaardegrens wordt overschreden. Daarnaast is voorgesteld dat de antimisbruikbepaling niet 

langer van toepassing is op een verkrijging door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of 

huwelijksvermogensrecht.  

 

Daarnaast is een wijziging voorgesteld met betrekking tot onvoorziene omstandigheden. Als dergelijke 

omstandigheden zich voordoen na verkrijging, waardoor de verkrijger niet in staat is geweest de woning 

anders dan als tijdelijk hoofdverblijf te gaan gebruiken, dan wordt de verkrijger geacht toch te hebben 

voldaan aan het hoofdverblijfcriterium. Door de voorgestelde wijziging geldt dit ook als de onvoorziene 

omstandigheid zich voordoet vóór het tijdstip van verkrijging, maar ná het totstandkomen van de 

koopovereenkomst.  

Commentaar PKF Wallast 
De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting is een relatief nieuwe maatregel die in haar korte 

bestaan al enige aanvulling en verduidelijking benodigde. Het kabinet heeft nu aanvullende maatregelen 

getroffen voor specifieke situaties, waaronder de invloed van splitsingen op het woningwaardecriterium 

en onvoorziene omstandigheden en het hoofdverblijfcriterium. Hieruit blijkt onder andere dat de 

toepassing van de startersvrijstelling in de praktijk ingewikkeld kan zijn. In sommige situaties kan nader 

(feiten)onderzoek dan ook vereist zijn.  

 

6.2 Overdrachtsbelasting – terugkoop woning met verkoopregulerend 
beding 
Woningen met een verkoopregulerend beding (zogenaamde VoV-woningen), moeten door de bewoners 

bij vervreemding worden aangeboden aan de oorspronkelijke verkopers. Woningcorporaties en 

projectontwikkelaars die gebruik maken van deze regeling en door het beding de woning terugkopen, 

lopen hierbij sinds de invoering van de tariefsdifferentiatie in 2021 aan tegen een heffing van 8%. Zij 

zullen de woning immers niet als hoofdverblijf gaan gebruiken. Wanneer zij deze woning vervolgens aan 

starters doorverkopen, kunnen zij deze overdrachtsbelasting niet verdisconteren in de koopprijs. 

 

In het Belastingplan 2022 is daarom voorgesteld om als sprake is van een terugkoop van een woning van 

een natuurlijk persoon waarbij een bij de eerdere verkrijging overeengekomen verkoopregulerend beding 

wordt uitgeoefend, onder voorwaarden de vrijstelling van overdrachtsbelasting toe te kunnen passen. 

 

6.3 Overdrachtsbelasting – vereenvoudiging aangifteproces 
In 2022 zal de inhoud van het aangiftebericht overdrachtsbelasting worden uitgebreid. Vanaf dan moet de 

notaris meer gegevens aanleveren, die zien op de toepassing van de startersvrijstelling of het verlaagde 

tarief. Momenteel worden deze gegevens in de akte of een aparte schriftelijke verklaring opgenomen. 

Door de wijziging worden administratieve lasten voor het notariaat beperkt, zonder dat daarmee het 

effectief toezicht door de Belastingdienst wordt belemmerd.  
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6.4 Aanpassingen eigenwoningregeling 
De huidige eigenwoningregeling leidt er in bepaalde partnerschapssituaties en bij overlijden toe dat een 

deel van de hypotheekrente niet (volledig) in aftrek kan worden gebracht, terwijl geen beperking in de 

aftrek beoogd is. In het wetsvoorstel worden diverse aanpassingen van de eigenwoningregeling 

voorgesteld waarmee deze onbedoelde situaties worden verholpen. De voorstellen beogen de toepassing 

van de bijleenregeling en de aflossingsstand in partnersituaties rechtvaardiger te maken en onbedoelde 

renteaftrek beperkingen te voorkomen. Daarnaast worden voorstellen gedaan de eigenwoningregeling in 

situaties van overlijden eenvoudiger te maken en wordt een achterblijvende partner niet onnodig 

geconfronteerd met het eigenwoningverleden van zijn of haar overleden fiscale partner. 

 

In het kort zien de wijzigingen op de volgende situaties: 

- De overgang van de eigenwoningreserve in huwelijkssituaties; 

- De inzet van de eigenwoningreserve bij gezamenlijke aankoop en financiering van de eigen 

woning; 

- De overgang van een aflossingsstand in huwelijkssituaties; 

- De inzet van een aflossingsstand bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 

woning; 

- De gevolgen van het oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld in de situatie van fiscaal 

partnerschap 

- De toepassing eigenwoningregeling bij overlijden. 
 

Commentaar PKF Wallast 
Met deze voorstellen wordt een aantal pijnpunten van de eigenwoningregeling weggenomen. Feit blijft dat 

het nog steeds een complexe regeling is, die voor de gemiddelde eigenwoningbezitter lastig te 

doorgronden blijft. In partnersituaties worden een paar onbedoelde renteaftrekbeperkingen weggenomen 

en er wordt weer teruggegaan naar het uitgangspunt dat een eigenwoningreserve gekoppeld is aan de 

belastingplichtige zelf en daarom nooit overgaat op een andere belastingplichtige, wat voor de 

langstlevende partner bij overlijden wel fijn is. 

 

6.5 Wetsvoorstel verlaging verhuurderheffing 
Het kabinet heeft besloten de huren in de gereguleerde sector te bevriezen. Woningcorporaties mogen in 

2021 daardoor geen huurverhoging toepassen. Om deze partijen tegemoet te komen en de 

investeringscapaciteit op peil te houden, wordt het tarief van de verhuurderheffing verlaagd. 

 

6.6 Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding 
Het recht op huurtoeslag is gebonden aan maximale huurgrenzen. In sommige situaties bestaat toch 

recht op huurtoeslag ondanks het overschrijden van de maximum huurgrens. In het verleden bleef het 

recht op huurtoeslag behouden als er -in de maand voorafgaande aan de huuroverschrijding- recht op 

huurtoeslag was. In de praktijk bleek deze voorwaarde tot schrijnende situaties te kunnen leiden. 
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Om die reden is besloten deze voorwaarde in zijn geheel te schrappen. Vanaf 2022 bestaat er ondanks 

het overschrijden van de maximum huurgrens een recht op huurtoeslag als de huurder eerder voor 

dezelfde woning voor huurtoeslag in aanmerking kwam. 

7. Europese en internationale maatregelen  
Het kabinet geeft middels het Belastingplan 2022 en de aanvullende wetsvoorstellen invulling aan een 

aantal al reeds eerder aangekondigde maatregelen, zoals de beperking van de mogelijkheden tot 

verrekening van voorheffingen, de implementatie van nadere maatregelen om hybride mismatches tegen 

te gaan (reverse hybrids), en de aanpassing met betrekking tot zogeheten ‘transfer pricing adjustments’ 

voorzover een dergelijke prijsaanpassing op basis van de Nederlandse transfer pricing regels niet wordt 

geflankeerd door een gespiegelde aanpassing van de andere partij.   

Daarnaast schuift het kabinet een aantal maatregelen door naar later dit jaar danwel begin 2022, 

waaronder bijvoorbeeld de aanpassing van de (Nederlands fiscale) kwalificatie van bepaalde 

buitenlandse en Nederlandse rechtsvormen (transparantie), en de implementatie van de aanpassingen in 

de Europese richtlijn inzake administratieve bijstand - DAC7. 

 

7.1 Verrekening voorheffingen  
Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet – naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie (HvJ EU) in de Franse zaak Sofina –dit wetsvoorstel al aangekondigd. De maatregel 

betreft een beperking van verrekening van dividendbelasting (en kansspelbelasting) met de 

verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Belastingplichtigen kunnen op grond van de wet zoals die 

nu luidt in beginsel de van hen geheven dividendbelasting en kansspelbelasting als voorheffing met de 

Vpb verrekenen, ook als in een jaar de berekening van de verschuldigde Vpb niet leidt tot een positief 

bedrag. In Nederland gevestigde aandeelhouders die belastingplichtig zijn voor de Vpb 

(belastingplichtigen) kunnen de dividendbelasting altijd direct verrekenen met de Vpb, zodat zij per saldo 

enkel Vpb over het portfoliodividend betalen. Als zij verlieslatend zijn of anderszins geen Vpb 

verschuldigd zijn, krijgen de belastingplichtigen de geheven dividendbelasting volledig terug. In het 

buitenland gevestigde lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de Vpb maar die zich overigens in een 

vergelijkbare positie bevinden als Vpb-plichtige lichamen hebben deze mogelijkheid niet. Dit onderscheid 

is op basis van de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Sofina mogelijk niet toegestaan. Daarom wordt 

voorgesteld om de mogelijkheden voor verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met de 

Vpb voor belastingplichtigen in het algemeen te beperken, zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse 

belastingplichtigen.  

 

Het voorstel beperkt vanaf 1 januari 2022 voor binnenlandse belastingplichtigen de mogelijkheden om 

voorheffingen terug te vragen. Daartoe voorziet het voorstel in een nieuwe, complexe 

voorheffingenbeschikking-systematiek die ertoe leidt dat: 

(i) de voorheffingen in het jaar slechts verrekenbaar zijn tot ten hoogste het bedrag aan te 

betalen vennootschapsbelasting vóór verrekening van voorheffingen en  

(ii) niet verrekende voorheffingen onbeperkt naar volgende jaren kunnen worden 

voortgewenteld. 
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De voorgestelde regeling geeft de belastingplichtige dus de mogelijkheid om het in een jaar niet voor 

verrekening in aanmerking komende bedrag aan voorheffingen over te brengen naar een later jaar. Aan 

de voortwenteling van niet-verrekende voorheffingen wordt geen termijn gesteld.  

Naast de hoofdregel dat geen teruggave van voorheffingen meer zal plaatsvinden is een aantal 

flankerende bepalingen in onderhavig wetsvoorstel opgenomen om de samenloop van de voorgestelde 

verrekeningsbeperkingmaatregel te regelen met de reorganisatiefaciliteiten en het fiscale 

eenheidsregime. Voor het benutten van voortgewentelde voorheffingen nà fusie of nà voeging worden 

aanvullende maatregelen voorgesteld analoog aan de bepalingen omtrent voorfusie- en 

voorvoegingsverliezen.  

 

Commentaar PKF Wallast 
De maatregelen naar aanleiding van het arrest Sofina waren al aangekondigd en leiden per saldo tot een 

extra beperking van de verrekeningsmogelijkheden voor binnenlandse belastingplichtige rechtspersonen, 

in plaats van – conform arrest en eerder besluit – tot teruggaven aan buitenlands belastingplichtigen.  

 

Deze aanpak is opvallend: momenteel is naar aanleiding van het arrest Sofina een beleidsbesluit (het 

Sofina-arrestbesluit) van toepassing, waarin is goedgekeurd dat de inspecteur in lijn met het arrest in 

bepaalde situaties teruggaaf van voorheffingen aan niet in Nederland gevestigde lichamen die niet 

belastingplichtig zijn kan verlenen. De ongelijke behandeling wordt op grond van het besluit weggenomen 

met een verruiming voor de buitenlandse belastingplichtigen. Dit Sofina-arrestbesluit wordt na de 

inwerkingtreding van het Belastingplan 2022 ingetrokken. Het verschil in behandeling wordt in het 

wetsvoorstel juist weggenomen met een beperking voor de binnenlands belastingplichtigen! 

Zo is de eerder verwachte budgettaire derving voor de Schatkist omgedraaid in een voordeel in de 

begroting, maar neemt de complexe regelgeving voor de binnenlandse belastingplichtigen weer toe. 

Belangrijk is dat bij een beperking van de verrekeningsmogelijkheden de belastingplichtige de 

voortwenteling van de voorheffingen separaat moet bijhouden, en altijd een beschikking van de 

inspecteur moet hebben. Extra werk en verantwoordelijkheid voor de belastingplichtige dus! 

Voorzichtigheid en aandacht zijn daarnaast geboden bij het aangaan van een fusie of een fiscale eenheid 

waarbij één van de betrokken partijen over ‘voortgewentelde voorheffingen’ beschikt.  

 

7.2 Belastingmaatregel omgekeerd hybride lichamen 
Het al in maart van dit jaar geconsulteerde wetsvoorstel regelt de implementatie van de zogenoemde 

belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen (‘reverse hybrids’) per 1 januari 2022. 

Omgekeerde hybride lichamen zijn samenwerkingsverbanden die voor belastingdoeleinden door de staat 

naar het recht waarvan deze samenwerkingsverbanden zijn aangegaan of waarin ze zijn gevestigd als 

transparant (niet zelfstandig belastingplichtig) worden aangemerkt en door de vestigingsstaat van een 

gelieerd lichaam dat participeert in een dergelijk samenwerkingsverband als niet-transparant (en 

daarmee zelfstandig belastingplichtig) worden aangemerkt. Een bekend voorbeeld van een omgekeerd 

hybride lichaam is de besloten commanditaire vennootschap (cv) in een cv/bv-structuur. Bij een dergelijke 

cv/bv-structuur is de cv naar Nederlandse maatstaven transparant, maar naar het recht van de staat waar 

de participanten zijn gevestigd – meestal de Verenigde Staten – wordt de cv als niet-transparant 
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aanmerkt (bijvoorbeeld als gevolg van het keuzeregime in de VS). Als gevolg daarvan worden de winsten 

van de besloten cv zowel in Nederland als de VS niet belast.  

 

De voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat het land van vestiging – dat het lichaam als transparant 

beschouwd - onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie moet volgen van het land waar de 

participanten zijn gevestigd, en het hybride lichaam dus in de heffing betrekt. Het deel van de winst dat 

direct bij de participanten in aanmerking wordt gekomen, kan vervolgens buiten de Nederlandse heffing 

blijven. In het wetsvoorstel wordt de belastingplichtmaatregel nader geregeld, niet alleen voor de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, maar ook voor de dividendbelasting en de 

bronbelasting. De al in werking getreden maatregelen bestrijden hybridemismatches door de gevolgen 

van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels te neutraliseren. Het huidige wetsvoorstel beoogt de 

oorzaak van een hybridemismatch aan te pakken. 

 

Deze maatregel is, conform ATAD2, niet van toepassing op collectieve beleggingsinstellingen die onder 

financieel toezicht staan (waaronder AIFMD en AIFMD-light). Door de integrale belastingplicht worden 

omgekeerde hybride lichamen door belastingverdragen aangemerkt als inwoner van Nederland, 

waarmee deze omgekeerde hybride lichamen dus ook verdragsgerechtigd zullen zijn.  

 

Commentaar PKF Wallast 
De focus in de internationale belastingheffing is de afgelopen jaren steeds meer verschoven van het 

voorkomen van dubbele heffing naar het voorkomen van ‘dubbele niet-heffing’. Dat is ook de grondslag 

van dit wetsvoorstel. Het voorstel bestrijdt vooral de structuren waarbij inkomen – tijdelijk of permanent – 

buiten de heffing kan blijven. Vanwege internationaal verschillende toestingskaders en afwijkende 

Nederlandse maatstaven voor de vaststelling of er al dan niet van een fiscaal transparant lichaam sprake 

is, kan dit voorstel echter onbedoeld tot negatieve effecten leiden, met name in combinatie met de 

voorgestelde – maar vooralsnog uitgestelde – aanpassingen aan de Nederlandse kwalificatie van 

(buitenlandse) samenwerkingsverbanden. Wij zijn dan ook met name benieuwd in hoeverre die 

aanpassingen straks niet tot overkill leiden in verhouding met de nu voorgestelde wijziging.  

 

7.3 Aanpassingen transfer pricing – mismatches 
Dit afzonderlijk ingediende wetsvoorstel betreft de aanpassing ingeval van internationale ongelijke 

toepassing van het zogeheten zakelijkheids- of arm’s length beginsel. 

 

Als gelieerde lichamen met elkaar transacties aangaan, worden de voorwaarden die zij met elkaar 

overeenkomen voor de heffing van vennootschapsbelasting vergeleken met de voorwaarden die 

onafhankelijke partijen in vergelijkbare transacties en vergelijkbare omstandigheden overeen zouden 

komen (zakelijkheidsbeginsel). Als de feitelijk overeengekomen voorwaarden afwijken van hetgeen 

tussen niet-gelieerde partijen gebruikelijk is (verrekenprijsverschillen), vindt een correctie plaats van de 

fiscale winst. De fiscale winst wordt dan vastgesteld met inachtneming van het zakelijkheidsbeginsel. Dit 

beginsel kan leiden tot een correctie van de winst, dus mogelijk ook tot een mindering van de 

Nederlandse winst (denk daarbij bijvoorbeeld aan een renteloze lening die aan een in Nederland 

gevestigde entiteit wordt verstrekt).  
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Doordat het zakelijkheidsbeginsel in internationale context soms verschillend wordt uitgelegd kan dat 

ertoe leiden dat een deel van de fiscale winst van de groep niet in de belastingheffing wordt betrokken. 

Het doel van het nu ingediende wetsvoorstel is om die gevolgen van de verrekenprijsverschillen weg te 

nemen. 

 

De voorgestelde maatregelen houden, kort gezegd, in dat als toepassing van het zakelijkheidsbeginsel 

leidt tot een neerwaartse aanpassing van de winst van een belastingplichtige, deze aanpassing alleen in 

mindering kan komen als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de correctie gepaard gaat met een 

corresponderende opwaartse aanpassing bij het gelieerde lichaam die wordt betrokken in een naar de 

winst geheven belasting. De voorgestelde maatregelen bewerkstelligen dus dat de winst in die gevallen 

ten minste eenmaal ergens wordt belast. 

 

Daarnaast bevat het voorstel een maatregel in gevallen waar sprake is van waarderingsverschillen in de 

overdracht van activa (zogeheten infokap situaties). Deze maatregelen zijn pas van toepassing op 

overdracht van vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2022. Daardoor kan voor 

vermogensbestanddelen die eerder zijn verkregen van een gelieerd lichaam een hogere boekwaarde 

gelden en een hogere afschrijving van toepassing zijn dan onder de nieuwe, voorgestelde regeling. De 

regering acht dit met het oog op het bestrijden van dubbele niet-heffing niet wenselijk en introduceert 

daarom in het voorgestelde artikel 35 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor bepaalde 

'oude' gevallen een additionele afschrijvingsbeperking. De afschrijvingsbeperking ziet op 

vermogensbestanddelen die zijn verkregen in een boekjaar dat aanvangt op of na 1 juli 2019. 

 

Commentaar PKF Wallast 
Op basis van dit wetsvoorstel kan een hogere winst in Nederland belast worden als op basis van transfer 

pricing principes kosten of afschrijvingen in Nederland in aanmerking worden genomen zonder dat daar 

bij de gelieerde partij een belaste bate tegenover staat of heeft gestaan. Gezien de aanpassingen met 

betrekking tot de afschrijvingen op reeds eerder verworven vermogensbestanddelen, kunnen de 

voorgestelde maatregelen ook effect hebben op transacties die al in het verleden hebben 

plaatsgevonden. 

 

7.4 Overige en nog te verwachten maatregelen 

7.4.1. Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen 

Op 29 maart 2021 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de kwalificatie van Nederlandse en 

buitenlandse samenwerkingsverbanden voor de Nederlandse belastingheffing. Hierin kwam onder andere 

het voorstel naar voren om de Nederlandse commanditaire vennootschap altijd als fiscaal transparant te 

behandelen en de niet transparante ‘open CV’ derhalve af te schaffen. In dat geval zouden open 

commanditaire vennootschappen onder omstandigheden kwalificeren als omgekeerd hybride lichaam in 

de zin van het in 8.2 genoemde wetsvoorstel, en alnog belastingplichtig blijven voor de 

vennootschapsbelasting. De overgang van een open commanditaire vennootschap zoals we die nu 

kennen naar een omgekeerd hybride lichaam in de zin van het wetsvoorstel, ontstaat pas als gevolg van 
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de afschaffing van de belastingplicht van open commanditaire vennootschappen zoals opgenomen in de 

consultatie. Daarom zal bij een volgend wetsvoorstel moeten worden bezien of er overgangsrecht kan 

worden opgenomen voor dergelijke situaties. 

 

Het eerste concrete wetsvoorstel wordt verwacht in de winter 2021/2022. Overigens zullen daar de 

kwalificatie vereisten voor een fonds voor gemene rekening niet meer in voorkomen. Op 1 juli van dit jaar 

heeft de Staatssecretaris in een Kamerbrief aangegeven dat het FGR regime nader zal worden bezien 

tezamen met de evaluatie van de fiscale belegginsregimes (FBI en VBI). 

7.4.2. DAC7 

Conform de 6e wijzijging van de Europese richtlijn inzake administatieve bijstand (DAC7) moeten de 

lidstaten regelgeving invoeren om de fiscale transparantie rondom digitale platforms te vergroten. Een 

digitaal platform is elk platform (software oplossing, website, etc) welke zijn gebruikers in staat middels 

dat platform hun commerciële activiteiten te ontplooien. DAC7 verplicht dergelijke platforms om bepaalde 

informatie over hun gebruikers te verstrekken aan de relevante belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. 

Daarbij gaat het met name om identificatie en rapportage van de inkomsten van de verkopers op het 

desbetreffende platform. De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2022 DAC7 implementeren en 

vanaf 1 januari 2023 in werking stellen. Digitale platformen zijn in 2024 voor het eerst rapportageplichtig 

over het kalenderjaar 2023 maar moeten al vanaf 1 januari 2023 een proces hebben geïmplementeerd 

om verkopers te identificeren. Zij zijn verplicht te rapporteren aan een bevoegde autoriteit in een lidstaat, 

welke vervolgens de informatie uitwisselt met de bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de te rapporteren 

verkoper fiscaal inwoner is. Digitale platformen die niet in de EU zijn gevestigd, zullen zich in een lidstaat 

moeten registreren.  

7.4.3 Technische aanpassingen in de Wet Bronbelasting 

In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2022 zijn nog enkele aanpassingen in de Wet Bronbelasting 

aangekondigd. Onder de Wet Bronbelasting wordt een bronheffing mogelijk gemaakt over betalingen van 

renten en royalties aan zogenaamde tax havens en in bepaalde gevallen van misbruik. De voornaamste 

wijziging ziet op een aanvulling op het begrip vaste inrichting in Nederland voor toepassing van de 

bronbelasting per 1 januari 2022. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de brede definitie zoals die 

ook al is opgenomen in de Wet Vpb – conform BEPS actie 7. Door de aanpassing zal ook bronbelasting 

kunnen worden geheven over renten en royalties, voor zover die betaald worden door een buitenlandse 

entiteit maar toerekenbaar zijn aan specifieke Nederlandse bronnen, zoals in Nederland gelegen 

onroerende zaken. 

 

 

 

 

 
  



 

27 
 

8. Maatregelen vergroening 
Het kabinet stelt aanvullende en aangescherpte maatregelen voor omwille van het bereiken van de 

doelstellingen in het Klimaatakkoord. De aanscherping van de bijtelling voor elektrische auto’s springt 

daarbij als eerste in het oog. Het kabinet wil verder ondernemers en ondernemingen stimuleren meer te 

investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen via de verhoging van de MIA-percentages. 

Naast deze algemene maatregelen treft het kabinet ook specifieke maatregelen.  

 

8.1 Aanscherping bijtelling elektrische auto’s 
Het kabinet wil het gebruik van elektrische auto’s enerzijds stimuleren, maar anderzijds een te groot 

budgettair beslag van de lage bijtelling voorkomen. Om dit mogelijk te maken zal de bijtelling voor de 

duurdere elektrische auto’s worden aangescherpt in twee stappen vanaf 1 januari 2022. Het verlaagde 

bijtellingstarief voor elektrische auto’s van 16% voor 2022 (tot en met 2024) blijft behouden, maar de 

maximale cataloguswaarde van de auto waarover deze korting geldt wordt stapsgewijs verlaagd. In 

onderstaande tabel hebben wij de maatregelen opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast maakt het kabinet budget vrij voor een subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en een 

subsidieregeling voor particuliere emissievrije personenauto’s. De hoogte van deze subsidiebedragen zijn 

op dit moment nog niet bekend. 

 

Commentaar PKF Wallast 
Met de populariteit van elektrische auto’s onder zakelijke rijders waren de kosten van de fiscale 

stimulering aanzienlijk hoger dan begroot. De verdere aanscherping in 2022 zal naar onze verwachting, 

net zoals in voorgaande jaren, voor eind 2021 wellicht nog kunnen leiden tot een run op elektrische 

auto’s. Als u van plan bent een nieuwe elektrische auto aan te schaffen, dan kan het voordelig zijn dit nog 

in 2021 te doen. Voor de bijtelling is de datum van de eerste tenaamstelling immers leidend.  

 

8.2 Verhoging steunpercentages milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door ondernemers/ondernemingen zal 

verder worden gestimuleerd door een verhoging van de steunpercentages van de MIA . Via de MIA 

krijgen ondernemers een extra aftrekmogelijkheid, uitgedrukt in een percentage van de investering in de 

Jaar Cataloguswaarde auto Bijtellingspercentage 

2022 Tot € 35.000 16% 
 

Vanaf € 35.000 22% 

2023 Tot € 30.000 16% 
 

Vanaf € 30.000 22% 
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inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voorgesteld wordt de MIA-percentages per 1 januari 2022 te 

verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%, een fikse verhoging dus!1 

 

In onderstaande tabel hebben wij de verhoogde MIA-percentages opgenomen: 

 

Belastingtarief MIA 36% MIA 45% Extra voordeel  

Vpb-tarief 15% 5,40% 6,75% 1,35% 

Vpb-tarief 25% 9,00% 11,25% 2,25% 

IB-tarief ca. 32% (1e schijf IB en rekening houdend 

met de mkb-winstvrijstelling 

11,52% 14,40% 2,88% 

IB-tarief ca. 43% (2e schijf IB en rekening houdend 

met de mkb-winstvrijstelling 

15,48% 19,35% 3,83% 

 

Commentaar PKF Wallast 
Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Uit onderzoek van de Rijksdienst Voor 

Ondernemend Nederland is gebleken dat het voor ondernemers nog steeds kostbaarder is om te 

investeren in milieuvriendelijke toepassingen ten opzichte van conventionele investeringen. Met de 

verhoging van de MIA-percentages beoogt het kabinet het maken van groene en duurzame keuzes 

interessanter te maken. Door de verhoogde MIA-percentages kan het lonen beoogde groene en 

duurzame investeringen uit te stellen tot 2022. 

 

8.3 Aanscherping CO2 schijfgrenzen en tarieven BPM 
Nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor worden jaarlijks zuiniger. De belasting van personenauto’s en 

motorrijwielen (“BPM”) is gebaseerd op de CO2 uitstoot. Om de belastingopbrengt op peil te houden, 

kiest het kabinet ervoor de CO2-schijfgrenzen voor de periode van 2022 tot en met 2025 elk jaar met 

2,3% te verlagen en de schijftarieven met 2,35% te verhogen. Deze percentages zijn overgenomen uit 

een TNO-onderzoek. 

 

8.4 Uitbreiden overgangsrecht postcoderoosregeling 
De postcoderoosregeling is een oude regeling die beoogde de lokale opwekking van duurzame energie 

te stimuleren. Deze is per 1 april 2021 vervangen door een subsidieregeling. De daarbij aangekondigde 

overgangsregeling wordt aangepast. 

De aangekondigde aanpassing ziet op de toe- en uittreding van leden van een coöperatie. De huidige 

overgangsregeling kent belastingvoordelen toe aan leden voor een periode van vijftien jaar. Nieuw 

toegetreden leden kwamen niet in aanmerking voor deze voordelen. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere 

waarde van de investeringen. Om dit te repareren wordt voorgesteld dat de rechtsopvolger van een 

vertrekkend lid dezelfde voordelen van de postcoderoosregeling krijgt. 

 
1 Was: 13,5%, 27% en 36%. 
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8.5 Voorkoming dubbele belastingheffing energieopslag 
Burgers en bedrijven zijn zich meer en meer bewust van de noodzaak voor energietransitie. Hierdoor 

wordt steeds vaker gebruik van natuurlijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Deze beide 

bronnen zijn echter sterk afhankelijk van het weer. Er vindt daarom onderzoek plaats hoe deze energie 

kan worden opgeslagen.  

Een nadeel van de opslag van energie is dat twee keer energiebelasting wordt geheven: één keer bij het 

opslaan van de energie in de batterij en één keer op het moment dat de elektriciteit wordt gebruikt door 

de daadwerkelijke verbruiker. Dit maakt de energietransitie ten behoeve van het bereiken van de 

doelstellingen uit het klimaatakkoord minder interessant. In het Belastingplan 2022 wordt nu voorgesteld 

om bij het opslaan van de energie in de batterij geen energiebelasting meer te heffen.  

 

8.6 Voorkomen samenloop vrijstelling aardgas 
In de Wet belastingen op milieugrondslag/energiebelastingen zijn meerdere regelingen opgenomen die 

een vrijstelling van energiebelasting of toepassing van een nihiltarief opleveren. Toepassing van het 

nihiltarief voor gebruik van als aardgas aangemerkte producten die worden gebruikt in de inrichting 

waarin zij zijn ontstaan kan samenlopen met de vrijstelling die geldt voor aardgas dat gebruikt wordt als 

additief en vulstof. In het Belastingplan 2022 is een regeling opgenomen die ervoor zorgt dat deze 

samenloop niet meer mogelijk is.  

 

8.7 Aanpassing voorwaarden verlaagd tarief walstroom 
Schepen die zijn afgemeerd nemen electriciteit af van het distributienet aan wal, zogeheten walstroom.  

Het kabinet wil het gebruik van walstroom stimuleren om zo de afhankelijkheid van met fossiele brandstof 

aangedreven generatoren te verlagen.  

 

De regeling voor walstroom in de energiebelasting houdt in dat voor walstroominstallaties die geheel of 

nagenoeg geheel bestemd zijn voor schepen, met uitzondering van particuliere pleziervaartuigen, een 

verlaagd tarief van energiebelasting geldt. De walstroominstallatie waarbij het verlaagde tarief kan 

worden toegepast moet beschikken over een zelfstandige aansluiting. Deze voorwaarde blijkt in de 

praktijk niet goed te werken. Om die reden wordt de definitie van walstroom aangepast, waardoor ook 

installaties zonder zelfstandige aansluitingen kunnen kwalificeren voor zover zij beschikken over 

comptabele meetinrichting. 

 

 

 

  



 

30 
 

9. Overige maatregelen 
 

9.1 Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen en Wet delegatiebepalingen 
tegemoetkoming schrijdende gevallen 
De Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen zal met name codificatie bevatten van enkele goedkeurende 

besluiten die ouders die het slachtoffer zijn geworden van de Toeslagenaffaire moeten compenseren. De 

bedoeling was om deze wet op Prinsjesdag in te dienen, maar het kabinet zal deze wet op een later 

moment indienen. In het verlengde van de Toeslagenaffaire is wel de Wet delegatiebepalingen 

tegemoetkoming schrijdende gevallen ingediend.    

 

9.2 Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijdende gevallen  
In de behandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire bleek meerdere keren dat de wet geen ruimte bood 

om de schrijnende gevallen tegemoet te komen. Dit heeft het leed van de slachtoffers vergroot. Met de 

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijdende gevallen wil het kabinet de juridische grondslag 

regelen die het mogelijk maakt om de schrijdende gevolgen van het onterecht handelen of nalaten van de 

Belastingdienst in de toekomst op te lossen of op zijn minst te verzachten. Met het wetsvoorstel worden 

twee delegatiebepalingen opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de 

Invorderingswet 1991 die het mogelijk maken om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) gevallen 

aan te wijzen die voor tegemoetkoming in aanmerking komen. Het wetsvoorstel voorziet ook in een 

delegatiegrondslag om regels te stellen voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsinstanties die 

van belang zijn voor de toekenning van de tegemoetkoming.   

 

Het is nog onduidelijk waarvoor de delegatiebevoegdheid ingezet zal worden. Dit zal nader worden 

uitgewerkt in de amvb. Naast de materiële invulling zullen in de amvb ook formele aspecten worden 

uitgewerkt, zoals een termijn waarop een verzoek om een tegemoetkoming moet worden gedaan. Het 

kabinet merkt wel op dat dubbele compensatie voorkomen wordt doordat de tegemoetkoming achterwege 

blijft voor zover op andere wijze in een tegemoetkoming of vergoeding wordt voorzien.  

 

9.3 Wijziging IACK buitenlands belastingplichtigen 
De inkomensafhankelijke combinatiekorting heeft als bedoeling om het voor de minst verdienende partner 

of alleenstaande aantrekkelijker te maken om (meer) te gaan werken. Buitenlands belastingplichtigen 

komen, als zij aan de voorwaarden voldoen, ook voor deze belastingkorting in aanmerking. Omdat echter 

voor buitenlands belastingplichtigen een ander partnerbegrip geldt dan voor binnenlands 

belastingplichtigen, leidt dit tot een ongewenst verschil in behandeling.  

 

Doordat de partner van de buitenlands belastingplichtige in veel situaties niet aan de partnervoorwaarden 

voldoet, wordt de buitenlands belastingplichtige in dat geval als alleenstaande behandeld. Hierdoor 

bestaat vaak (ten onrechte) recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zij kunnen daardoor 

recht hebben op het extra belastingvoordeel waarop de binnenlands belastingplichtige in dezelfde situatie 

geen recht heeft. Het kabinet heeft in reactie op eerdere kamervragen al aangegeven dat dit verschil niet 
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te rechtvaardigen is en dit onbedoelde neveneffect van het partnerbegrip in de inkomstenbelasting niet 

gewenst is.  

 

In het Belastingplan 2022 is daarom een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat ook buitenlands 

belastingplichtigen met een partner recht heeft op dezelfde inkomensafhankelijke combinatiekorting als 

de binnenlands belastingplichtige met een fiscaal partner.   

 


