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Koopkrachtreparatie en belastingverhoging 
 

Prinsjesdag 2022 staat in het teken van koopkrachtreparatie. Het kabinet beoogt om met name de 

lagere en middeninkomens enigszins te compenseren voor de gestegen prijzen. De forse 

ingrepen van het kabinet worden onder andere gefinancierd door verschillende 

belastingverhogingen. Deze komen vooral terecht bij het bedrijfsleven en bij vermogenden. Naast 

de koopkrachtreparatie en de financiering hiervan springt de overbruggingswetgeving voor box 3 

in het oog.  

Onderdelen belastingplan  

Het totale pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen: 

 

1. het wetsvoorstel Belastingplan 2023 

2. het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 

3. het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 

4. het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie 

5. het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij 

de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 

6. het wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen  

7. het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten 

in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers alsmede tot 

wijziging van de Wet op het kindgebonden tot intensivering van het kindgebonden budget in 

verband met koopkrachtondersteuning. 

 

De in deze wetsvoorstellen aangekondigde maatregelen passeren in deze Prinsjesdagspecial de revue. 

Hierbij besteden wij ook aandacht aan de in de fiscale verzamelwet 2023 voorgestelde wijzigingen. Deze 

fiscale verzamelwet is al op 20 mei van dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer.  

Koopkrachtverbetering  

Het kabinet realiseert de koopkrachtverbetering voor vooral de lage en de middeninkomens onder andere  

door een verhoging van verschillende toeslagen. Het totale pakket bedraagt ruim € 17 miljard waarvan 

bijna € 5 miljard structureel. Verder stijgt het minimumloon in 2023 met ruim 10%. Ook wordt de belasting 

op arbeid verlaagd door een daling van het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en een 

stijging van de arbeidskorting. Tevens beoogt het kabinet de effecten voor consumenten van de gestegen 

energieprijzen zo gericht mogelijk te dempen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een prijsplafond voor 

energie.  

Belastingverhoging  

De rekening van de koopkrachtverbeteringen wordt voor een belangrijk deel neergelegd bij het 

bedrijfsleven. Het was al aangekondigd dat het (lage) vennootschapsbelastingtarief voor winsten tot en 

met € 200.000 stijgt van 15% tot 19%. Ook was al duidelijk dat de eerste schijf in de 

vennootschapsbelasting wordt verkort van € 395.000 tot 200.000. Dat wordt nu ook wettelijk vastgelegd. 

Het hoge vennootschapsbelastingtarief blijft 25,8%. Daarnaast worden aanmerkelijkbelanghouders vanaf 
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2024 zwaarder belast. Weliswaar wordt per belastingplichtige het inkomen uit aanmerkelijk belang tot 

€ 67.000 belast tegen maar 24,5% in plaats van het huidige tarief zijnde 26,9%. Bij opbrengsten boven 

dat bedrag stijgt het tarief echter naar 31%. Ook het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van het 

gebruikelijk loon, zal menig aanmerkelijkbelanghouder raken. Deze laatste maatregel zit nog niet in het 

Belastingplan, maar wordt hieraan toegevoegd bij Nota van Wijziging. Verder is een verhoging 

aangekondigd van de mijnbouwheffing om zo de gestegen winsten op de winning van gas extra te 

kunnen belasten.  

Box 3  

Het kabinet presenteert ook de overbruggingswetgeving voor box 3 voor de jaren 2023-2025. De 

wetgeving vertoont grote gelijkenis met de forfaitaire spaarvariant die we kennen van de 

rechtshersteloperatie van het ministerie van Financiën onder druk van jurisprudentie van de Hoge Raad. 

Wel wordt box 3 op een aantal punten aangescherpt en stijgt het tarief stapsgewijs in drie jaarlijkse 

stappen tot 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 50.650 tot € 57.000.  

 
Ten slotte vindt u in onze special verschillende maatregelen die al eerder zijn aangenomen of 

aangekondigd, maar die – naar verwachting – pas in werking treden vanaf 1 januari 2023. Voor alle 

aangekondigde maatregelen geldt dat deze het parlementaire proces nog moeten doorlopen.  

 

Hieronder zetten wij de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij, voorzien 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 

  

https://www.pkfwallast.nl/onze-mensen/dr-j-jeroen-van-strien/
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1. Maatregelen ondernemers 
 

Een belangrijk deel van de rekening van de koopkrachtreparatie legt het kabinet bij ondernemers neer. 

Het lage vennootschapsbelastingtarief stijgt, de eerste schijf wordt ingekort, er komt een progressief tarief 

voor box 2, de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon wordt afgeschaft, de FOR (fiscale 

oudedagsreserve) wordt uitgefaseerd en de zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd.  

 

1.1 Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en 
verhoging tarief 1e schijf 
Het kabinet verlaagt met ingang van 1 januari 2023 de schijfgrens in de vennootschapsbelasting van 

€ 395.000 naar € 200.000. Deze grens gold ook tot en met 2020. Daarnaast stijgt met ingang van 

1 januari 2023 het tarief in de eerste schijf van de huidige 15% naar 19%. Het reguliere tarief blijft 

ongewijzigd. De tarieven in de vennootschapsbelasting luiden vanaf 2023 als volgt: 

 

Tarief VPB 2023 

Belastbaar bedrag tot en met € 200.000 19% 

Belastbaar bedrag vanaf € 200.000  25,80% 

 
Commentaar van PKF Wallast 

Indien het de verwachting is dat het belastbare bedrag in 2022 lager is dan € 395.000, kan in overleg met 

uw belastingadviseur worden onderzocht of het mogelijk is om in 2022 opbrengsten naar voren te halen 

(bijvoorbeeld door het forceren van een boekwinst op activa) of kosten uit te stellen waardoor het 

belastbaar bedrag in 2022 hoger wordt en de eerste schijf nog in 2022 optimaal kan worden benut.  

Met de verkorting van de eerste schijf en een verlaging van het verschil tussen het hoge tarief en het lage 

tarief neemt de prikkel af om hierop in te spelen. Desalniettemin bedraagt het voordeel van het lage tarief 

in 2023 toch nog € 13.600 per vennootschap.  

 

1.2 Afschaffen belastingkorting vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2023 zal de betalingskorting verdwijnen die belastingplichtigen kunnen krijgen 

als de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ineens wordt betaald in plaats van in termijnen. 

Overigens stelde deze betalingskorting de laatste jaren al weinig voor, aangezien de hoogte van de 

betalingskorting is gekoppeld aan de invorderingsrente die in de periode 23 maart 2020 tot en met 30 juni 

2022 slechts 0,01% en in de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 1% bedraagt.   

1.3 Introductie tweeschijvenstelsel box 2  
Inkomen uit aanmerkelijk belang wordt op dit moment in box 2 belast tegen 26,9%. Met ingang van 2024 

voert het kabinet een tweeschijvenstelsel in box 2 in. Per belastingplichtige wordt inkomen uit 

aanmerkelijk belang tot € 67.000 belast tegen 24,5% en het meerdere tegen 31%. In geval van fiscaal 

partnerschap geldt het inkomen uit aanmerkelijk belang als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel dat 
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vrij aan beide partners kan worden worden toegerekend. Fiscaal partners kunnen jaarlijks daarom 

maximaal € 134.000 als inkomen uit aanmerkelijk belang genieten met toepassing van het lage tarief van 

24,5%. De schijfgrens van € 67.000 zal jaarlijks worden aangepast aan de CPI-index.  

 

Het kabinet hoopt dat met het introduceren van het tweeschijvenstelsel de aanmerkelijkbelanghouder 

wordt gestimuleerd om jaarlijks winst uit te keren, waardoor belastinguitstel wordt tegengegaan (naast 

bijvoorbeeld de maatregel tegen excessief lenen bij de eigen bv).   

 

In combinatie met de aanpassing van de schijfgrens voor de vennootschapsbelasting is het maximale 

gecombineerde tarief voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ten opzichte van 2022 de 

komende jaren als volgt: 

 

 

Gecombineerd tarief VPB/IB 2022 2023 2024 

Winst tot en met € 67.000 37,87% 40,79% 38,85% 

Winst vanaf € 67.000 tot en met € 200.000 37,87% 40,79% 44,11% 

Winst vanaf € 200.000 tot en met € 395.000 37,87% 45,76% 48,80% 

Winst vanaf € 395.000 45,76% 45,76% 48,80% 

 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Vanwege de stijging van het (top)tarief in box 2 naar 31% kan in overleg met uw belastingadviseur 

worden onderzocht of het mogelijk voordelig is om in 2022 of 2023 al over een deel van de winstreserves 

in box 2 af te rekenen tegen het tarief van 26,9%. Vanaf 2024 kan het mogelijk voordelig zijn om jaarlijks 

middels een dividend de eerste schijf met een tarief van 24,5% in box 2 vol te maken.  

 

1.4 Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon 
Personen die werkzaamheden verrichten voor een vennootschap waarin zijzelf of hun fiscaal partner een 

aanmerkelijk belang bezitten, moeten een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. In veel gevallen mag 

op dit moment voor de hoogte van het gebruikelijk loon worden uitgegaan van 75% van het loon uit de 

meest vergelijkbare dienstbetrekking. Vanaf 1 januari 2023 zal deze doelmatigheidsmarge worden 

afgeschaft, waardoor aanmerkelijkbelanghouders een hoger gebruikelijk loon in aanmerking moeten 

nemen en in box 1 meer belasting zullen betalen.   

 

Commentaar van PKF Wallast 

Het is raadzaam om in overleg met uw belastingadviseur de hoogte van uw gebruikelijk loon nog eens 

goed tegen het licht te houden. Wellicht maakt de afschaffing van de doelmatigheidsmarge het 

noodzakelijk om het gebruikelijk loon te verhogen, maar wellicht kan er ook een goede onderbouwing 

worden gevonden waarmee het mogelijk is het gebruikelijk loon in stand te laten of om juist een lager 

gebruikelijk loon in aanmerking te nemen.  
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1.5 Uitfaseren fiscale oudedagsreserve (FOR) 
Met gebruik van de FOR kan een IB-ondernemer (die aan het urencriterium voldoet) jaarlijks een deel 

van de winst fiscaal gefaciliteerd reserveren voor een oudedagsvoorziening. Met de Wet toekomst 

pensioenen (dat op 29 maart 2022 is ingediend bij de Tweede Kamer en nog in behandeling is) worden 

de mogelijkheden verruimd om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te 

bouwen. Ook IB-ondernemers zouden van deze verruiming gebruik moeten kunnen maken. Het kabinet 

wil daarom met ingang van 2023 de mogelijkheid tot het opbouwen van een FOR afschaffen, mede 

omdat in de praktijk blijkt dat de FOR in veel gevallen niet wordt gebruikt om te voorzien in een 

oudedagsverplichting. Een reeds bestaande FOR zal volgens de huidige regels worden afgewikkeld.  

 

1.6 Afbouw zelfstandigenaftrek 
In het Belastingplan 2020 en 2021 was reeds een afbouw van de zelfstandigenaftrek opgenomen. Het 

kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek nog verder versnellen, waardoor het verschil in fiscale 

behandeling tussen ondernemers en werknemers wordt verkleind. Met ingang van 1 januari 2023 wordt 

de zelfstandigenaftrek in 5 jaarlijkse stappen versneld afgebouwd naar uiteindelijk € 900 in 2027. De 

zelfstandigenaftrek zal de komende jaren als volgt bedragen:    

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

€ 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900 

 

Vooralsnog blijft de startersaftrek van € 2.123 ongewijzigd. Startende ondernemers kunnen deze 

startersaftrek maximaal 3 jaar toepassen.  

 

1.7 Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers en verhoging mrb 
In de belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM) kennen we op dit moment een vrijstelling 

voor bestelauto’s van ondernemers (in de zin van de omzetbelasting). Deze vrijstelling brengt met zich 

dat er aanzienlijk minder BPM kan worden geheven en bovendien stoten bestelauto’s in vergelijking tot 

personenauto’s relatief meer CO2, stikstofoxiden en fijnstof uit en dragen daarmee substantieel bij aan de 

totale uitstoot door het wegverkeer. Het kabinet wil deze vrijstelling daarom vanaf 1 januari 2025 

afschaffen. Bovendien wordt de grondslag voor de BPM-heffing voor bestelauto’s gewijzigd van de netto 

cataloguswaarde naar de CO2-uitstoot. Hiermee wordt de grondslag voor de BPM gelijkgetrokken tussen 

personenauto’s en bestelauto’s. Voor bestelauto’s zal dus ook gaan gelden hoe hoger de uitstoot, hoe 

hoger de verschuldigde BPM. Voor emissieloze bestelauto’s zal dus geen BPM zijn verschuldigd. Beoogd 

wordt de verkoop van emissievrije of zeer zuinige bestelauto’s te stimuleren.  

 

Naast de afschaffing van de vrijstelling voor de bpm wordt de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor 

bestelauto’s van ondernemers verhoogd. Een ondernemer betaalt op dit moment nog een verlaagd tarief. 

In 2025 worden de tarieven met 10,01% verhoogd en in 2026 met 6,96%.    
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1.8 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten  
Voor zowel schenking als vererving van ondernemingsvermogen kent de huidige fiscale wetgeving (onder 

voorwaarden) ruime fiscale faciliteiten. Het gaat dan met name om de bedrijfsopvolgingsregeling in de 

schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR). De BOR houdt 

een ruime vrijstelling van schenk- en erfbelasting in, oftewel afstel van belastingheffing. De DSR zorgt 

voor het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim naar de toekomst, oftewel uitstel van 

belastingheffing. Deze fiscale faciliteiten staan al geruime tijd onder politieke druk. De reden hierachter is 

dat onderzoek heeft uitgewezen dat in veel gevallen voldoende liquiditeiten aanwezig zijn om de 

verschuldigde belastingen te kunnen voldoen. De vraag ligt nu voor of er dan nog voldoende 

rechtvaardiging is voor het (grote!) verschil in belastingdruk tussen de overgang van 

ondernemingsvermogen dan wel beleggingsvermogen.  

In het Wetsvoorstel Belastingplan 2023 zijn geen wijzigingen opgenomen met betrekking tot de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wel wordt in de Miljoenennota 2023 aangekondigd dat het kabinet zich in 

de komende jaren gaat inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale 

regelingen aan te pakken. Onderdeel daarvan is in ieder geval het aanmerken van verhuurd vastgoed als 

beleggingsvermogen in de BOR en DSR. Dit heeft als gevolg dat voor vastgoed de fiscale faciliteiten niet 

meer kunnen worden toegepast. Eind dit jaar of in de eerst helft van volgend jaar komt het kabinet  

met een kabinetsreactie op de evaluatie van de BOR en de DSR. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

De huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten blijven derhalve voorlopig ongemoeid! Inmiddels is wel duidelijk 

dat een versobering van de regelingen gaat plaatsvinden, alleen is de vraag wanneer en op welke 

manier. Overweegt u uw ondernemingsvermogen op (korte) termijn over te dragen aan de volgende 

generatie? Uw adviseur bij PKF Wallast gaat graag met u hierover in gesprek. Nu kan nog gebruik 

worden gemaakt van de ruime fiscale faciliteiten! We wijzen u erop dat een bedrijfsopvolgingsproces 

zorgvuldig moet worden doorlopen.   

 

1.9 Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap treedt per 1 januari 2023 in werking. Vanwege de 

coronacrisis was de inwerkingtreding van de wet eerder met een jaar uitgesteld. Met de wet beoogt het 

kabinet om belastinguitstel of belastingafstel door aanmerkelijkbelanghouders tegen te gaan. Indien een 

aanmerkelijkbelanghouder (al dan niet tezamen met zijn partner of bloed- of aanverwanten in de rechte 

lijn) meer dan € 700.000 aan schulden bij de eigen vennootschap heeft, wordt het meerdere boven de 

€ 700.000 als fictief regulier voordeel belast in box 2. De eerste peildatum om te bepalen of er sprake is 

van excessief lenen bij de eigen vennootschap zal 31 december 2023 zijn. Eigenwoningschulden bij de 

eigen vennootschap die bestaan op 31 december 2022 worden uitgezonderd van de regeling. 

Eigenwoningschulden die vanaf 2023 bij de eigen vennootschap worden afgesloten, worden alleen 

uitgezonderd indien aan de vennootschap een recht tot hypotheek wordt verstrekt.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Indien u in 2023 te maken krijgt met deze maatregel, is het raadzaam om in overleg met uw 

belastingadvsieur te beoordelen of het voordelig is om uw (excessieve) schulden bij uw bv middels een 

dividend (belast als regulier voordeel) af te lossen (als er in privé onvoldoende middelen zijn voor de 
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aflossing) of dat het voordelig is om een fictief regulier voordeel in aanmerking te nemen en de schulden 

in stand te houden. Dit laatste kan in bepaalde situaties voordelig zijn indien er box 3-vermogen aanwezig 

is waartegen de schulden kunnen worden afgezet. Ook qua liquiditeitsplanning dient er rekening 

gehouden te worden met de te betalen belasting. Ter voorkoming van belastingrente is het ook raadzaam 

om tijdig om een voorlopige aanslag te verzoeken.  

 

1.10 Aanpassingen dividendbelasting 
Vanaf 2023 worden een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de dividendbelasting. Zo wordt de 

mogelijkheid voor inhoudingsplichtigen om de inspecteur te verzoeken het gestorte kapitaal bij bezwaar 

vatbare beschikking vast te stellen uitgebreid naar alle lichamen die inhoudingsplichtig zijn. Deze 

mogelijkheid bestaat op dit moment slechts voor bv’s en nv’s.  

 

Verder wordt in de bepaling tegen dividendstripping ‘rechtspersoon’ vervangen voor ‘lichaam’, omdat 

deze term in de praktijk beperkend kan werken ten aanzien van niet-transparante lichamen zonder 

rechtspersoonlijkheid.  

 

Als laatste wordt het heffingsobject uitgebreid naar vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen (naast de 

opbrengst van aandelen, winstbewijzen of vergoedingen op een deelnemerschapslening) die voor de 

vennootschapsbelasting niet aftrekbaar zijn. Het kabinet acht het gerechtvaardigd dat dividendbelasting 

kan worden geheven indien de vergoeding niet in aftrek komt bij het bepalen van de winst voor de 

vennootschapsbelasting.  

 

1.11 Wijziging Mijnbouwwet vanwege tijdelijke verhoging cijns  
Bedrijven met een vergunning voor het winnen van olie en gas in Nederland, inclusief het Nederlands 

continentaal plat, dienen op basis van de Mijnbouwwet onder andere cijns af te dragen, afhankelijk van 

het aantal gewonnen eenheden. In de Mijnbouwwet is geregeld dat bij bestaande vergunningen de 

heffingen niet mogen worden verhoogd gedurende de looptijd va de vergunning (‘standstillbepaling’) 

zodat de vergunninghouders zekerheid hebben over de hoogte van de heffingen. Het kabinet overweegt 

om deze standstillbepaling over 2023 en 2024 buiten werking te stellen zodat bij alle vergunninghouders 

65% extra cijns kan worden geheven over gas voor zover de opbrengst meer is dan € 0,50 per m3. De 

geschatte opbrengst ad € 2,8 miljard zal worden gebruikt om de koopkrachtpakketten deels te dekken. 

Het kabinet rechtvaardigt de heffing door te wijzen naar de extreem hoge winsten die bij de huidige 

gasprijzen worden behaald met de gaswinning.  

 

1.12 Vastgoed buiten het fbi-regime  
Een fiscale beleggingsinstelling is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een fonds 

voor gemene rekening die als statutair doel en feitelijke werkzaamheid heeft het beleggen van vermogen. 

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder de voorwaarde dat de winst binnen 8 

maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, geldt voor de 

vennootschapsbelasting een vrijstelling. 
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Het kabinet is voornemens om vanaf 1 januari 2024 deze vrijstelling voor de vennootschapsbelasting af 

te schaffen indien wordt belegd in binnenlands of buitenlands vastgoed. Het kabinet geeft als reden voor 

deze inperking van de vrijstelling dat zo de fiscale behandeling van resultaten uit vastgoed evenwichtiger 

zal worden. 

 

Het kabinet heeft de invoering van de voorgenomen wijziging uitgesteld tot 1 januari 2024 zodat de 

betreffende beleggers de tijd hebben om te herstructureren. Er wordt daarbij gewezen op 

pensioenfondsen die na herstructurering rechtstreeks kunnen gaan beleggen in vastgoed met 

gebruikmaking van een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Ook geeft het kabinet aan dat de 

komende tijd zal worden onderzocht of knelpunten bij dergelijke herstructureringen zoals de heffing van 

overdrachtsbelasting door flankerende maatregelen kunnen worden weggenomen.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Wij zijn benieuwd naar de flankerende maatregelen die zullen genomen om herstructureringen mogelijk 

te maken. Op voorhand betwijfelen wij of dergelijke maatregelen voor alle beleggers toereikend zullen 

zijn. Met name niet Europese pensioenfondsen en verzekeraars, die nu op grote schaal gebruik maken 

van het fbi-regime, zullen naar onze verwachting worden geconfronteerd met een hogere belastingdruk. 

 

1.13 Versoepeling aanwenden ODV voor lijfrente 
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer kende de mogelijkheid om in eigen beheer opgebouwde 

pensioenaanspraken geruisloos om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Zolang de ODV nog 

niet is ingegaan kon de ODV fiscaal geruisloos worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente, 

een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht. 

 

In de praktijk bleek dit te knellen. Op basis van de hardheidsclausule wordt goedgekeurd dat de ODV 

fiscaal geruisloos kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente tot het einde van het 

kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt die 5 jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. In de 

praktijk blijkt deze goedkeuring nog steeds te knellen, waardoor nu in wetgeving wordt vastgelegd dat de 

ODV ook fiscaal geruisloos kan worden aangewend voor het verkijgen van een lijfrente, een 

lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht na het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt die 5 

jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Opheffen van een vennootschap is niet mogelijk zolang de vennootschap een ODV-verplichting heeft. 

Door de ODV fiscaal geruisloos aan te wenden voor het verkrijgen van een lijfrente, een lijfrenterekening 

(banksparen) of een lijfrentebeleggingsrecht kan bereikt worden dat de vennootschap toch opgeheven 

kan worden. Deze route was niet mogelijk als de belastingplichtige 5 jaar ouder was dan de AOW-

gerechtige leeftijd. Deze versoepeling maakt het mogelijk dat ook deze belastingplichtige een ODV fiscaal 

geruisloos kan aanwenden en vervolgens de vennootschap kan opheffen.   
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2. Maatregelen particulieren 
 

In de inkomstenbelasting zien de wijzigingen per 2023 zoals verwacht met name op het rechtsherstel 

voor box 3. Dat is niet onverwacht en duidelijkheid daarover is ook zeker gewenst. Naast deze 

onderwerpen wordt een aantal kortingen versoberd, de middelingsregeling afgeschaft en worden 

wijzigingen in de giftenaftrek aangekondigd. 

 

2.1 Tarieven box 1 
Box 1: inkomen uit werk en woning voor 2023 

Het inkomen uit werk en woning (box 1) wordt in 2023 op grond van de volgende schijven en tarieven 

belast: 

 

Leeftijdscategorie tot AOW-leeftijd 

€ 0 € 73.031 36,93% 

€ 73.031 en meer 49,50% 

 

Leeftijdscategorie vanaf AOW-leeftijd 

€ 0 € 38.703 9,28% 

€ 38.703 € 73.031 36,93% 

€ 73.031 en meer 49,50% 

 

De aftrekbeperking wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in 2023 verder afgebouwd naar 

83,33%. 

 

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

kunnen worden, is voor 2023 gelijk aan het tarief van de eerste schijf, te weten 36,93%.  

 

Daarnaast zijn in het Belastingplan 2023 de volgende wijzigingen opgenomen voor de 

inkomstenbelasting. 

 

2.2 Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) 
Om in aanmerking te komen voor de IACK moet een belastingplichtige kortgezegd een kind hebben dat 

op 1 januari jonger is dan 12 jaar en op hetzelfde adres staat ingeschreven, minder dan 6 maanden een 

fiscale partner hebben, dan wel een lager arbeidsinkomen hebben dan de fiscaal partner. In 2022 

bedraagt de maximale IACK € 2.534. Het kabinet wil de IACK per 1 januari 2025 afschaffen. Er geldt 

echter een uitzondering voor ouders met kinderen geboren vóór 2025. Voor hen geldt een 

overgangsregeling, zodat zij de IACK kunnen blijven gebruiken tot het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. 

Hierdoor geschiedt de afschaffing van de IACK stapsgewijs over de periode 1 januari 2025 tot 1 januari 

2037.  
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2.3 Afschaffen middelingsregeling 
De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Dit betekent dat het laatste tijdvak waarover 

nog kan worden gemiddeld 2022-2023-2024 is. De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming 

voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens in drie aaneengesloten 

kalenderjaren vanwege het progressieve tarief in box 1. Vanaf 2020 is de regeling minder bruikbaar door 

de invoering van het tweeschijvenstelsel in box 1. Voor de regeling is nodig dat het inkomen in minimaal 

één van de drie jaren in de tweede tariefschijf (inkomen hoger dan ca. € 70.000) is belast en minimaal in 

één van de drie jaren in de eerste tariefschijf is belast. Belastingplichtigen met een jaarlijks wisselend 

inkomen binnen de eerste tariefschijf komen niet in aanmerking voor de middelingsregeling, terwijl deze 

belastingplichtigen wel een progressienadeel kunnen ervaren vanwege de op- en afbouw van 

(inkomensafhankelijke) heffingskortingen. Ook uit evaluatie blijkt dat de regeling niet doeltreffend en 

doelmatig is. Om het belastingstelsel te vereenvoudigen, wil het kabinet de middelingsregeling daarom 

afschaffen.    

 

2.4 Afbouw algemene heffingskorting 
De algemene heffingskorting bedraagt in 2022 maximaal € 2.888. De heffingskorting wordt afgebouwd 

voor zover het inkomen in box 1 hoger is dan € 21.317. Het kabinet wil vanaf 2025 de afbouw van de 

algemene heffingskorting naast het inkomen in box 1 afhankelijk stellen van het inkomen in box 2 en box 

3, oftewel het verzamelinkomen. Belastingplichtigen met voornamelijk inkomen in box 2 en/of box 3 zullen 

dus eerder met de afbouw van de algemene heffingskorting worden geconfronteerd. Door de maatregel 

wordt het belastingstelsel uniformer, aangezien de afbouw van de ouderenkorting reeds is gekoppeld aan 

het verzamelinkomen.  

 

2.5 Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3 
Als gevolg van het zogenaamde Kerstavond-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 heeft het 

kabinet onderzocht hoe rechtsherstel kan worden geboden aan belastingplichtingen in box 3 die voor dit 

rechtsherstel in aanmerking komen. Voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022 is dit inmiddels 

vormgegeven in een beleidsbesluit. In dit beleidsbesluit wordt rechtsherstel geboden via de zogenaamde 

forfaitaire spaarvariant. In deze forfaitaire spaarvariant wordt gekeken naar de werkelijke samenstelling 

van het box 3 vermogen van een belastingplichtige, in plaats van de forfaitaire samenstelling zoals deze 

in de wetgeving over de jaren 2017 tot en met 2022 was geregeld.  

 

Met dit wetsvoorstel wordt het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 omgezet in wetgeving. Tevens zal de in 

het coalitieakkoord opgenomen stapsgewijze verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 naar 

€ 80.000 per belastingplichtige niet worden ingevoerd; voorgesteld wordt een verhoging naar € 57.000 

voor 2023 (2022: € 50.650). De opbrengst die dit met zich brengt, zal worden gebruikt om de 

hersteloperatie van box 3 te dekken.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Met dit wetsvoorstel wordt het Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 omgezet in wetgeving. Het wetsvoorstel 

bevat geen nieuwe elementen ten opzichte van het Beleidsbesluit. De berekeningswijze waarvoor 
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gekozen is, leidt in sommige gevallen tot verrassende uitkomsten, bijvoorbeeld in het geval dat de 

bezittingen geheel of nagenoeg geheel met vreemd vermogen worden gefinancierd. 

Tegen de uitkomsten van het rechtsherstel kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Hiervoor 

is een U-bocht nodig. Indien de uitkomst van het rechtsherstel significant afwijkt van het behaalde 

werkelijke rendement (en dit is de toets uit het Kerstavond-arrest), kan overwogen worden een verzoek 

om ambtshalve vermindering in te dienen. Tegen de uitspraak op een dergelijk verzoek kan wel bezwaar 

en beroep worden aangetekend. Vooralsnog achten wij de kans (zeer) groot dat een dergelijk verzoek 

wordt afgewezen, maar het is nog niet duidelijk hoe uiteindelijk de rechter zal oordelen.  

Verder is relevant dat de Staatssecretaris onlangs in een podcast niet-bezwaarmakers in overweging 

heeft gegeven goed gemotiveerde verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen. Duidelijk is dat 

de Staatssecretaris moeite heeft met de gang van zaken omdat belastingplichtigen erop zouden moeten 

kunnen vertrouwen dat de de overheid belasting heft op basis van deugdelijke wetgeving. Op Prinsjesdag 

heeft de Staatssecretaris echter een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt aangegeven 

dat het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te verlenen aan niet-bezwaarmakers en dat 

verzoeken om ambtshalve vermindering zullen worden afgewezen. Gezien de zigzag-communicatie kan 

overwogen worden om bij grote belangen toch een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen, 

ondanks de verwachte afwijzing, om zo de gang naar de rechter mogelijk te maken. 

 

2.6 Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 
Met dit wetsvoorstel wordt overbruggende wetgeving voor box 3 ingevoerd voor (vooralsnog) de jaren 

2023, 2024 en 2025 op basis van de forfaitaire spaarvariant. Deze overbruggingswet zal gelden tot de 

invoering van een stelsel op basis van werkelijk rendement. De huidige verwachting is dat deze 

wetgeving per 2026 wordt ingevoerd.  

Een belangrijk element voor de box 3-heffing is de aanpassing van de zogenaamde leegwaarderatio 

opgenomen in het Belastingplan 2023. Zie hiervoor onderdeel 2.7. 

Het wetsvoorstel bevat maatregelen tegen zogenaamde peildatumarbitrage. Peildatumarbitrage houdt in 

dat men vlak voor 1 januari vermogensbestanddelen onderbrengt in een andere vermogenscategorie 

(bijvoorbeeld “overige bezittingen” overhevelen naar “banktegoeden” die een lager 

rendementspercentage kent) om zodoende box 3-heffing te besparen. 

 

Ook vervalt de bovengrens; indien de forfaitaire spaarvariant hoger uitkomt dan de huidige wettelijke box 

3-regeling, moet met ingang van 2023 wél dit hogere bedrag worden betaald. 

 

Verder stijgt het box 3 tarief jaarlijks met 1%,, van 31% in 2022 tot 34% in 2025. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Voor een deel van de belastingplichtigen in box 3 zal dit wetsvoorstel met zich brengen dat de box 3-

heffing in 2023, 2024 en 2025 zal stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit zal met name het geval 

zijn bij belastingplichtigen die in box 3 over beleggingen beschikken (bijvoorbeeld vastgoed of 

aandelenportefeuilles). Afhankelijk van het rendement dat met de beleggingen wordt gemaakt, zal het 

voor sommige belastingplichtigen mogelijk voordeliger zijn om een deel van hun bezittingen in box 3 in te 

brengen in de bv. Dit vergt een zorgvuldige beoordeling in overleg met uw belastingadviseur. Bij schuiven 

met vastgoed, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van vrijstelling dient men rekening te houden 
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met een steeds hoger wordende overdrachtsbelasting. Voor 2023 wordt een heffing van 10,4% 

voorgesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het onderdeel Maatregelen woningmarkt 

onder het kopje Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting. 

 

2.7 Leegwaarderatio woningen aangepast 
Voor zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting wordt de waarde van verhuurde 

woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de 

leegwaarderatio. Het percentage van de leegwaarderatio hangt af van de verhouding van de jaarlijkse 

huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning, ofwel het directe rendement. In het Belastingplan 2023 

wordt voorgesteld om verhuurde woningen waarbij sprake is van tijdelijke huurcontracten uit te sluiten 

van de toepassing van die zogenoemde leegwaarderatio. Voor het begrip ‘tijdelijke huurcontracten’ wordt 

aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. Voor een woning (eengezinswoning, appartement) is die termijn 

niet langer dan 2 jaar, voor een kamer niet langer dan 5 jaar. 

 

Daarnaast wordt bij verhuur aan gelieerde partijen uitgegaan van het hoogste percentage in de tabel van 

de leegwaarderatio. Dat percentage zal vanaf 1 januari 2023 100% bedragen. Voor verhuursituaties  

in gelieerde verhoudingen betekent dit dat de leegwaarderatio voor dit onderdeel de facto wordt  

afgeschaft. In vrijwel alle gevallen van niet-marktconforme huur is sprake van een door de  

verhuurder doelbewust gekozen situatie. De verhuurder geeft er zelf de voorkeur aan om de  

woning te verhuren aan bijvoorbeeld diens zoon of dochter. Daarom vindt de regering een afslag  

op de WOZ-waarde niet logisch en passend in deze situatie. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Het is opvallend dat de afschaffing van de leegwaarderatio voor verhuursituaties in gelieerde 

verhoudingen ook geldt als een zakelijke huur is overeengekomen. Daarnaast is onduidelijk hoe het 

begrip ‘gelieerd’ in dit verband moet worden uitgelegd. Naar verwachting zal dit tot de nodige discussies 

met de Belastingdienst leiden.  

 

2.8 Giftenaftrek – aanpassen culturele multiplier 
In de inkomstenbelasting geldt een aftrekmogelijkheid voor giften aan algemeen nut beogende 

instellingen (ANBI’s). Voor gewone giften geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen. De 

aftrek is begrensd op 10% van het verzamelinkomen. 

 

Voor culturele ANBI’s geldt een aanvullende faciliteit: de aftrekbare gift mag worden verhoogd met 25% 

tot een maximum van € 1.250. Met andere woorden: bij een gift tot € 10.000 geldt een verhoging van 

25%, daarboven is de verhoging gemaximeerd op € 1.250. 

 

Er bestond onduidelijkheid of deze ‘multiplier’ werd verdubbeld bij fiscale partners. De wettekst wordt in 

lijn gebracht met de uitvoeringspraktijk, zodat de maximale verhoging ook € 1.250 bedraagt in geval van 

fiscale partners.  
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Commentaar van PKF Wallast 

Het is overwogen om de giften van partners samen te tellen waarna de multiplier kan worden toegepast 

met een maximum van € 2.500. Deze optie zou beter hebben aangesloten bij de wijze waarop andere 

fiscale regelingen worden toegepast bij fiscaal partnerschap. Dat dit een wijziging in de software van de 

Belastingdienst zou vergen en daarom moeilijk uitvoerbaar zou zijn, is in onze mening geen goed 

argument.  

 

2.9 Giftenaftrek – Begrenzing periodieke giftenaftrek 
In een Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) is een aantal ‘opmerkelijke belastingconstructies’ 

genoemd, waaronder het doen van (zeer hoge) aftrekbare giften aan (zelf ogerichte) ANBI’s. Naast de 

hiervoor genoemde ‘gewone’ giftenaftrek, kent de inkomstenbelasting de mogelijkheid tot het doen van 

een periodieke gift. Deze gift is, in tegenstelling tot de gewone gift, niet gemaximeerd in omvang. 

Voorwaarde is wel dat de gift gedurende ten minste 5 jaar wordt gedaan en bovendien afhankelijk is van 

het leven van de schenker.  

 

Het is aangekondigd dat deze periodieke gift wordt gemaximeerd op € 250.000 per huishouden per jaar. 

De exacte uitwerking van deze maatregel zal worden opgenomen in een nog nader te publiceren Nota 

van Wijziging. Het kabinet benadrukt overigens dat zij filantropie en het belang van periodieke giften 

daarvoor ondersteunt. Reden voor de maatregel is gelegen in het feit dat in voorkomende gevallen 

uitzonderlijk hoge inkomens kunnen worden verrekend met de hoge jaarlijkse aftrekbare giften. 

  

Commentaar van PKF Wallast 

Het kabinet wil voorkomen dat inkomstenbelasting wordt ontweken door het doen van hoge giften aan 

een eigen ANBI. In dat geval zou ook gedacht kunnen worden aan een maximering van de aftrek van 

giften tot een percentage van het verzamelinkomen.   
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3. Maatregelen arbeidsmarkt 

 
In dit onderdeel kunt u meer lezen over de fiscale maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt. De 

meest in het oog springende wijzigingen zien op de aanpassingen met betrekking tot de 30%-regeling en 

de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoedingen. 

 

Er is nog een aantal overige maatregelen die niet in het Belastingplan staan, maar wel belangrijk zijn om 

in de gaten te houden voor uw bedrijf/organisatie. Dit betreffen de Wet DBA en de eind dit kalenderjaar 

aflopende coronamaatregelen voor grensarbeiders.  

3.1 Beperken 30%-regeling tot Balkenendenorm 
Uit het buitenland aangeworven werknemers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de 

30%-regeling, waardoor zij gedurende een periode van maximaal vijf jaar in beginsel 30% van hun salaris 

onbelast kunnen ontvangen.  

 

Het kabinet stelt voor om toepassing van de 30%-regeling per 1 januari 2024 te beperken tot maximaal 

de WNT-norm, voor de meesten beter bekend als de Balkenendenorm (in 2022: € 216.000). Het 

eventuele salaris boven de Balkenendenorm wordt dan (regulier) volledig belast. Voorgaande houdt in 

dat werknemers met toepassing van de 30%-regeling maximaal € 64.800 onbelast kunnen ontvangen. Dit 

bedrag zal in 2024 hoger liggen, omdat de WNT-norm jaarlijks wordt geïndexeerd. Mochten de werkelijke 

extraterritoriale kosten echter hoger liggen dan de maximale onbelaste vergoeding op basis van de 30%-

regeling, dan kan ervoor worden gekozen om aan te sluiten bij het vergoeden van de werkelijke 

extraterritoriale kosten.  

 

Met de nieuwe maatregel zullen werkgever en werknemer ook een keuze moeten gaan maken of zij 

wensen aan te sluiten bij de 30%-regeling dan wel het vergoeden van de werkelijke kosten. Deze keuze 

zal dan gelden voor het gehele kalenderjaar en moet ieder kalenderjaar opnieuw gemaakt worden 

gedurende de looptijd van de beschikking. Omdat in de eerste maanden van de tewerkstelling van de 

aangeworven werknemer de 30%-regeling zal worden aangevraagd, kan de keuze in de eerste 4 

maanden achterwege blijven en zal vervolgens de definitieve keuze voor het betreffende kalenderjaar 

worden gemaakt. 

 

Er is een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%- 

regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%- 

regeling pas voor het eerst van toepassing is vanaf 1 januari 2026. Voor deze groep ingekomen 

werknemers geldt dat bij aanvang van toepassing van de 30%-regeling nog niet definitief vaststond dat 

het binnen de regeling maximaal in aanmerking te nemen bedrag vanaf 1 januari 2024 zou worden 

afgetopt. Hiervoor is gekozen om aan te sluiten bij de overgangsperiode die geldt voor werknemers die te 

maken hadden met de inkorting van de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar.  

 

Tot slot wordt opgemerkt dat lesgelden voor de internationale school nog steeds onder de gerichte 

vrijstelling vallen en daarmee naast de 30%-regeling onbelast mogen worden vergoed.  
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Commentaar van PKF Wallast 

De beperking van de 30%-regeling kan voor een mogelijke kandidaat met een topinkomen wellicht een 

reden zijn om nog dit jaar in dienst te treden, omdat in dat geval nog gebruik gemaakt kan worden van de 

overgangsregeling en de werknemer pas later met de beperking van de 30%-regeling zal worden 

geconfronteerd.  

 

Met deze maatregel zal ook de administratieve last voor de werkgever toenemen, omdat jaarlijks de 

keuze moet worden vastgelegd of de 30%-regeling wordt toegepast of dat de werkelijke extraterritoriale 

kosten zullen worden vergoed.   

 

3.2 Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding 
Vanwege de hoge brandstofprijzen heeft het kabinet de al in het coalitieakkoord opgenomen verhoging 

van de onbelaste reiskostenvergoeding een jaar naar voren gehaald. Met ingang van 1 januari 2023 stijgt 

de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Met ingang van 

2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding verder stijgen naar € 0,22 per kilometer. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding geeft werkgevers de mogelijkheid werknemers 

meer tegemoet te komen in de reiskosten. Let wel, het is niet noodzakelijk de reiskostenvergoeding te 

verhogen. De verwachting is dat 75% van de werkgevers wel zal aansluiten bij de verhoogde 

reiskostenvergoeding.  

 

Het is overigens mogelijk om een nog hogere vergoeding per kilometer aan de medewerkers onbelast te 

vergoeden en dit bijvoorbeeld te doen vanuit de verhoging van het WKR-budget (zie onderdeel 3.4). Wel 

moet u, als werkgever, het meerdere van deze vergoeding aanwijzen.  

 

3.3 Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding 
De verhoging van de onbelaste thuiswerkvergoeding is niet opgenomen in het Belastingplan. Wel heeft 

Staatssecretaris Van Rij op 29 augustus 2022 in een brief vragen beantwoord ten aanzien van de 

onbelaste thuiswerkvergoeding. In dit kader waren vragen gesteld naar aanleiding van de berekening van 

het Nibud in maart 2022 dat de kosten per thuiswerkdag waren gestegen van € 2,00 naar gemiddeld 

€ 3,05.  

 

In het antwoord is opgenomen dat de gerichte vrijstelling binnen de WKR voor thuiswerken bij de 

introductie zodanig is vormgegeven dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. De 

tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 (naar 

verwachting) verhoogd zal worden naar € 2,13. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Met de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding en de onbelaste thuiswerkvergoeding zal goed 

gekeken moeten worden naar de huidige afspraken tussen werkgevers en werknemers. In gevallen 

waarin hybride wordt gewerkt is het goed om te beoordelen of bestaande afspraken over de vaste 



 

20 
 

kostenvergoedingen of vaste reiskostenvergoedingen wellicht aanpassing behoeven. Naast de fiscale 

aspecten, zal daarbij ook rekening gehouden moeten worden met de arbeidsrechtelijke aspecten.     

  

3.4 Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 
Om de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te verlagen, wordt onder andere het 

budget van de werkkostenregeling (WKR) verruimd. De WKR is de regeling voor onbelaste 

vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die door de werkgever aan de werknemer 

worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking. Via de vrije ruimte van de WKR kunnen 

werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers 

geven voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is. 

  

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Voor het meerdere 

aan loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In het Belastingplan is opgenomen dat het percentage over 

de eerste € 400.000 aan loonsom wordt verhoogd met 0,22% tot 1,92% in 2023.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Met de verhoging van de vrije ruimte met 0,22% krijgen werkgevers met een fiscale loonsom van 

€ 400.000 een bedrag van € 880 extra te besteden. Het is verstandig te bekijken of de WKR nu al 

optimaal wordt ingezet voor de werknemers of dat hier nog mogelijkheden zijn.  

 

3.5 Verhoging arbeidskorting  
De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat het maximale bedrag van de arbeidskorting, na toepassing 

van de inflatiecorrectie, met ingang van 1 januari 2023: 

• bij het eerste knikpunt (€ 10.350) wordt verhoogd met € 384,  

• bij het tweede knikpunt (€ 22.357) wordt verhoogd met € 473, en  

• bij het derde knikpunt (€ 36.650) wordt verhoogd met € 523.  

Daarnaast wordt met deze wijziging bewerkstelligd dat het afbouwpercentage van de arbeidskorting 

wordt verhoogd van 5,86% naar 6,51% voor arbeidsinkomen van meer dan het derde knikpunt. 

 

3.6 Overige wijzigingen  
Er is nog een aantal wijzigingen die voor volgend jaar van belang zijn. Deze zijn niet opgenomen in het 

Belastingplan, maar al eerder dit jaar aangekondigd. Hieronder treft u de meest relevante wijzigingen 

aan. 

 

3.6.1 Hoofdlijnenbrief zelfstandigen 
Op 5 juli 2022 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar brief 

‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft het kabinet aan hoe 

zij de arbeidsmarkt weer toekomstbestendig wil maken. Een van de vijf belangrijke thema’s in de brief 

gaat over het scheppen van meer duidelijkheid over de kwalificatie van arbeidsrelaties. 
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Het kabinet heeft een aanpak in drie lijnen uiteengezet om het werken met zelfstandigen 

toekomstbestendiger te maken. Langs deze drie lijnen wil zij: 

- inzetten op een gelijker speelveld voor contractvormen op het gebied van sociale zekerheid en 

fiscaliteit 

- meer duidelijkheid creëren wanneer er gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige 

buiten dienstbetrekking, inclusief het ondersteunen van werkenden om hun rechtspositie op te 

eisen 

- het toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid verbeteren. 

 

In het najaar van 2022 zal in een brief over ‘Werken als zelfstandige’ meer duidelijkheid komen over de 

afschaffing van het handhavingsmoratorium. Wel heeft de kabinet de ambitie om het 

handhavingsmoratorium op te heffen per 1 januari 2025 of eerder indien mogelijk.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Het is van belang de ontwikkelingen op dit gebied te volgen. Het handhavingsmoratorium zal eindigen en 

dan zal ook de Belastingdienst de controles gaan intensiveren. 

 

3.6.2 Lagere rekenpremie Whk 
Het UWV heeft in de Juninota voor 2023 een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,34% 

gebruikt. Dat is een lagere premie dan de huidige rekenpremie van 1,52%. Het is nog niet zeker of deze 

rekenpremie ook daadwerkelijk gebruikt zal worden.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

De gevolgen van deze rekenpremie zullen door uw salarisadministrateur verwerkt worden in uw 

administratie.  

 

3.6.3 Grensarbeiders en sociale zekerheid 
De coronamaatregelen ten aanzien van de grensarbeiders voor het beperken van de impact van de 

sociale zekerheid loopt door tot eind 2022. De maatregelen voorkomen dat iemand door het thuiswerken 

in internationaal verband opeens onder de sociale zekerheidsregels van het land valt waar de werknemer 

thuiswerkt. Het is nog niet duidelijk of de versoepeling van de regelgeving per 1 januari 2023 door zal 

lopen.  

 

Commentaar van PKF Wallast  

Mocht er geen verlenging van deze regeling plaatsvinden dan is het verstandig om tijdig de gevolgen in 

kaart te brengen en de noodzakelijke acties te bepalen. 
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4. Maatregelen woningmarkt 
 

De woningmarkt is nog altijd erg overspannen en is voor starters nog steeds zeer moeilijk te betreden. 

Met de maatregelen ten aanzien van de woningmarkt probeert het kabinet meer ruimte te creëren voor 

starters en doorstromers.  

 

4.1 Verlagen en afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning 
Met ingang van 2023 wil het kabinet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (in de volksmond ook 

wel de jubelton genoemd) verlagen van € 106.671 (bedrag voor 2022) naar € 28.947. Hiermee komt deze 

vrijstelling op hetzelfde niveau als de eenmalige verhoogde vrijgestelde schenking voor ouders aan hun 

kinderen. Vervolgens wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 helemaal 

afgeschaft.  

 

Verder wordt de mogelijkheid om de schenking te spreiden over drie jaar teruggebracht naar twee jaar 

voor schenkingen die in 2022 worden gedaan. Concreet betekent dit dat bij een schenking voor de eigen 

woning in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor 

een schenking voor de eigen woning in 2023, maar niet meer in 2024. Het blijft wel mogelijk om de voor 

het eerst in 2022 ontvangen schenkingen voor de eigen woning uiterlijk 31 december 2024 te besteden.   

 

Commentaar van PKF Wallast 

Mocht uw kind (of bijvoorbeeld een neefje of nichtje) van plan zijn om in 2023 (of 2024) een eigen woning 

te kopen en wilt u nog gebruikmaken van de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan 

dient u de schenking nog in 2022 te doen. De schenking moet in dat geval uiterlijk 2024 door de 

begiftigde aan de eigen woning zijn besteed om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling. 

Eventueel kan er ook voor worden gekozen om een deel in 2022 te schenken en dit aan te vullen in 2023. 

Wordt de eerste schenking ten aanzien van de eigen woning pas in 2023 gedaan, dan is de maximale 

vrijstelling slechts € 28.947. Het is raadzaam om in overleg met uw belastingadviseur te beoordelen of en 

onder welke voorwaarden nog gebruikgemaakt kan worden van de jubelton. Bovendien adviseren wij om 

de schenking op de juiste manier schriftelijk vast te leggen. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen.   

 

4.2 Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting 
In het coalitieakkoord was al overeengekomen om het algemene tarief in de overdrachtsbelasting te 

verhogen van 8 naar 9% in 2023. Het kabinet wil nu echter het algemene tarief met ingang van 2023 nog 

verder verhogen tot 10,4%. Voor de verkrijging van een woning door iemand die de woning zelf gaat 

bewonen, blijft het tarief 2% of 0% als wordt voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde 

startersvrijstelling. Met name vastgoedbeleggers worden dus door deze maatregel getroffen, waardoor 

verwacht wordt dat er meer ruimte ontstaat voor starters en doorstromers op de woningmarkt.  
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Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven voor de overdrachtsbelasting in 2022 en 2023. 

 

Tarief OVB 2022 2023 

Algemene tarief 8% 10,4% 

Woning als hoofdverblijf 2% 2% 

Woning als hoofdverblijf waarbij wordt 

voldaan aan de voorwaarden voor de 

startersvrijstelling 

0% 0% 

 
Commentaar van PKF Wallast 

Indien u van plan bent om in 2023 een pand te kopen waarbij overdrachtsbelasting zal zijn verschuldigd 

tegen het algemene tarief, kan bekeken worden of de koop wellicht al in 2022 kan plaatsvinden. In 

bepaalde situaties en onder strikte voorwaarden kan levering in 2022 via een zogenaamde Groninger-

akte wellicht uitkomst bieden. Hierbij wordt de onroerende zaak al wel geleverd onder de ontbindende 

voorwaarde dat de koopsom op een latere datum in 2023 wordt voldaan. Op die manier kan in 2022 toch 

nog gebruik worden gemaakt van het algemene tarief van 8% in plaats van 10,4%. Aan het gebruik van 

de Groninger-akte kleven echter wel de nodige (juridische) aandachtspunten, dus of dit uitkomst kan 

bieden vergt altijd nadere beoordeling.  

 

4.3 Verhoging woningwaardegrens startersvrijstelling  
Eind 2021 werd aangekondigd dat per 1 januari 2023 de woningwaardegrens van de startersvrijstelling in 

de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Hiermee wordt uitvoering 

gegeven aan het indexeringsvoorschrift. Jaarlijks zal een nieuwe woningwaardegrens bekend worden 

gemaakt die zal gaan gelden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.   

 

Commentaar van PKF Wallast 

De startersvrijstelling mag worden toegepast indien de verkrijger jonger is dan 35 jaar, de vrijstelling niet 

eerder heeft toegepast en een woning aanschaft onder de woningwaardegrens die zal worden worden 

gebruikt als hoofdverblijf. Indien u aan deze criteria voldoet en voornemens bent in 2022 een woning aan 

te schaffen (of heeft aangeschaft, maar de woning is nog niet geleverd) met een woningwaarde tussen de 

€ 400.000 en € 440.000, kan het interessant zijn om de levering uit te stellen tot het nieuwe jaar.  

 

4.4 Afschaffen verhuurdersheffing  
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Op dit moment betalen 

verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten waarvan de huurprijs onder de huurtoeslaggrens ligt 

(sociale huurwoningen) de verhuurdersheffing.   
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5. Maatregelen innovatie 
 

De maatregelen gericht op innovatie zijn in dit Belastingplan dun gezaaid en beperkt tot een kleine 

verruiming van de MIA en EIA per 2024. De versoepeling van de gebruikelijkloonregels voor innovatieve 

startups vervalt. Het wetsvoorstel met betrekking tot de verruiming van de regeling voor 

aandelenoptierechten – onderdeel van het belastingplan van vorig jaar – is na heroverweging recent 

opnieuw (ongewijzigd) ingediend. 

 

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 startups als scaleups tegenaanlopen 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 – dat voorafgaand aan Prinsjesdag opnieuw is ingediend – 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 

startups en scaleups 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 

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 te laten plaatsvinden. 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 



 

25 
 

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 voor 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 zijn 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 van PKF Wallast 

Het wetsvoorstel was reeds onderdeel van het Belastingplan 2022. Het kabinet had de intentie om het 

per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel werd echter aangehouden naar aanleiding 

van twijfels die waren geuit door Kamerleden in het plenaire debat op 10 november 2021 over het pakket 

Belastingplan 2022. Naar aanleiding van deze twijfels zijn de mogelijkheden verkend om de voorgestelde 

regeling aan te passen, waarbij enerzijds de uitvoeringslasten en anderszijds de generieke toepassing 

worden beperkt. De uitkomst van deze verkenning is dat het wetsvoorstel inhoudelijk niet wordt gewijzigd 

en naar verwachting in werking zal treden per 1 januari 2023. 

 

5.2 Uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve startups vervalt 
De gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups is vanaf 2017 versoepeld. Deze versoepeling houdt 

in dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in een innovatieve startup het wettelijk minimumloon 

– of, indien dit lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking – als gebruikelijk loon mag 

hanteren. Deze regeling mag voor een periode van drie jaar worden toegepast, waarna de normale 

regels voor de bepaling van het gebruikelijke loon weer gelden. 

 

Uit een evaluatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat slechts een klein 

deel van de belastingplichtigen dat in aanmerking komt ook gebruikmaakt van de regeling. Het kabinet 

heeft daaruit de conclusie getrokken dat de regeling niet tot het gewenste effect leidt, namelijk het 

stimuleren van innovatieve startups door hun liquiditeitspositie te verbeteren. Het voorstel wordt daarom 

gedaan om de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen. 

 

Voor belastingplichtigen die reeds gebruikmaken van de regeling is overgangsrecht voorgesteld. In de 

kalenderjaren 2023 en 2024 – afhankelijk van in welk kalenderjaar de regeling voor het eerst door de 

belastingplichtige is toegepast – kan een dergelijke belastingplichtige nog gebruikmaken van de 

tegemoetkoming.  
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Commentaar van PKF Wallast 

Door het vervallen van deze versoepeling zullen alle belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang de 

‘reguliere’ regels van het gebruikelijk loon moeten volgen.  

 

5.3 Verhoging plafondbedragen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en 
energie-investeringsaftrek (EIA) 
Investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door ondernemers/ondernemingen zal 

verder worden gestimuleerd door een verhoging van de plafondbedragen voor de MIA. Hetzelfde geldt 

voor de EIA, die als stimulans fungeert voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. De 

maximum investeringsbedragen van de MIA en EIA zullen worden verhoogd. De percentages zelf blijven 

ongewijzigd. De omvang van de aangekondigde verhogingen is nog onduidelijk. Een en ander zal  pas in 

2023 bekend worden en – naar verwachting – met ingang van 2024 worden ingevoerd.  
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6. Maatregelen Btw/Douane/Accijns 
 

Hieronder zijn de verschillende maatregelen op het gebied van indirecte belastingen, zoals btw, douane 

en accijns opgenomen. De grootste wijziging betreft de verlaging van het btw-tarief op zonnepanelen 

naar 0%. Verder valt op dat er weinig significante veranderingen zijn; het gaat vooral om diverse 

wijzigingen op het gebied van accijns en verbruiksbelasting.  

 

6.1 Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen 
Het is EU-lidstaten toegestaan om het btw-tarief van 0% toe te passen op de levering en installatie van 

zonnepanelen en op zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. 

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van deze mogelijkheid. Op dit moment is de levering 

en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw en kunnen particulieren de btw op de aanschaf en 

installatie van de zonnepanelen als btw-ondernemer terugvragen. Door invoering van het 0%-tarief 

kunnen de teruggaveverzoeken door particulieren achterwege blijven. Dit levert voor deze particulieren 

en de Belastingdienst minder administratieve handelingen op. 

 

Overigens wordt ook de bestedingsbelasting op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangepast 

met de verlaging in Nederland indachtig. De bestedingsbelasting voor elektriciteitsbedrijven ten aanzien 

van de (op)levering van zonnepanelen en windturbines zal verlaagd worden naar nihil. Voor ondernemers 

andere dan elektriciteitsbedrijven en particulieren wordt de invoer, levering en installatie van 

zonnecollectoren en windturbines geheel vrijgesteld van de bestedingsbelasting. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Met deze maatregel komt er in veel gevallen een einde aan de noodzaak om je als particulier te 

registreren voor de btw om de btw die op de aanschaf drukte in aftrek te brengen. Formeel kwalificeren 

particulieren die tegen een vergoeding stroom terugleveren nog steeds als ondernemer voor de btw, wat 

tot een btw-registratieplicht leidt. De Kleine-OndernemersRegeling (KOR) kent echter geen 

aanmeldverplichting en er geldt een registratiedrempel van een omzet van € 1.800 per jaar. Hierdoor 

hoeven particulieren met minder omzet dan hiervoor vermeld toch niet te registreren voor de btw en 

vallen ook deze administratieve lasten weg.   

 

Particulieren die zonnepanelen voor op of in de onmiddellijke nabijheid van hun woning aan willen 

schaffen, doen er – vanuit btw-perspectief – goed aan om dit uit te stellen tot 1 januari 2023. Dit voorkomt 

de administratieve handelingen die gepaard gaan met het terugvragen van btw. 

 

6.2 Herstelwetgeving lachgas 
Op basis van een uitspraak uit 2021 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de levering van 

lachgaspatronen belast tegen het verlaagde btw-tarief van 9%. Deze uitspraak wijkt af van het standpunt 

dat eerder was ingenomen in een beleidsbesluit van de staatssecretaris. Door deze maatregel zal het 

algemene btw-tarief van 21% met ingang van 1 januari 2023 van toepassing zijn op de levering van 

lachgaspatronen. Het kabinet acht dit wenselijk aangezien lachgas-patronen in de praktijk gebruikt 

kunnen worden als recreatief roesmiddel.  
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De levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel blijft wel onderworpen aan het verlaagde tarief. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

Naar verwachting raakt deze maatregel vooral particulieren, omdat professionele gebruikers van 

lachgaspatronen (zoals restaurateurs) veelal een volledig recht op aftrek zullen hebben.  

 

6.3 Intrekking btw-verlaging op energie 
Met ingang van 1 juli 2022 werd het btw-tarief op energie van 21% verlaagd naar 9%. Dit was bedoeld als 

tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2022 met als doel de energierekening te drukken. Deze 

tijdelijke maatregel wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken, zo blijkt uit een bijlage bij de 

miljoenennota. Het kabinet acht het wenselijk op andere manieren de hogere energierekening te 

verminderen. 

 

6.4 Verlenging korting accijns op brandstof 
Met ingang van 1 april 2022 werd de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% verlaagd vanwege de 

stijgende brandstofprijzen. Deze tijdelijke maatregel zou in beginsel gelden tot en met 31 december 2022, 

maar wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2023. 

 

Voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 wordt de accijns nog gedeeltelijk verlaagd. De 

helft van de oorspronkelijke verlaging blijft in stand maar indexatie die plaatsgevonden zou hebben per 

1 januari 2023 en de uitgestelde verhoging van de accijns op diesel worden ook doorgevoerd.  

 

Accijnstarieven op brandstof in eurocent/liter: 

Brandstof Tarieven per 1-1-
2022 

Tarieven per 1-4-
2022 

Tarieven per 1-1-
2023 

Tarieven per 1-7-
2023 

Benzine 82,4 65,1 65,1 78,91 

Diesel 52,8 41,7 41,7 51,63 

LPG 19,43 15,35 15,35 18,62 

 

6.5 Verhoging accijns op tabak 
De accijns op tabak wordt in twee stappen verhoogd. De eerste stap zal in april 2023 plaatsvinden en de 

tweede stap in april 2024. Het tarief van de accijns op rooktabak per kilogram en de accijns van 1000 

stuks sigaretten wordt op beide momenten verhoogd met € 52,72. De accijns op sigaren wordt telkens 

met 1 procentpunt verhoogd. 

 

6.6 Verhoging verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken 
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de verbruiksbelasting op alcoholvrije drank met € 11,37 per 

hectoliter alcoholvrije drank verhoogd. Hierdoor komt de verbruiksbelasting uit op € 20,20 per hectoliter 

alcoholvrije drank. 
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Met ingang van 1 januari 2024 wordt mineraalwater van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken 

uitgezonderd. Om budgettaire redenen wordt daarnaast het tarief per hectoliter alcoholvrije drank 

verhoogd naar € 22,67. 

 

6.7 Verhoging accijns op bier 
Om te bewerkstelligen dat voor lichte bieren ten minste hetzelfde tarief blijft gelden als voor alcoholvrije 

dranken, zal het laagste accijnstarief op bier met ingang van 1 januari 2023 en 1 januari 2024 met 

dezelfde bedragen worden verhoogd als het tarief op alcoholvrije dranken. 

 

Het accijnstarief op lichte bieren is momenteel € 8,83 en wordt verhoogd naar € 20,20 per 1 januari 2023, 

en naar € 22,67 per 1 januari 2024. 
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7. Maatregelen vergroening 
 

In deze paragraaf behandelen wij de aangekondigde maatregelen op het gebied van transport, ecologie 

en energieverbruik. Hierbij gaan we in op de verhoging van de vliegbelasting, de introductie van de Wet 

minimum CO2-prijs industrie, de ODE-tarieven en integratie in energiebelasting en de aanscherping 

bijtelling elektrische auto’s.   

 

7.1 Verhoging vliegbelasting 
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vliegbelasting verhoogd van ongeveer € 8 naar € 28,58 per 

vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse Luchthaven (transfer uitgezonderd). Met de verhoging 

van de vliegbelasting wil het kabinet het vliegen op korte afstanden ontmoedigen. De opbrengst zal deels 

worden gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van de 

leefomgevingseffecten.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Voor iedere passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, zal de verhoging van de 

vliegbelasting leiden tot hogere ticketprijzen. Luchtvaartmaatschappijen zullen deze extra vliegbelasting 

in rekening brengen aan de consument en vervolgens afdragen aan de overheid. Het idee hierachter is 

dat de overheid de consumenten extra aandacht wil vragen voor milieukwesties en het vliegen op korte 

afstanden verder wil ontmoedigen (door een vaste verhoging per vliegticket). 

 

7.2 Wet Minimum CO2-prijs industrie 
Middels de Wet Minimum CO2-prijs wordt een correctiemechanisme geïntroduceerd voor de in het 

buitenland betaalde koolstofprijs over invoer van bepaalde goederen aan de buitengrens van de 

Europese Unie. Dit wetsvoorstel komt voort uit de Europese Verordening ‘tot vaststelling van een 

mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens’ die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking 

treedt. 

 

Daarnaast wordt per 1 januari 2023, in aanvulling op de bestaande CO2-heffing, een minimum CO2-prijs 

voor de industrie geïntroduceerd,die zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor al hun 

emissies betalen.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Deze maatregel is het gevolg van het ‘fit for 2055’-pakket dat op Europeens niveau tot doel heeft een 

reductie van Europees broeikasgas van ten minste 55% netto te behalen ten opzichte van 1990.  

 

7.3 Aanpassingen energiebelasting 
Om de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen van huishoudens enigszins te kunnen beperken, zullen 

de tarieven in de eerste gebruiksschijf van de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit worden 

verlaagd. Daarnaast zal de belastingvermindering stijgen ten opzichte van het niveau van 2022. 
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De verdere verlaging – de lijn uit 2022 wordt doorgezet – is niet in lijn met hetgeen is overeengekomen in 

het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is afgesproken de tarieven in de energiebelasting per 2023 en 

2024 te wijzigen teneinde een prikkel te geven om minder aardgas te verbruiken en elektrificatie te 

bevorderen. Vanwege de hoge energieprijzen stelt het kabinet nu echter voor om de tariefaanpassingen 

een jaar uit te stellen naar 2024 en 2025. Hierdoor zou het voor huishoudens aantrekkelijker moeten 

worden om te investeren in bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen.  

 

7.4 ODE-tarieven en integratie in energiebelasting 
De ODE (Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie) wordt lastenneutraal ontkoppeld van de SDE++ 

(Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie). Voorheen was de hoogte van de ODE-

tarieven nog gekoppeld aan de SDE++ kasuitgaven. Om de ontkoppeling lastenneutraal plaats te laten 

vinden worden de ODE-tarieven dit jaar nog een keer aangepast, alvorens de ODE-tarieven van de 

tweede en derde schijf elektriciteit per 2023 worden verlaagd. Uiteindelijk zal de ODE worden 

geïntegreerd in de energiebelasting, waardoor de ODE in 2024 formeel kan worden afgeschaft.  

 

7.5 Eerder aangekondigde maatregelen 

7.5.1 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. De stimulering van emissievrije auto’s van de zaak 

wordt gedaan door een korting op de bijtelling te geven. Deze korting wordt met stapsgewijze 

aanpassingen gecontinueerd tot en met 2025.  

 

In 2022 is de maximale cataloguswaarde van de auto waarover de korting geldt, stapsgewijs verlaagd. Dit 

wordt vanaf 1 januari 2023 verder verlaagd. Het bijtellingspercentage zal in 2023 niet wijzigen. 

 

Vanaf 2026 gaat voor emissievrije auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. In de 

volgende tabel is voor nieuwe auto’s het verloop gegeven van de korting en het bijtellingspercentage over 

de periode 2022-2026. 

 

Jaar Bijtellingspercentage Maximale 

cataloguswaarde 

Maximale 

korting 

2022 16% € 35.000 € 2.100 

2023 16% € 30.000 € 1.800 

2024 16% € 30.000 € 1.800 

2025 17% € 30.000 € 1.800 

2026 22% - - 
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8. Overige maatregelen 
 

Onder de overige maatregelen zijn onder andere enkele rentemaatregelen opgenomen (rentestop 

naheffingsaanslagen, belasting – en invorderingsrente) alsmede een wijziging op het kindgebonden 

budget. Tevens wordt er een nader onderzoek aangekondigd naar de massaalbezwaarprocedure. 

 

8.1 Rentestop voor naheffingsaanslagen 
Als een inspecteur op basis van een verzoek of aangifte langer dan de reguliere behandeltermijn doet 

over het vaststellen van een belastingaanslag, vindt er ten aanzien van de belastingrente een 

zogenoemde rentestop plaats. Voor naheffingsaanslagen is dit nog niet in de wet opgenomen. Vanaf 

1 januari 2023 zal deze rentestop naar verwachting ook gaan gelden voor naheffingsaanslagen 

loonbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, overdrachtsbelasting, BPM, accijns, verbruiksbelasting 

van alcoholvrije dranken of een in de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belasting. Het 

tijdvak waarover belastingrente wordt berekend eindigt uiterlijk 10 weken na ontvangst van het verzoek 

(waaronder een herziening of verbetering van een (suppletie) aangifte en een correctiebericht voor de 

loonheffingen) om de naheffingsaanslag op te leggen. Voor de omzetbelasting zal de rentestop op een 

later moment in werking treden, omdat in het huidige systeem voor de omzetbelasting van de 

Belastingdienst deze rentestop niet verwerkt kan worden. Bij de introductie van een nieuw systeem voor 

de omzetbelasting (beoogd voor medio 2026), zou dit uitvoeringstechnisch wel mogelijk zijn.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

Het wordt door veel belastingplichtigen als niet juist ervaren dat ze rente moeten betalen als het niet aan 

hen ligt dat een (naheffings)aanslag (te) laat wordt opgelegd. Een goede zaak dat de rentestop nu ook 

uitgebreid wordt naar naheffingsaanslagen. De omzetbelasting moet helaas nog even wachten.  

 

8.2 Maatwerk belastingrente 
In bepaalde gevallen kan de wettelijke regeling ten aanzien van de berekening van belastingrente leiden 

tot situaties die (zeer) indruisen tegen het rechtsvaardigheidsgevoel van belastingplichtigen en ook niet 

passen bij het oogmerk dat aan de regeling van belastingrente ten grondslag ligt. Vanaf 2023 wordt 

daarom een nieuwe wettelijke bepaling ingevoerd op basis waarvan een inspecteur de belastingrente in 

bepaalde situaties kan verminderen. Op deze manier wordt de mogelijkheid geboden om meer maatwerk 

te bieden dan voorheen. Met deze bepaling wordt het mogelijk dat rekening wordt gehouden met 

periodes waarin (een deel van) het te betalen bedrag al op de rekening van de Belastingdienst heeft 

gestaan. De voorgestelde bepaling zal niet in alle heffingssytemen automatisch kunnen worden 

toegepast. Hierdoor zal het in de meeste gevallen nodig zijn via een bezwaar of een verzoek om 

ambtshalve vermindering een beroep te doen op deze regeling.  

 
. 
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8.3 In bijzondere situaties geen invorderingsrente 
Met ingang van 2023 wordt de Invorderingswet 1990 gewijzigd waardoor bij algemene maatregel van 

bestuur kan worden vastgesteld dat in specifieke situaties geen invorderingsrente in rekening wordt 

gebracht. Hiermee kan sneller worden ingespeeld op de wens om in bijzondere situaties geen 

invorderingsrente in rekening te brengen.  

 

Commentaar van PKF Wallast 

In het besluit zal in ieder geval opgenomen worden dat er geen invorderingsrente in rekening wordt 

gebracht bij in 2022 opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2022 met box 3-

inkomen zolang die aanslagen niet worden ingevorderd in verband met het arrest van de Hoge Raad van 

24 december 2021 (het zogenaamde Kerst-arrest). 

 

8.4 Wijziging Wet op het kindgebonden budget 
Voor de meest kwetsbare huishoudens komt er een energietoeslag (waarover later meer duidelijk wordt), 

en worden zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd.  

 

Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in het kindgebonden budget worden gezinnen met 

kinderen en een laag of middeninkomen financieel gerichter ondersteund. Het huidige wetsvoorstel 

bestaat uit 3 aanpassingen ten opzichte van de huidige regeling bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie, te 

weten: 

 

1. Het maximumbedrag vanaf het derde (en volgende) kind wordt structureel verhoogd zodat het op 

gelijke hoogte komt met het maximumbedrag voor het tweede kind. 

2. Alle kindbedragen worden tijdelijk verhoogd met € 356. 

3. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget dan paren; dit extra bedrag 

bedraagt € 356. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

De eerste maatregel is structureel en de tweede en derde maatregel zijn deels structureel en deels 

tijdelijk. Deze tijdelijke verhogingen worden namelijk in 2024 tot en met 2028 geleidelijk afgebouwd. Het 

kabinet kiest er niet voor ook de leeftijdgebonden maximumbedragen voor de kinderen te verhogen maar 

richt zich specifiek op huishoudens met een verhoogd armoederisico.  

 

8.5 Verder onderzoek naar massaalbezwaarprocedure 
De massaalbezwaarregeling is ingevoerd om een grote hoeveelheid bezwaarschriften waarin eenzelfde 

geschilpunt speelt, collectief te kunnen afwikkelen. Een zeer beperkt aantal zaken wordt uitgeprocedeerd 

en de rest van de procedures die onder het massaal bezwaar vallen, worden op eenzelfde wijze 

afgedaan als de uitgevoerde procedure. Tot 2016 konden aanslagen die nog niet onherroepelijk 

vaststonden op het moment van aanwijzen van de massaalbezwaarprocedure, worden herzien als de 

rechterlijke uitspraak in het voordeel was voor belastingplichtigen. Vanaf 2016 is een van de vereisten om 

aan de procedure deel te kunnen nemen dat rechtsgeldig bezwaar moet zijn gemaakt tegen de aanslag. 
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Naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer uit 2022 heeft het kabinet nu te kennen gegeven 

verder onderzoek te zullen doen naar de gevolgen van deze wetswijziging van 2016 ten aanzien van de 

massaalbezwaarprocedure. De verwachting is dat we u aan het eind van het jaar hierover meer 

informatie kunnen verstrekken. 

 

Commentaar van PKF Wallast 

De laatste tijd is veel te doen omtrent de massaalbezwaarprocedure in het kader van het Kerst-arrest dat 

eind 2021 werd gewezen over box 3. Door de aanscherpingen per 2016 is deelname aan het massaal 

bezwaar alleen mogelijk voor de belastingplichtigen die daadwerkelijk bezwaar hebben gemaakt. De niet-

bezwaarmakers kunnen geen beroep doen op het rechtsherstel zoals in het arrest aangegeven. Dit voelt 

niet goed omdat belastingplichtigen er toch op mogen vertrouwen dat de overheid op deugdelijke wijze 

belasting heft. Als de Hoge Raad dan oordeelt dat dit niet het geval is, zou het toch niet op het bordje van 

de belastingplichtige terecht moeten komen om daartegen in actie te moeten komen. Het aangekondigde 

onderzoek zal voor niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing geen verschil maken. Of dit in de 

toekomst anders zal zijn, is nog onzeker. 

 

 

 


