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MKB-Nieuwsbrief juni 2022 

 

Let op! 

Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het 

overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief is geschreven met 

de kennis tot en met maandag 13 juni 2022, 20:00 uur. 

 

1. Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late 

bezwaarmakers 

 

Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in 

uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en / 

of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op 

rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsherstel box 3 

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige 

belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met 

het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke 

rendement lager is dan het forfaitaire rendement.  

 

De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en 

beleggen moest worden bepaald op het werkelijk 

behaalde rendement. 

 

Eind april 2022 werd bekend dat iedereen die tijdig 

bezwaar maakte tegen de box 3-heffing, in de aan-

slagen inkomstenbelasting vanaf 2017 automatisch vóór 

4 augustus 2022 rechtsherstel krijgt. 

 

Geen of te laat bezwaar 

Voor iedereen die niet (tijdig) bezwaar maakte, was nog 

geen beslissing genomen over het al dan niet bieden 

van rechtsherstel. 

 

De Hoge Raad geeft aan dat de wet geen mogelijkheid 

biedt om alsnog bezwaar te maken: een verzoek om 

ambtshalve vermindering mag door de Belastingdienst 

worden afgewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit minister van Financiën 

Dit zou anders zijn geweest als de minister van 

Financiën gebruik zou maken van de wettelijke mogelijk-

heid een uitzondering te maken. Dat heeft hij nog niet 

gedaan. In de Voorjaarsnota die in mei openbaar werd, 

staat nog wel vermeld dat als besloten wordt om alsnog 

ambtshalve vermindering te verlenen, daar nog budget-

taire dekking voor gevonden moet worden. Op basis van 

het oordeel van de Tweede Kamer wordt daarom 

wellicht nog anders besloten. 

 

Let op!  

Er is nog een andere mogelijkheid. Als in uw specifieke 

situatie sprake is van een individuele en buitensporige 

last, kunt u nog wel een verzoek om ambtshalve ver-

mindering doen. Medio 2021 werd echter uit een oordeel 

van de Hoge Raad al duidelijk dat van een dergelijke 

last niet snel sprake zal zijn. 

 

Geen heroverweging rechtspraak box 3 tot en met 

2016 

De Hoge Raad spreekt in het arrest van 20 mei 2022 

ook nog expliciet uit dat de gevormde rechtspraak over 

de box 3-heffing voor de jaren tot en met 2016 in stand 

blijft. Het oordeel uit het arrest van 24 december 2021 

heeft dan ook alleen betrekking op de jaren vanaf 2017, 

aldus de Hoge Raad. 

 

Voor de jaren tot en met 2016 is daarom ook alleen 

herstel mogelijk als sprake is van een individuele en 

buitensporige last. Zoals hiervoor al aangegeven zal 

daarvan niet snel sprake zijn. 
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2. Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen? 

 

Ondernemers gaan bij hogere winsten meer 

vennootschapsbelasting betalen en in box 2 worden 

twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief 

nu. Deze en andere nieuwe belastingmaatregelen kom-

en uit de plannen van de Voorjaarsnota van 20 mei 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsnota 

Op 20 mei 2022 zond de minister van Financiën de 

Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. De Voorjaarsnota 

bevat een bijwerking van de begroting voor 2022 en de 

plannen voor 2023 en verder. Hieruit kunnen verschillen-

de nieuwe belastingmaatregelen ontleend worden. 

 

Nieuwe belastingmaatregelen vanaf 2023 

De belangrijkste aangekondigde nieuwe belastingmaat-

regelen vanaf 2023 zijn: 

 

 De tariefschijf vennootschapsbelasting gaat weer 

naar € 200.000 (is nu € 395.000). Vanaf 2023 is dus 

voor winsten boven de € 200.000 al 25,8% vennoot-

schapsbelasting verschuldigd 

 Het is vanaf 2023 niet langer mogelijk om te een 

bedrag te reserveren voor de Fiscale Oudedags-

reserve (FOR) 

 De verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3 

van € 50.650 naar circa € 80.000 gaat niet door. 

 De aangekondigde verhoging van de ouderenkorting 

vanaf 2023 gaat niet door 

 De doelmatigheidsmarge in het gebruikelijk loon 

wordt verlaagd van 25 naar 15% met als gevolg dat 

mogelijk een verhoging van het dga-loon nodig is 

 Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting voor 

beleggers gaat van 8% omhoog naar 10,1% (eerder 

was 9% aangekondigd) 

 

Tarieven box 2 en 30%-regeling vanaf 2024 

Vanaf 2024 zijn twee tarieven in box 2 aangekondigd: 

26% voor de eerste € 67.000 inkomsten per persoon, 

29,5% daarboven. Op dit moment geldt één tarief van 

26,9%. Daarnaast wordt de 30%-regeling vanaf 2024 

beperkt tot de zogenaamde Balkenende norm. 

 

Algemene heffingskorting vanaf 2025 

De daling van de algemene heffingskorting is vanaf 

2025 niet alleen maar afhankelijk van het inkomen in 

box 1, maar ook van het inkomen in box 2 en 3. 

 

Meevallers reiskostenvergoeding en zonnepanelen 

Naast deze lastenverzwarende maatregelen zijn er ook 

wat meevallers te melden. Zo vindt de eerder aange-

kondigde verhoging van de onbelaste reiskosten-

vergoeding al plaats vanaf 2023. Daarnaast start de 

afbouw van de salderingsregeling voor de teruglevering 

van energie van zonnepanelen niet in 2023 maar in 

2025 en is vanaf 2023 geen btw meer verschuldigd over 

de levering en installatie van zonnepanelen op en in de 

onmiddellijke nabijheid van woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 

augustus 2022 

 

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat 

in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 

augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een 

uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnem-

en. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg 

(WAZO). 
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Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit? 

De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 

maal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof kan opge-

nomen worden tot aan de dag waarop het kind de 

leeftijd van acht jaar bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de WBO geldt vanaf 2 augustus dat de 

werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende 

negen weken recht heeft op een uitkering van het UWV 

ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. Uw 

werknemer heeft alleen recht op deze uitkering als het 

verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind 

de leeftijd van één jaar bereikt. 

 

Let op!  

Is het kind van uw werknemer vóór 2 augustus 2022 

geboren? Dan heeft uw werknemer ook recht op betaald 

ouderschapsverlof zolang het kind de leeftijd van één 

jaar nog niet heeft bereikt. Voorwaarde is verder dat uw 

werknemer nog niet het volledige recht op ouderschaps-

verlof (26 weken) heeft opgenomen. 

 

Welke werknemers komen in aanmerking? 

Voor de WBO komen in aanmerking: 

 

 de werknemer die wettelijke ouder is of het kind 

heeft erkend 

 de werknemer die volgens de basisregistratie 

personen op hetzelfde adres woont als het kind en 

duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind 

als een eigen kind op zich heeft genomen 

 de werknemer die pleegzorgouder of adoptieouder 

is 

 

Voor het aanvragen van een uitkering van het UWV is 

het noodzakelijk dat de werknemer een arbeidsovereen-

komst of een publiekrechtelijke aanstelling heeft (ambte-

naren). De aanvraag loopt dan via de werkgever.  

 

Ook voor de dga! 

Vanaf 2 augustus komen directeur-grootaandeelhouders 

(dga’s), alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen 

ook in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Ge-

durende 9 weken kunnen zij een uitkering krijgen van 

70% van het wettelijk minimumloon van een 21-jarige. 

 

Tip!  

Zij kunnen vanaf 2 augustus ook een beroep doen op 

betaald aanvullend geboorteverlof. Zij krijgen dan recht 

op maximaal 5 weken 70% van het wettelijk minimum-

loon voor een 21-jarige.  

 

Dga’s, alfahulpen en huishoudelijke hulpen dienen de 

aanvraag rechtstreeks in bij het UWV. Voor het aan-

vragen van een uitkering moeten ook zij een arbeids-

overeenkomst hebben. 

 

Europese richtlijn 

Betaald ouderschapsverlof was nog niet eerder ge-

regeld. Het is de uitwerking van een Europese richtlijn 

om het evenwicht tussen werk en privéleven voor 

ouders en mantelzorgers te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN 

 

1. TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen 

 

Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn 

gestart, kunnen TVL voor starters aanvragen. Voor het 

vierde kwartaal 2021 bij een omzetverlies van 20% en 

voor het eerste kwartaal 2022 bij een omzetverlies van 

30% ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Voor-

waarde is onder meer dat de onderneming na 30 juni 

2020 maar uiterlijk 30 juni 2021 (voor TVL Q4 2021) of 
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30 september 2021 (voor TVL Q1 2022) was inge-

schreven bij de KvK. De minimale TVL bedraagt € 1.500 

per kwartaal, de maximale € 100.000. Voor bepaalde 

sectoren is het maximum lager. Het aanvragen van de 

TVL kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

2. Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk 

 

Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 17.00 

uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor 

een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022. 

De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die 

leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daar-

naast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- 

of begeleidingskosten van promovendi of technologische 

ontwerpers in opleiding (toio’s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of 

werkleerplaats. Voor een mbo bbl-leerplek in de 

sectoren landbouw, horeca en recreatie en in contact- 

en conjunctuurgevoelige sectoren en voor een hbo-

leerplek in de sectoren techniek (inclusief ICT) en 

gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar. Deze 

extra subsidie loopt automatisch mee in uw reguliere 

aanvraag van de subsidie praktijkleren. 

 

3. Langere betalingsregeling mogelijk bij de 

Belastingdienst? 

 

De maximale termijn van een betalingsregeling voor 

ondernemers bij de Belastingdienst bedraagt twaalf 

maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt 

normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum 

van de belastingaanslag. De staatssecretaris van 

Financiën staat echter voor uitstelverzoeken die tot en 

met 30 september 2020 zijn ingediend, toe dat de 

termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment 

dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking 

toestaat. Houd er rekening mee dat de andere voor-

waarden voor uitstel van betaling ongewijzigd zijn. Zo 

zal de Belastingdienst u over het algemeen bijvoorbeeld 

geen uitstel van betaling verlenen als u niet voldoende 

zekerheid kunt stellen.  

 

4. Wat als u het niet eens bent met het geboden 

rechtsherstel box 3? 

 

Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomsten-

belasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar 

maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus 

of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Na dit automatisch 

rechtsherstel bestaat in principe geen mogelijkheid meer 

om daartegen in beroep te gaan. De Hoge Raad heeft 

op 20 mei 2022 echter uitgelegd wat u nog wel kunt 

doen. Als u zich niet kunt vinden in de berekening van 

het rechtsherstel kunt u een verzoek om ambtshalve 

vermindering indienen bij de Belastingdienst. Wijst de 

Belastingdienst dit af, dan kunt u daartegen in bezwaar 

en eventueel in beroep bij de belastingrechter. Op deze 

manier kunt u, via een omweg, alsnog het rechtsherstel 

voorleggen aan de rechter. 

 

5. Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 

onbelast vergoeden? 

 

Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen be-

paalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet be-

sloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer 

vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen naar 

waarschijnlijk € 0,21 vanaf 2023 en € 0,23 vanaf 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze verhoging betekent niet dat u ook automatisch 

gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding u 

verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een even-

tuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van 

welke (individuele) afspraken u daarover met uw werk-

nemers maakt. 
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6. Per 1 juni SLIM-subsidie voor 

samenwerkingsverbanden in het mkb en 

grootbedrijf aanvragen 

 

Per 1 juni is een nieuwe ronde SLIM voor samen-

werkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de 

landbouw, horeca en recreatiesector, geopend. Met 

deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om 

hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen 

goed inzetbaar te houden in het bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni 

09:00 uur tot en met 29 juli 17:00 uur via het 

Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Nieuw dit 

jaar is dat onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven 

kan worden naar een volgend tijdvak. Verder is de 

aanvraagperiode nu twee in plaats van een maand en is 

de loting afgeschaft. Aanvragen worden daarom direct 

na binnenkomst in behandeling genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Bij de samenstelling van deze update van de nieuws-

brief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 

gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de ge-

volgen hiervan.  

 

 

 

 

 

Wij zijn Ardent!  

 

Onze drijfveer is om ondernemers echt te helpen. Dat 

doen wij anders dan anderen. Wij doen dat zoals we 

zijn: betrokken, echt, betrouwbaar en vitaal. Wij vinden 

dat je als ondernemer in actie moet komen op de zaken 

waar jij het verschil kan maken. Daar moet je niet mee 

wachten. Wij helpen je graag tijd vrij te maken om 

vooruit te komen en om de kansen te benutten die er 

zijn. Tijd om te ondernemen! 

 

Ardent werkt vooral voor ambitieuze DGA’s van MKB-

bedrijven. In de praktijk bevinden onze klanten zich 

vooral in de regio Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De 

wereld waarin we wonen en werken. We hebben daar 

een uitstekend netwerk van bedrijven die aan dezelfde 

hoge eisen voldoen als die we aan onszelf stellen. En 

dat netwerk stellen we open voor onze klanten.  

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan 

direct contact met ons op.  

 

                                Met vriendelijke groet, 

 

 

 

   Lex Krijnen 

   Fiscaal adviseur 

   E-mail: l.krijnen@ardent.nl 

   Telefoon: 020-5818134  

 

 

 

 

 

http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/
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