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Nieuwsbrief d.d. 1 april 2022 achtste jaargang nummer 4
Gelezen en Gehoord:

"NO MORE WAR!"
De kantoren zijn gesloten op:

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
Maandag 18 april Tweede Paasdag
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag

Machtigingen met Activeringscodes
Heeft u van de belastingdienst brieven ontvangen met daarop activeringscodes ontvangen, stuur ons
die dan zo spoedig mogelijk toe. Het dient geactiveerd te worden voor 14 april as!!
U hoeft zelf niets naarde belastingdienst te sturen!!
Corona nieuws:

Fiscus stuurt overzicht van openstaande belastingschuld
Ondernemers die in de coronacrisis belastingschulden hebben uitgesteld krijgen in april een indicatie
van hoe hun aflossingstraject eruit gaat zien. Dan stuurt de Belastingdienst namelijk een overzicht
met de opgebouwde schuld en een uitleg over het terugbetalen daarvan.
Ondernemers kunnen tijdens de coronacrisis bijzonder uitstel krijgen vooronder meer
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting (VPB) en loonheffingen. En die soepelheid is bepaald
niet aan dovemansoren gericht: inmiddels is de berg aan openstaande belastingschuld al opgelopen
tot ruim € 20,5 miljard.
https://www.rendement.nl

Nieuwe belastingverplichtingen weer voldoen
Het bijzonder uitstel liep tot en met 31 maart 2022. Na deze datum is het gedaan met de
coronaregeling en moeten ondernemers nieuwe belastingverplichtingen weer gewoon voldoen. Let
wel: dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld de betaling van BTW over het eerste kwartaal van 2022 of
de toonheffingen over maart 2022. Tijdens die periode gold weliswaar het bijzonder uitstel, maar de
betalingsverplichting is na l april 2022 ontstaan en moet dus betaald worden.
https://www.ren^ement.nl
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Uitzondering voor voorlopige aanslagen

Een uitzondering geldt overigens voor de voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en de
VPB. Hiervan valt het volledige bedrag nog onder het bijzonder uitstel, ook al stopt dat dus per l
april. Ondernemers hoeven dus de termijnen van april tot en met december 2022 nog niet te
betalen, die warden opgeteld bij de openstaande belastingschuld.

Een ondernemer die niet aan de nieuwe betalingsverplichtingen kan voldoen, kan mogelijk regulier
uitstel van betaling aanvragen.
https://www.rendement.nl
Aflossen starten vanaf l oktober 2022

In april weten ondernemers enigszins waar zij aan toe zijn met hun opgebouwde schuld.
Dan stuurt de Belastingdienst namelijk een tussenstand over de hoogte van de schuld op
31 januari 2022. In augustus volgt er nog een tweede brief met een nieuw overzicht. Beide brieven
zijn alleen om te informeren, de ondernemer kan er geen rechten aan te ontlenen.
Komende maand zet de Belastingdienst ook een rekenhulp online, waarmee ondernemers een
indicatie kunnen krijgen van hoe hoog de betalingstermijnen worden. Want van uitstel komt geen
afstel: vanaf l oktober 2022 moeten ondernemers uiterlijk beginnen met het aflossen van hun
belastingschuld. Zij krijgen daarvoor maximaal 60 maanden de tijd.
https://www.rendement.nt

Inkomsten- en vennootschapsbelasting en toeslagen

Vanaf 20 april 2022 stuurt de Belastingdienst een brief aan degenen die te veel zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget heeft gekregen en dit nog niet heeft
terugbetaald. Men kan gebruikmaken van een betalingsregeling en het bedrag in 24 maanden
terugbetalen. Lukt het niet om binnen 24 maanden te betalen dan wil de Belastingdienst kijken naar
een betalingsregeling die bij de situatie past.
Salarissen

Nieuwe opzegverboden vanaf l augustus 2022

Werkgevers moeten vanaf l augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe opzegverboden.
Deze opzegverboden beschermen de werknemersrechten die ontstaan door een Europese richtlijn
voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Nederland moet op uiterlijk l augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt.
Hiervoor ligt bij de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel bevat onder meer een wijziging van artikel
670 van Burgerlijk Wetboek 7, het wetsartikel waarin de opzegverboden zijn geregeld. In artikel
7:670 BW staan allerlei omstandigheden waaronder een werkgever een arbeidsovereenkomst niet
mag opzeggen, zoals verlofopname, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als
zo'n opzegverbod van toepassing is, is het voor de werkgever lastiger om de arbeidsrelatie met de
werknemer te beëindigen. Maar uitdiensttreding is niet uitgesloten.
https://www.rendement.nl
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Opzegverbod rond studiekostenbeding en nevenarbeidbeding
De EU-richtlijn voegt een aantal opzegverboden toe aan artikel 7:670 BW, lid 9. Die opzegverboden
moeten ervoor zorgen dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen omdat een
werknemer gebruikmaakt van rechten die in de EU-richtlijn zijn opgenomen:
•
Het kosteloos en onder arbeidstijd volgen van scholing die verplicht is op basis van de wet of
cao. Een studiekostenbeding dat de werknemer toch dwingt om te betalen, is nietig.
Het niet uitvoeren van arbeid omdat het werk op een tijdstip moet worden uitgevoerd dat
vooraf niet is overeengekomen of omdat de werkgever zich niet aan de wettelijke

oproepregels houdt. Dit recht geldt voor een werknemer van wie de tijdstippen van het werk
geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn.
Het uitvoeren van nevenwerkzaamheden als er een nevenwerkzaamhedenbeding is
overeengekomen, maar de werkgever geen 'objectieve rechtvaardiging' heeft om

•

nevenwerkzaamheden te verbieden.

•

Het verzoeken om informatie die de werkgever moet geven bij indiensttreding op basis van
artikel 7:655 BW of het aansprakelijk stellen van de werkgever als hij bij indiensttreding niet
de juiste informatie verstrekt en de werknemer daardoor schade lijdt.
Het schriftelijk verzoeken om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
(als de werknemer op het moment van aanpassing minstens 26 weken in dienst is) of het
opeisen van dit werk als de werkgever niet op tijd schriftelijk en gemotiveerd reageert.
Werkgevers met tien werknemers of meer moeten binnen een maand reageren, kleinere
werkgevers binnen drie maanden.

Het verzoeken om informatie over bijvoorbeeld het loon en toeslagen aan de werkgever als
een werknemer op wie de Europese detacheringsrichtlijn van toepassing is, vertrekt naar een
andere lidstaat van de Europese Unie voor detachering.
https://www.rendement.nl
Overig

Energielabel C verkrijgen voor uw kantoorpand

Vanaf 2023 is een energielabel van minimaal C verplicht voor kantoren groter dan 100 m2. Voldoet
het pand in 2023 niet aan de eisen? Dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Zorg dus
dat uw kantoor nog dit jaar beschikt over een energielabel C of beter.
Handhaving op UBO-register 'risicogebaseerd'

Het lijkt erop dat de handhaving op een ontbrekende inschrijving in het UBO-register nu eerst
'risicogebaseerd' zal plaatsvinden. Dus alleen daar waar handhavers de meeste risico's zien. Daarmee
zal het dan waarschijnlijk niet direct boetes regenen, ondanks dat een groot deel van de
ondernemingen de deadline voor registratie niet heeft gehaald.
De deadline voor het inschrijven van 'ultimate beneficial owners' (UBO's) in het register was 27
maart 2022.

Althans, voor ondernemingen die bij de start van het UBO-register al bestonden. Nieuw opgerichte
vennootschappen moeten namelijk at direct bij de inschrijving in het Handelsregister een UBO
opgeven.

Ontbreekt de inschrijving, dan kan dat uiteindelijk leiden tot boetes.
https://www.rendement.nl
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Europees Hof buigt zich nog over UBO-register
Het is vrij aannemelijk dat veruit de meeste ondernemingen de deadline niet hebben gehaald. Het
ministerie van Financiën schat namelijk in dat zo'n 40 a 45% van de registratieplichtigen op 27 maart
2022 de UBO-informatie heeft doorgegeven.

Een deel van de ondernemingen heeft waarschijnlijk gewacht of er toch geen uitstel van de deadline
zou komen. Op het register is al sinds de start veel kritiek, onder meer van familiebedrijven die
vrezen voor hun privacy. Een deel van de gegevens in het UBO-register is namelijk voor iedereen op
te vragen. Over de geldigheid van het UBO-register loopt bovendien op Europees niveau nog een
rechtszaak. Het Europese Hof van Justitie komt naar verwachting rond de zomer meteen oordeel
over het register. Ondernemersorganisaties hebben het kabinet daarom eerder opgeroepen om de
deadline uit te stellen en het oordeel van het Hof af te wachten. Maar minister Sigrid Kaag van
Financiën ziet daar niets in.
https://www.rendement, n l

Coulance bij ontbreken UBO-registratie

Tijdens een debat over het UBO-register heeft de VVD het kabinet via een motie opgeroepen om
voorlopig terughoudend te zijn met de handhaving bij ondernemingen die nog geen UBO hebben
ingeschreven. Dit om te voorkomen dat ondernemers boetes zouden krijgen terwijl het oordeel van
het Hof er nog niet is.

In een reactie op de motie herhaalt minister Kaag dat zij het helemaal uitstellen van de handhaving
niet de goede weg vindt. Tegelijkertijd wijst de minister er op dat er sowieso coulance is als de
inschrijving ontbreekt. Als het al tot handhaving komt, dan krijgt de onderneming eerst nog een
termijn om de inschrijving alsnog te regelen, aldus Kaag. De minister stelt daarom voor de motie zo
te wijzigen dat die oproept dat de handhaving 'in de eerste tijd alleen risico gebaseerd plaatsvindt'.
Dit komt erop neer dat er alleen gehandhaafd wordt bij 'die rechtsvormen en entiteiten met de
meeste risico's'. Welke dat dan precies zijn heeft Kaag in het debat nog niet toegelicht.
https://www.rendement.nl

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E is verplicht!
Elke werkgever moet een arbobeleid voeren (zie Arbowet voor meer informatie). De basis van dit
beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met

mogelijke risico's. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico's in hun eigen
bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico's er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen.
Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel.

Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke
maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.
De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:
Stap l: Inventarisatie: Welke risico's spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
Resultaat: een lijst met alle risico's in het bedrijf.
Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico's staan in volgorde van belangrijkheid.
Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?

Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico's te
verminderen.

Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.

(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken
van een erkend Branche RI&E instrument)

Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
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Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.
De RI&E en het Plan van Aanpak actueel houden
Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Bedrijven en dus de risico's veranderen steeds:
nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het
bedrijf moeten gekeken worden of er nieuwe risico's zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende
stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen
grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de
voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is een continu proces.
Transport

Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen
gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een
vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.
Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:
De rit moet langer duren dan 24 uur.
De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.

U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven,
facturen en rittenstaten.

De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag.
• U geeft de winst aan in de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling geldt niet voor
ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.
U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de
regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het
woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de
volgende 2 voorwaarden:

Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer
dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).

Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres
van de transportondernemer.
Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:
Jaar Bedrag
2018 € 36,50
2019 € 37,50

2020 € 38,50
2021 € 39,50
2022 €41,50
Werkelijke verblijfskosten aftrekken

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel
aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan
het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.
5

^€s
ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Aftrekbeperking

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking van 20%.
Aankondiging openstellen voertuigregister voor vergunninghouders

Begin mei 2022 wordt het voertuigregister voor vergunninghouders opengesteld. Hierin gaat elk
transportbedrijf zijn voertuigen en aantal chauffeurs registreren. Net als nu moet tegenover elk
vergunningbewijs een voertuig staan, maar aan het aantonen daarvan worden hogere eisen gesteld.
Daarnaast moeten er voldoende chauffeurs werkzaam zijn bij de onderneming. Voor een
ondernemer met 10 vergunningbewijzen is het niet logisch om maar l chauffeur te hebben. De
NIWO gaat dit controleren vanwege nieuwe Europese regels uit het zogenaamde mobiliteitspakket.
Het niet aanleveren van de gegevens kan leiden tot intrekking van de vergunning.
Invullen kentekens en aantal chauffeurs

Het voertuigregister is onderdeel van het ondernemersloket van de NIWO. Ondernemingen die
gebruik maken van het ondernemersloket kunnen hun gegevens eenvoudig inzien. De kentekens en
de wijze waarop u over voertuigen beschikt via koop, huur of lease, legt u zelf vast in het
voertuigregister.

In geval van huur of lease uploadt u huur/leasecontracten, bij koop (eigendom) is dat niet nodig. Ook
het aantal werknemers en het aantal chauffeurs vult u in.

Toegang alleen via eHerkenning
Om toegang te krijgen tot het ondernemersloket en het voertuigregister moet u inloggen met
eHerkenning. De NIWO hanteert eHerkenning op niveau 3 (EH3), de standaard bij de overheid. Het is
een veilige en betrouwbare manier van inloggen. Met dit inlogmiddel kunt u bij vele andere
overheidsinstanties inloggen. eHerkenning is gekoppeld met het KVK-nummer van de onderneming,
zodat u namens uw onderneming online zaken kunt regelen met de overheid.

Gelezen:

"Zoek de vrede in jezelf en deel die uit".

Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.
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