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Nieuwsbrief d.d. 1 december 2021 zevende jaargang nummer 11
Na weer een bewogen jaar
wensen wij u
fijne feestdagen en
een gelukkig en vooral gezond 2022

Gelezen:

" Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn."
Kantoren gesloten
Onze kantoren zijn gesloten op 24 en 31 december 2021.

Kantoor Stiens is ook gesloten op 27, 28, 29 en 30 december 2021
Uiteraard kunt u op deze dagen contact zoeken met kantoor Drachten en wordt u indien mogelijk
zoveel mogelijk geholpen.
Tariefaanpassing per 1 januari 2022

Wij proberen ieder jaar onze dienstverlening tegen een marktconform tarief aan te bieden.
Daarom houden wij periodiek onze tarieven tegen het licht en passen wij deze aan, aan nieuwe
marktomstandigheden, wijzigingen bij leveranciers en inflatie.
Wij hebben, mede op basis van de CPI index oktober 2021, besloten om onze tarieven te verhogen
met 3,4%.

Ook in 2022 zullen wij ernaar streven om met onze dienstverlening voor u van betekenis te kunnen
zijn, zodat u zich kan richten op een succesvol jaar.
Corona nieuws:

Toch weer bijzonder belastinguitstel en verhoging TVL
Ondernemers kunnen toch weer een beroep doen op bijzonder belastinguitstel als zij hun
belastingen niet kunnen betalen door de (nieuwe) coronamaatregelen. Het uitstel wordt verlengd tot
het eind van dit jaar. De invorderingsrente blijft nog een halfjaartje langer op 0,01% staan, tot l juli
2022. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat voor het vierde kwartaal van 85% naar 100%.
Ondernemers kunnen weer gebruikmaken van de regeling voor bijzonder uitstel van
belastingschulden die op l oktober 2021 in principe was gestopt. De coronamaatregel is verlengd tot

het einde van het jaar. Het bijzonder uitstel van betaling geldt alleen voor belastingschulden die nog
niet zijn voldaan. Door de overheid is aangegeven dat ook voor de laatste kwartaalaangiften van dit
jaar die ondernemers in januari 2022 moeten doen en betalen het uitstel geldt.
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Daarnaast is aangekondigd dat de invorderingsrente nog een halfjaartje langer op 0,01% blijft staan.
Vanaf l juli 2022 gaat het percentage dan naar 1%, op l januari 2023 naar 2% en op l januari 2024
naar 4%.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
TV;, omhoog naar 100%

De TVL gaat voor het vierde kwartaal van dit jaar omhoog van 85% naar 100%. Mkb-ondernemingen
kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen maximaal € 550.000 aan subsidie ontvangen. Voor nietmkb-ondernemingen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 600.000.
De staatssteungrens is door het kabinet verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Daarnaast is
de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd.
Nieuwe steunmaatregelen: NOW-regeling keert terug
Werkgevers kunnen voor de maanden november en december 2021 opnieuw een beroep doen op
de NOW. Het kabinet hoopt dat UWV het aanvraagloket voor deze subsidie voor loonkosten in
december kan openzetten.

Nadat het kabinet half november nieuwe coronamaatregelen aankondigde, was een herinvoering
van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) volgens het
kabinet (nog) niet aan de orde. Krap twee weken later kondigt het kabinet aan dat de NOW-regeling
toch weer terugkeert in het nieuwe pakket steunmaatregelen, dat in het leven is geroepen na
nieuwe coronamaatregelen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

NOW 5 bijna hetzelfde als NOW 4
Het kabinet is van plan om de NOW 5 te laten gelden voor de periode van l november 2021 tot en
met 31 december 2021. Om werkgevers te blijven steunen zal de NOW 5 bijna identiek worden aan
de regels voor de NOW 4. Via de NOW 5 kan een werkgever daarom met een (verwacht)
omzetverlies van minimaal 20% een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen. De maximale
tegemoetkoming blijft staan op 85%, de opslag voor aanvullende lasten op 40% en het te vergoeden
dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon (€ 9.813). Een werkgever kan
maximaal 80% van zijn omzetverlies vergoed krijgen. De referentiemaand voor de loonsom wordt
september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019 gedeeld door zes.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Periode omzetverlies staat vast

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de aanvraag van de NOW 5
niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke
werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.
Daarnaast wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15% (dit was bij de NOW 4 nog
10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever die NOW 5 aanvraagt met 15% mag dalen,
zander dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Daarnaast kunnen meer startende
ondernemers gebruikmaken van de NOW 5.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Werktijdverkorting blijft open
De regeling voor werktijdverkorting (WTV) blijft tijdens de NOW 5 open. Als er samenloop is tussen
de WW en de NOW, zal de WTV-aanvraag van de werkgever dus van invloed zijn op de hoogte van
de NOW-vergoeding. Om voor de NOW 5 in aanmerking te komen, moet de werkgever een aanvraag

indienen bij UWV.
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Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor de
NOW 5, maar de precieze datum waarop het aanvraagloket opengaat is nog niet bekend.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement,nl

Belangrijke datums voor werkgevers die NOW hebben ontvangen
U heeft voor verschillende aanvraagperiodes NOW een voorschot op uw tegemoetkoming
ontvangen. Dat betekent ook dat u voor elk van die aanvraagperiodes een definitieve berekening
moet aanvragen. Voor de tweede aanvraagperiode kan dat tot en met 31 maart 2022. Voor de
aanvraagperiodes daarna heeft u langer de tijd, namelijk tot en met 23 februari 2023.
Als u vrijwillig van de tegemoetkoming wilt afzien
Wilt u geen gebruik meer maken van de tegemoetkoming NOW? Dan kunt u besluiten om van de
tegemoetkoming af te zien. U betaalt dan het hele voorschot terug. Als u wilt afzien van de
tegemoetkoming, geeft u dit in het formulier aan bij de vraag 'Wilt u een definitieve berekening
aanvragen?'. U rond het formulier daarna versneld af, zonder derdenverklaring of
accountantsverklaring mee te sturen. Hoe de terugbetaling werkt, staat in de beslissing die u op uw
aanvraag ontvangt. Wacht deze beslissing af voordat u een betaling aan het UWV doet.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting en toeslagen
Toeslagen 2022

Wie in 2021 toeslagen ontving, krijgt binnenkort bericht ( waarschijnlijk automatisch digitaal) over de
toeslagen 2022.
Controleer of laat dit door ons controleren, want de gegevens waarop de belastingdienst zich
baseert, zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u teveel of juist te weinig krijgt.
Voor de zorg-, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt een vermogenstoets.
Iedereen die op l januari meer vermogen heeft dan de gewone vrijstelling, alleenstaand € 31.000 en
partners € 62.000, krijgt geen huurtoeslag meer (denk wel om inkomen en vermogen van
medebewoners).

Wie meer box-3 vermogen heeft dan indien gehuwd ca € 151.000 en alleenstaand ca € 120.000,
krijgt geen zorgtoeslag en/of kindgebonden budget meer. Check daarom tijdig hoeveel box-3
vermogen u heeft. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevante maximum, dan kunt u
misschien nog maatregelen nemen voor l januari as.
Denk om het tijdig regelen van kinderopvangtoeslag. Voor het aanvragen hiervan heeft u drie
maanden de tijd, gerekend vanaf de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
Tevens verzoeken wij u ons altijd een kopie te sturen.
Jaarlijkse schenkvrijstellingen
Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2021 een reguliere
schenkingsvrijstelling van € 6.604 (€ 1.000 meer i.v.m. corona).
Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 26.881. De verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal
warden benut door een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is.
Aan een ieder (bijvoorbeeld kleinkind) kan € 3.244 (€ 1.000 meer i.v.m. corona) belastingvrij worden
geschonken.
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(Energie-)investeringsaftrek/Nog investeren in 2021 afwachten tot 2022?
Het uitstellen of splitsen van een te investeren activa kan u fiscaal voordeel opleveren.
Hieronder staat de investeringsaftrek voor 2021.
Investering minder dan € 2.400 of meer dan € 328.721 - geen investeringsaftrek
Meer dan € 2.400 - minder dan € 59.170 - 28 % van investeringsbedrag
Meer dan € 59.170 - minder dan € 109.574 - vast bedrag € 16.568
Meer dan € 109.574 - minder dan € 328.712 - € 16.568 minus 7,56% van
investeringsbedrag boven € 109.574
Bijvoorbeeld. Een grote investering van € 100.000 levert verspreid over twee jaren
(2 x € 50.000) meer aftrek op dan in één jaar. Het verschil in aftrek bedraagt ca € 12.000, vertaald in
belastingvoordeel (stel 40%) is ca € 5.000. Bij een investering van € 200.000 is dit verschil ca.
€ 23.000, belastingvoordeel ca € 9.000.
Ook moet u ook uitkijken voorde desinvesteringsbijtelling! Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruik
gemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het
bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de
investeringsaftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Door de vijf-jaargrens kan het handig zijn om een
desinvestering nog even uit te stellen.
Belastingrente VPB per l januari 2022 weer naar 8%

De invorderings- en belastingrente zijn/waren vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd. Maar waar
de invorderingsrente nog tot 31 december 2021 op 0,01% blijft staan en daarna langzaam omhoog
gaat is de belastingrente al op l oktober 2020 naar 4% gegaan voor zowel de inkomstenbelasting (IB)
als de vennootschapsbelasting (VPB). Maar zoals het er nu uitziet gaat de belastingrente voor de VPB
per 1 januari 2022 weer terug naar de oorspronkelijke 8%.
De belastingrente komt om de hoek kijken als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen
omdat de aangifte te laat is ingediend of als het bedrag in de aangifte onjuist is. Voor de coronacrisis
was het percentage voor de belastingrente voor de IB 4% en voor de VPB 8%. Maar tijdens de
coronacrisis werd deze tot l oktober 2020 op 0,01% gesteld voor beide belastingen. Nu geldt er voor
de IB, maar ook voor de VPB een tarief van 4%. Uit een brief van het ministerie van Financiën blijkt
dat de 8% voor de VPB per l januari 2022 echter weer terugkeert.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Zorg vooreen voorlopige aanslag1.

Deze hoge belastingrente kan worden voorkomen door vóór l juni van het jaar volgend op het
boekjaar, de aangifte VPB in te dienen. Deze aangifte moet de fiscus dan wel volgen. Een andere
manier om de belastingrente te voorkomen is het aanvragen van een voorlopige aanslag. Veel
ondernemingen ontvangen aan het begin van het lopende jaar van de Belastingdienst automatisch al
een voorlopige aanslag, op basis van de gegevens van vorige jaren. Controleer goed of de opgelegde
voorlopige aanslag aansluit bij de winstverwachting. Als de voorlopige aanslag vóór l mei van het
jaar volgend op het boekjaar is aangevraagd of is aangepast, en de Belastingdienst deze zonder
wijzigingen overneemt is er geen belastingrente verschuldigd.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Invorderingsrente ook geleidelijk hoger

De invorderingsrente van 0,01% tot en met het einde van 2021, wordt geleidelijk teruggebracht naar
het niveau dat gold vóór de coronacrisis: de invorderingsrente wordt per l januari 2022 vastgesteld
op 1%, op l juli 2022 gaat dan de rente omhoog naar 2%. Hierna wordt de rente op l januari 2023
vastgesteld op 3% en vervolgens hanteert de fiscus vanaf l januari 2024 weer het gebruikelijke tarief
van 4%.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Lonen

Benut restant vrije ruimte

Het kan zijn dat nog niet alle vrije ruimte is benut die uw onderneming beschikbaar heeft.
Dat levert niet alleen uw werknemers, maar ook uw onderneming voordeel op.
Tot l januari 2022 is de tijdelijke verhoging aan vrije ruimte nog van kracht. Hierdoor heeft u dit jaar
3% vrije ruimte over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom (in 2022 weer 1,7%).
Over het meerdere geldt een percentage van 1,18%.
Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven
In principe is de werkgever vrij om de keuze te maken om belaste vergoedingen en verstrekkingen als
loon bij de werknemers of als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te verwerken. Maar om
ervoor te zorgen dat het gebruik van de vrije ruimte binnen de grenzen der redelijkheid blijft, is de
gebruikelijkheidstoets in het leven geroepen. Deze toets houdt in dat de als eindheffingsloon
aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat
gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden. Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de
werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van
maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.
Mag een werknemer twee banen tegelijkertijd hebben?
Het komt steeds meer voor; werknemers die twee banen combineren. Voor parttime werkers is het
vaak een bewuste keuze om een tweede baan te zoeken, zo blijkt uit onderzoek. Het geeft
afwisseling in de werkzaamheden én genereert extra inkomen. Oproepkrachten nemen vaak een
tweede baan omdat ze in hun eerste functie niet genoeg uren kunnen maken.
Mag je zomaar een tweede baan zoeken?
Meestal niet. De werknemer heeft het recht op vrije arbeidskeuze, maar in veel contracten en in
sommige cao's staat een nevenwerkzaamhedenbeding. Het nevenwerkzaamhedenbeding bepaalt
dat de werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten tijdens het dienstverband, tenminste
niet zonder toestemming van de werkgever. Deze toestemming kan de werkgever - voorlopig nog vrij eenvoudig weigeren. Dit kan echter volgend jaar gaan veranderen, als er strengere regels komen
voor het nevenwerkzaamhedenbeding. Meer informatie hierover vindt u in het artikel 'Het verbod op
nevenwerkzaamheden, mag het straks nog?'.
In het geval van een oproepkracht en/of een tijdelijk contract is het meestal niet redelijk als de
werkgever de werknemer verbiedt om een tweede baan te nemen.
Meldingsplicht voor werkzaamheden

De werkgever doet er verstandig aan om in ieder geval een meldingsplicht voor
nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst te zetten. Voor de werkgever houdt het namelijk
een risico in als de werknemer ook elders gaat werken. Niet alleen doordat nevenwerkzaamheden
concurrerend kunnen zijn met het bedrijf, er bedrijfsgeheimen kunnen worden uitgewisseld of dat er
sprake kan zijn van een belangenconflict. Maar ook omdat de werkgever ervoor verantwoordelijk is
dat de werknemer de Arbeidstijdenwet niet overtreedt. De werkgever kan een boete krijgen als dit
wel gebeurt, zelfs als hij niet op de hoogte was van de nevenwerkzaamheden.
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Arbeidstijdenwet

Werknemers mogen in principe maximaal 12 uur per dag werken voor een korte periode en nooit
meer dan 60 uur per week. Voor de gemiddelde werktijd in een periode van vier weken gaat de wet
uit van maximaal 55 uur per week, voor 12 weken van maximaal 48 uur per week. Er staan wel
uitzonderingen op deze hoofdregel in de Arbeidstijdenwet, bijvoorbeeld bij bepaalde beroepen of
een langere referentieperiode in bepaalde gevallen. Overigens gelden de regels van de
Arbeidstijdenwet niet voor werknemers die (in totaal) drie keer het minimumloon of meer
verdienen. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen.

Fiscale gevolgen
Tenslotte heeft het hebben van meerdere banen voor de werknemer zelf ook fiscale gevolgen. Zo
kan slechts één van de werkgevers de loonheffingskorting toepassen, zodat de werknemer vaak
belasting moet terugbetalen.
Zuinig zijn op aangiftebrief loonheffingen 2022
De Belastingdienst verstuurt binnenkort de aangiftebrief loonheffingen 2022. Daarin staan de
deadlines en betalingskenmerken op een rij die ondernemingen in 2022 moeten hanteren bij het
indienen en betalen van de loonaangifte. Het is belangrijk om deze brief goed te bewaren.
De Belastingdienst stuurt aan het einde van ieder jaar de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen rond
naar alle werkgevers. Dit jaar is de verwachte bezorgdatum 12 november. In de brief staan de
volgende gegevens die een werkgever nodig heeft om de aangifte loonheffingen voor ieder tijdvak
op tijd in te dienen en te betalen:
• het aangiftetijdvak waarmee een werkgever bij de Belastingdienst is geregistreerd (maand of
vier weken);
per aangiftetijdvak de uiterste aangiftedatum en uiterste betaaldatum;
• voor elk aangiftetijdvak het betalingskenmerk.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Verwerking loonaangifte hangt af van betalingskenmerk
Zander het juiste betalingskenmerk kan de Belastingdienst de loonaangifte en betaling van de
loonheffingen niet meteen op het juiste aangiftetijdvak verwerken. Werkgevers doen er verstandig
aande aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst
verstrekt de brief maar één keer per jaar en reikt geen kopieën uit. Het is dus niet mogelijk om een
nieuw exemplaar aan te vragen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Betalingskenmerk achterhalen met omrekenmodule
Verdwijnt de brief in de loop van het jaar toch, dan is er echter geen man overboord. Het juiste
betalingskenmerk voor de loonheffingen is ook te achterhalen via de omrekenmodule van de
Belastingdienst. En de uiterste aangifte- en betaaldata voor 2022 staan binnenkort in een volgende
editie van Nieuwsbrief Loonheffingen 2022.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Aangiftebrief doorspelen aan intermediair

De Belastingdienst stuurt de aangiftebrief loonheffingen altijd naar de werkgever zelf. Als een
werkgever de salarisadministratie - of alleen de verwerking van de loonaangifte - heeft uitbesteed,
is het dus zaak dat hij de brief met de deadlines en kenmerken voor 20222 door speelt naar de partij
die deze klus voor zijn organisatie regelt.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Definitie inkomstenverhouding weer één jaar uitgesteld
De vastlegging van de definitie van het begrip inkomstenverhouding (IKV) is opnieuw met een jaar
uitgesteld en vindt nu waarschijnlijk plaats per l januari 2024. Dat schrijft demissionair
staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede
Kamer.

Inkomstenverhoudingen (IKV's) vormen dé basis van de werknemersgegevens. Daarom is het
belangrijk dat een werkgever de informatie rond inkomstenverhoudingen goed in zijn loonaangifte
opneemt, zodat ze juist in de polisadministratie terechtkomen. Om de kwaliteit van de
polisadministratie te verbeteren, moest er volgens demissionair minister Koolmees van SZW een
precieze definitie worden vastgelegd van het begrip IKV. Dit begrip moest aanvankelijk gaan gelden
vanaf l januari 2022, maar werd begin 2021 uitgesteld tot l januari 2023. Staatsecretaris Wiersma
liet onlangs per brief aan de Tweede Kamer weten dat de invoering van de definitie met weer een
jaar is uitgesteld. Het Besluit dat de nieuwe definitie van het IKV regelt, werd al in april 2021
gepubliceerd in het Staatsblad.
Met het uitstel wordt extra ruimte gecreëerd voor het ministerie om met betrokken partijen te kijken
naar een praktische invulling van één onderdeel van het besluit. Dat onderdeel gaat over de
werkgeversbetalingen op basis van de uitkeringen van de Ziektewet en de Wet arbeid en zorg. De
werkwijze die wordt beschreven in het Besluit stuitte namelijk op bezwaren in de praktijk. Met de
betrokkenen gaat de staatsecretaris kijken naar een alternatief. Hij hoopt hiermee op 'korte termijn'
klaar te zijn, zodat het kan worden onderzocht op uitvoerbaarheid. De ingangsdatum van l januari
2023 is hierdoor niet meer realistisch.

Tijdelijke werkwijze werkgeversbetalingen duurt één jaar langer
Het uitstel heeft gevolgen voor de handhaving van de gedifferentieerde premies voor het Algemeen
werkloosheidsfonds (Awf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Door het uitstel duurt de
tijdelijke werkwijze rondom de werkgeversbetalingen een jaar langer. Bij een werkgeversbetaling
kunnen werkgevers naast het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, een uitkering van UWV
doorbetalen aan een werknemer. In 2020 en 2021 mochten zij kiezen of ze de werkgeversbetaling bij
de aangifte loonheffingen verwerken in dezelfde inkomstenverhouding als het loon, of in een aparte
inkomstenverhouding. Dit blijft dus ook nog mogelijk in 2022 en 2023. Maar als werkgevers de
werkgeversbetaling en het loon in dezelfde inkomstenverhouding verwerken, kunnen de
Belastingdienst en UWV moeilijker controleren of werkgevers de juiste Awf- of Aof-premie afdragen.
Overig

Vergeet de inschrijving in het UBO-register niet!
-2021 I De Europese regelgeving heeft EU-landen verplicht een UBO-register in te richten. In
Nederland is dat geregeld in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018. Dat betekent dat iedere instelling
uiterlijk op 26 maart 2022 de Ultimate Beneficial Owners (UBO's) moet hebben ingeschreven.
Wat is een UBO?

UBO's zijn de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) van een organisatie. Deze
uiteindelijke belanghebbende heeft 25% of meer van de aandelen of meer dan 25% van het
eigendomsbelang. Daarnaast zijn er andere instellingen waar UBO's aangewezen zijn. Een
opsomming hiervan vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.
Pseudo-UBO

Is de/een Ultimate Beneficial Owner niet te benoemen? Dan is in uiterst gevat sprake van een
pseudo-UBO. Deze pseudo-UBO dient dan ingeschreven. Dit zijn dan over het algemeen de statutaire
bestuurders van de organisatie.
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Welke organisaties hebben een UBO-registratieplicht?
Op de website van de Kamer van Koophandel is een lijst opgenomen. Op deze lijst komen in ieder
geval voor:
Besloten vennootschappen
• Stichtingen
Verenigingen
Vennootschappen onder firma
Commanditaire vennootschappen
Rederijen

Op welke wijze kan een UBO worden ingeschreven?
U kunt een UBO inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel.
Hoofdregel is dat ieder organisatie zelf zorgdraagt voor de inschrijving van UBO's in het UBO-register.
Het is van belang dat u uw klanten wijst op deze verplichting. Want, zeker na 26 maart 2022, krijgt u
te maken met de terugmeldverplichting als u constateert dat de gegevens in het UBO-register naar
uw mening niet kloppen.
Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over het UBO-register.
Transport

Rapport kostenontwikkeling in het wegvervoer van Panteia oktober 2021
"Samenvatting:
Deze rapportage verschaft gedetailleerde informatie over de prijsontwikkeling van de
kosten in het binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer. Naast gegevens over de
opgetreden kostenontwikkelingen in 2021 worden ook de verwachtingen voor 2022
weergegeven.

Roerige tijden 'm transport en logistiek
Voordat u verder leest om te zien wat de gemiddelde kostenontwikkeling in uw
marktgebied is, is het belangrijk de resultaten zoals in deze rapportage weergegeven in
de juiste context te zien. Het zijn immers roerige tijden in transport en logistiek,
waardoor kostenontwikkelingen in uw situatie sterk kunnen verschillen met die van uw
collega. Het is dan ook, meer dan ooit, belangrijk om de vertaling naar uw eigen situatie
zorgvuldig te maken en u goed te verdiepen in de diverse kostensoorten en bijbehorende
kostenontwikkelingen. Zo kan in deelmarkten waar de schaarste aan medewerkers
groter is dan gemiddeld, sprake zijn van aanvullende loonkostenontwikkelingen bovenop
de reguliere kostenontwikkeling. Specifieke ontwikkelingen zijn belangrijke
onderwerpen om onderbouwd in een gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
aan de orde te stellen.

Realisatie 2021 (exclusief brandstofkostenontwikkeling)
De gerealiseerde kostenontwikkeling (exclusief brandstofkostenontwikkeling) van 2021
ten opzichte van 2020 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de +1,1% en
+1,9%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging (exclusief
brandstofkostenontwikkeling) tussen de +1,1% en +1,7%. De loonkosten zijn met
gemiddeld 0,91% toegenomen. De afschrijvingskosten stegen met 5,2%, de
verzekeringskosten met 4,5% en de kosten van reparatie en onderhoud stegen met
gemiddeld 2,6%.
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Raming 2022 (exclusief brandstof kostenontwikkeling)
De verwachte kostenontwikkeling (exclusief brandstofkostenontwikkeling) voor 2022
ten opzichte van 2021 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de +4,2% en
+5,7%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de geraamde kostenstijging
(exclusief brandstofkostenontwikkeling) tussen de +3,5% en +5,0%. De loonkosten van
het rijdend personeel stijgen naar verwachting met gemiddeld 6,34%. De
afschrijvingskosten stijgen naar verwachting met 6,4% en de verzekeringskosten met
9,4%. De kosten voor reparatie en onderhoud nemen naar verwachting met 4,0% toe.
Loonkostenontwikkeling
De lonen zijn per 1-7-2021 met 3,5% verhoogd. Dit betekent gemiddeld op jaarbasis
een brutoloonontwikkeling van 1,65%. Per 1-1-2022 worden de lonen verhoogd met
3,25%. Hieruit volgt een gemiddelde brutoloonontwikkeling voor 2022 van 5,13%. In
deze 5,13% zit de helft van de loonstijging van 1-7-2021.
Vergelijken we de situatie per peildatum 1-1-2021 met 1-1-2022 dan betekent dit een
loonkostenstijging van 7,17%.

Loonkostenontwikkeling gemiddeld 2021 (t.o.v. gemiddeld 2020)
Mutatie 2021 t.o.v. 2020

Brutoloonontwikkeling 1,65%
Ontwikkeling sociale lasten -0,74%
Totale loonkostenmutatie 2021 0,91%
Loonkostenontwikkeling gemiddeld 2022 (t.o.v. gemiddeld 2021)
Mutatie 2022 t.o.v. 2021
Brutoloonontwikkeling 5,13%
Verwachte ontwikkeling sociale lasten 1,21%
(incl. effect RVU premie, eerder stoppen met werk)
Totale loonkostenmutatie 2022 6,34%

Brandstofkostenontwikkeling
De brandstofkosten zijn in 2021 met ruim 16% fors gestegen ten opzichte van 2020.
Naar verwachting zullen de brandstofkosten in 2022 met gemiddeld 0,9% toenemen ten
opzichte van 20212.
Specifieke ontwikkelingen
Naast de reguliere ontwikkeling van de kostensoorten zijn er andere ontwikkelingen die

invloed kunnen hebben op de kostenontwikkeling. Deze ontwikkelingen zijn niet in één
cijfer uit te drukken en zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Een
aantal van deze ontwikkelingen worden onderstaand benoemd en in paragraaf 1.2
uitgebreid behandeld:
• Coronacrisis
• Chauffeurstekort
• Tekort aan onderdelen

• Onbalans internationale containerstromen

Ondernemers moeten, naast het volgen van de kostenontwikkelingen in deze
rapportage, goed de vertaling maken naar hun eigen specifieke situatie."
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Kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen
Vanaf l januari 2022 mogen ongeregistreerde (land)bouwvoertuigen niet meer de openbare weg op.
U kunt uw voertuig direct aanmelden bij de RDW. Dat kan nu nog online en tegen geringe kosten. Zo
ontvangt u eenvoudig en tijdig een kentekenbewijs.
Vanaf l januari 2022 mogen landbouwtrekkers, rijdende werktuigen (MMBS of mobiele machines) en
getrokken materieel alleen nog de openbare weg op als ze zijn geregistreerd bij de RDW. Als u
bijvoorbeeld werkt in de bouw, logistiek of land- en tuinbouw, dan gaat het ook om uw voertuigen.
De verwerkingstijd bij de RDW is ongeveer twee weken. Wacht niet tot het laatste moment.
Voertuigen met een grensverkeerkenteken
De registratieplicht geldt ook voor voertuigen met een grensverkeerkenteken (GV-kenteken). Wilt u
hetzelfde kenteken houden? Geef dan het eerder afgegeven GV-kenteken door bij het registreren
van het voertuig. U kunt dan ook de huidige kentekenplaat blijven gebruiken als dat een geldige
kentekenplaat is.

Vanaf l januari 2022 kunt u niet meer online registreren en is een keuring nodig. In plaats van 18
euro betaalt u dan minimaal 140 euro

Gelezen: Lachen is het waardevolste en tragedies
zijn het belachelijkste aspect van "de mens".

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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