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Nieuwsbrief d.d. l februari 2022 achtste jaargang nummer 2
Gehoord:

"Taal is de vroedvrouw van de gedachten"
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.
Machtigingen met Activeringscodes

Heeft u van de belastingdienst brieven ontvangen met daarop activeringscodes ontvangen, stuur ons
die dan zo spoedig mogelijk toe. U hoeft zelf niets naarde belastingdienst te sturen!!

Corona nieuws:

BTW-aangiftes bepalen TVL-verlies en wel/niet subsidie
Om voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking te komen moet een ondernemer
omzetverlies hebben geleden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan voor de
bepaling van de hoogte van dat verlies in principe uitgaan van de ingediende BTW-aangiften door de
ondernemer. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven onlangs bevestigd.
Met de TVL schiet het kabinet mkb'ers te hulp die door overheidsmaatregelen ten aanzien van het
coronavirus hun omzet zien wegvallen of drastisch zien inzakken. Dat maakt de financiering van vaste
lasten lastig. Ondernemingen die TVL willen aanvragen moeten uiteraard voldoen aan de spelregels.
Voor het vierde kwartaal van 2021 zijn hier de belangrijkste voorwaarden te vinden. De TVL kunt u
aanvragen bij de RVO.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Voldoende omzetverlies geleden?

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor TVL is dat een ondernemer omzetverlies
moet hebben geleden. De bv in onderstaande zaak vond dat zij ook omzetverlies had geleden en
verzocht daarom om de TVL-subsidie bij de RVO voor de maanden juni tot en met september 2020.
De RVO wees dit verzoek echter af omdat de bv niet aan de voorwaarde van 30% omzetverlies

voldeed ten opzichte van dezelfde periode over 2019. Voor de bepaling van dit verlies had de RVO de
BTW-aangiften van de bv over het tweede en derde kwartaal van 2020 als uitgangspunt genomen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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BTW-aangiften gaven een vertekend beeld
Met de afwijzing was de bv het niet eens omdat de BTW-aangiften over die periode een vertekend
beeld gaven. De aangifte over het derde kwartaal van 2020 was volgens de bv hoger dan de
werkelijke omzet omdat er een doorbelasting van kosten over 2019 voor een zusteronderneming in
waren verwerkt. Maar dat was geen omzet van haar volgens de bv. De kosten waren verwerkt in de
rekening-courant op de zuster-bv en alleen meegenomen omdat dit BTW-technisch nu eenmaal zo
moest. De bv stapte naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven om haar gelijk te halen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement,ni

Aantonen omzet aan hand van BTW-aangiften was redelijk

De bv kreeg echter geen gelijk van het College. Voor de bepaling van het omzetverlies was/is bewust
gekozen voor de berekeningswijze die de RVO heeft gebruikt. Met het oog op de uitvoerbaarheid en
de beperking van de administratieve lasten was het aantonen van de omzet aan de hand van de
BTW- aangiften volgens het College redelijk. Er was ook geen reden om af te wijken van de grondslag
van deze berekenmethode. Het College besliste dat er geen sprake was van schending van het
evenredigheidsbeginsel en verklaarde het beroep van de bv ongegrond. De bv kreeg dus geen TVL.
College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 januari 2022, nr. 21/605
Bron: 'Rendement Online' - https.V/www.rendement.nl

Langer uitstel belastingbetaling

Om ondernemers en bedrijven tegemoet te komen heeft het kabinet besloten om het uitstel van
betaling van belastingen te verlengen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel liep anders af op 31
januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.
Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor die ondernemers die dit door de blijvende
coronamaatregelen nog nodig hebben en biedt hen extra financiële ruimte. Momenteel hebben ruim
264.000 ondernemers een totale openstaande belastingschuld van 18,7 miljard euro. In totaal
hebben ruim 380.000 ondernemers gebruik gemaakt van het uitstel van betaling.
Ondernemers die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Ondernemers
die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het uitstel of hun openstaande schuld al volledig
hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel van betaling aanvragen. Het uitstel geldt
voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor l april 2022 ligt.
In de periode van de verplichte sluiting hebben sportscholen online sportlessen aangeboden. Om de
sportscholen tegemoet te komen, voert het kabinet ook met terugwerkende kracht het verlaagd
btw-tarief op online sportlessen weer in voor de periode vanaf 28 november 2021 tot en met 14
januari 2022.
Bron: Ministerie van Financiën

Inkomsten- en vennootschapsbelasting en toeslagen
Als u ongevraagd een voorlopige aanslag ontvangt

Mogelijk hebt u in januari 2022 voor het eerst, en ongevraagd, een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting (IB) ontvangen. Dat kan even schrikken zijn. U bent gewend om achteraf, na
vaststelling van de definitieve aanslag, uw IB over het voorgaande jaar te betalen.
Omdat u nu een voorlopige aanslag krijgen, moet u gedurende het belastingjaar al IB betalen.
Als u in voorgaande jaren met de definitieve aanslag IB moest (bij)betalen, zal de Belastingdienst,
ongevraagd, een te betalen voorlopige aanslag opleggen. Dit kan voor u, die voor het eerst een

voorlopige aanslag ontvangt, eenmalig, leiden tot een tijdelijke relatief hoge belastingdruk. Deze
ontstaat als u vóór l maart 2022 moet starten met het betalen van de belasting over het geschatte
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inkomen van het huidige jaar, terwijl u nog ook de definitieve aanslag IB over het vorige jaar nog
moet voldoen.

Met de voorlopige aanslag streeft de Belastingdienst ernaar om de betalingen van de IB gelijk te
laten lopen met het werkelijke inkomen. Dan is achteraf het verschil tussen de voorlopige en
definitieve aanslag niet zo groot. Ter vergelijking: in loondienst houdt de werkgever per maand
belasting in en krijgen werknemers een nettoloon uitbetaald. Zij betalen dus ook belasting op het
moment zij hun inkomen verdienen.
Berekening voorlopige aanslag

Het bedrag van de voorlopige aanslag is de best mogelijke schatting, gebaseerd op gegevens van een
eerdere definitieve aanslag, of informatie die de belastingplichtige heeft doorgegeven aan de
Belastingdienst. Daarbij zijn de gevolgen van de veranderingen in de belastingen die voor 2022
gelden - en die van toepassing zijn op de situatie van de belastingplichtige - in de voorlopige aanslag
doorberekend.

Verzoek vermindering

U kunt, in overleg met ons, een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen. U moet
er wel rekening mee houden dat u mogelijk met de definitieve aanslag alsnog IB moet bijbetalen, op
basis van het werkelijk gerealiseerde inkomen.
Afspraak met fiscus niet nakomen komt bv duur te staan

Afspraken met de Belastingdienst over het gestaag aflossen van een belastingschuld zijn bepaald niet
vrijblijvend. Een bv die niet had voldaan aan de afspraken, liep alsnog tegen een flinke
belastingrekening aan. En volgens de rechtbank was dat terecht.

Ondernemingen kunnen afspraken maken met de Belastingdienst over het oplossen van een netelige
fiscale situatie. Bijvoorbeeld als bij een boekenonderzoek zaken naar boven komen waar de fiscus
het niet mee eens is, zoals een hoge schuld. Dan kan de afspraak zijn dat de onderneming die schuld
volgens een tijdpad aflost en dat de inspecteur nog niet direct over de hele schuld een aanslag
oplegt. Zo wordt een rechtszaak voorkomen.
Bron: 'Rendement Online' - httDS://www.rendement.nl

Afspraken vastleggen in vaststellingsovereenkomst
De gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een zogeheten fiscale vaststellingsovereenkomst
(VSO). Die is bindend voor beide partijen. De inspecteur kan dus ook niet zomaar tegen de afspraak
in alsnog gaan invorderen. Al zal er in alle VSO's staan dat de afspraken van de baan zijn als de fiscus
ontdekt dat de onderneming onjuiste informatie heeft gegeven.
In deze zaak ging het om een VSO die een bv had gesloten met de Belastingdienst naar aanleiding
van een boekenonderzoek. Daarin was onder meer afgesproken dat de rekening-courantschuld van

de directeur-grootaandeelhouder (dga) aan de bv zou worden verkleind. Eind 2018 zou deze schuld
nog maar € 4 miljoen mogen bedragen. Bovendien zou de dga zekerheden moeten stellen voor de
rekening-courantschuld en andere leningen van de bv. Toen de inspecteur vaststelde dat de bv de
afspraken niet nakwam, volgde er een correctie van de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij werd
onder meer een lening van € 400.000 aangemerkt als een 'uitdeling' en belast in box 2 van de
inkomstenbelasting.
Bron: 'Rendement Online' - h_ttps://www.rendement.nl

Geen zekerheden gesteld voor leningen

De rechter concludeerde dat de bv inderdaad de verplichtingen uit de VSO niet was nagekomen en
dat de inspecteur de correctie terecht had doorgevoerd. De onderneming was wel bezig om de
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rekening-courantverhouding terug te dringen, maar dat was niet vóór eind 2018 gebeurd. Ook was
onduidelijk welke zekerheden de dga precies had gesteld voor de leningen. Er was alleen een lijst
ingeleverd met privébezittingen die eventueel als zekerheid zouden kunnen dienen. Dat was volgens
de rechtbank allemaal onvoldoende. Daarom mocht de inspecteur ook afwijken van de afspraken in
de VSO en alsnog corrigeren. Ook navorderingsaanslagen voorde inkomstenbelasting bij de dga en
de dividendbelasting bij de bv bleven zo in stand.
Rechtbank Gelderland, 13 december 2021 (publicatiedata 10 en 14 januari 2022), ECLI (verkort):
6659,6660 en 6667
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Van site belastingdienst: Stand van zaken uitspraak Hoge Raad over box 3 (04-02-2022)
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3
wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de
uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.
Wij begrijpen dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt. Het uitwerken van
de uitspraak is complex en de belastingdienst is hierin afhankelijk van politieke besluitvorming. Het
gaat om veel mensen en veel geld. Het moet dus goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Het kabinet
wil hier daarom zorgvuldig naar kijken en komt uiterlijk l mei 2022 met een besluit.
Uitspraak massaal bezwaar
In reactie op deze uitspraak heeft de belastingdienst op 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de
massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. Het bezwaar is toegewezen.
De uitspraak staat in de Staatscourant.
Wat betekent deze uitspraak en wat kunt u nu doen?
De uitspraak geldt in eerste instantie voor alle mensen die meedoen aan de
massaalbezwaarprocedure box 3. Wij werken nauw samen met het ministerie van Financiën om het
rechtsherstel uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt uiterlijk l mei genomen bij de
Voorjaarsnotabesluitvorming. Als u zich hebt aangesloten bij de massaalbezwaarprocedure hoeft u
nu niets te doen. U ontvangt vanzelf bericht.
Voor de mensen die over deze jaren géén bezwaar maakten wordt bekeken of ook zij rechtsherstel
moeten krijgen. De beslissing hierover valt ook uiterlijk l mei.
Doe gewoon aangifte in maart

Tijdens de uitspraak van de Hoge Raad waren de voorbereidingen voor de aangifte
inkomstenbelasting 2021 al in de eindfase. Hierin is de uitspraak van de Hoge Raad daarom nog niet
verwerkt. U kunt vanaf l maart aangifte inkomstenbelasting doen zoals gebruikelijk. Ook waar het
gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. De definitieve aanslag over 2021
zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad warden opgelegd.
Belastingdienst verstuurd géén definitieve aanslagen
De uitspraak is geldend recht vanaf 24 december 2021 en geldt dus ook voor alle belastingaanslagen
die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. De uitspraak kan nog niet in de lopende processen
en ICT-systemen van de belastingdienst worden verwerkt. Daarom worden er op dit moment geen
definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3-vermogen. Dit geldt niet als een aanslag
dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld
zodra er duidelijkheid is. U hoeft daarvoor nu niets te doen.
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Uitspraak niet verwerkt in voorlopige aanslagen 2022

Ook de voorlopige aanslagen over 2022 worden nog opgelegd zonder dat rekening is gehouden met
de uitspraak van de Hoge Raad. De belastingdienst vindt het belangrijk dat mensen hun voorlopige
teruggaaf ontvangen en een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunnen betalen. De
definitieve aanslag over 2022 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd.
Lonen

Nieuwe bedragen beslagvrije voet per l januari 2022

Per 1 januari 2022 gelden de nieuwe bedragen voor de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag.
De bedragen stijgen voor alleenstaanden, alleenstaande ouderen en gehuwden zonder kinderen.
Voor gehuwden met kinderen wordt de beslagvrije voet juist iets lager.

Veel organisaties krijgen te maken met een loonbeslag. De schuldeiser legt dan beslag op een deel
van het loon van een werknemer met schulden. Het deel wat de werknemer mag houden voor zijn
levensonderhoud en vaste tasten noemt men de beslagvrije voet.
Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zijn per l januari 2021 de
oude normbedragen komen te vervallen en geldt er een berekeningswijze van de beslagvrije voet.
Hierdoor zijn er nu drie inkomensgroepen (hoog, midden en laag inkomen) en hangt de hoogte van
beslagvrije voet af van de hoogte van het inkomen van een werknemer.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Voor werknemers met hoger inkomen gelden vaste bedragen

De bedragen voor de beslagvrije voet bij de groep met een hoog inkomen gelden als de
maximumbedragen voor de beslagvrije voet. Het gaat in deze groep om mensen die vanwege de
hoogte van hun inkomen geen recht hebben op toeslagen. Voor deze groep gelden vanaf l januari
2022 de volgende maximumbedragentot l juli 2022:
•
•
•

vooreen alleenstaande: € 1.691,66;
vooreen alleenstaande ouder: € 1.814,73;
voor gehuwden zonder kinderen: € 2.236,89;
voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.262,98.

Voor werknemers uit de inkomensgroep met een middeninkomen is de beslagvrije voet opgebouwd
uit verschillende componenten. De beslagvrije voet wordt berekend met een formule die in de wet
staat. Werknemers met een laag inkomen - gelijk aan of lager dan de voor hen geldende
bijstandsnorm - is de beslagvrije voet 95% van het netto inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze
werknemers hebben daardoor altijd 5% afloscapaciteit.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Stoelmassage niet langer vrijgestelde arbovoorziening

Door een aanpassing in de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen de stoelmassage en de
cursus stoppen met roken niet meer onder de vrijstelling. De gerichte vrijstelling is alleen van
toepassing op verplichte arbovoorzieningen.

Volgens de wetgever is er in de praktijk onduidelijkheid over de reikwijdte van de gerichte vrijstelling
in de werkkostenregeling voor arbovoorzieningen. Met een wijziging van de Uitvoeringsregeling
Loonbelasting 2011 per 1 januari 2022 is de vrijstelling aangescherpt. Eerst gold deze voor
voorzieningen die voortvloeiden uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever, maar nu
geldt de vrijstelling alleen voor verplichte arbovoorzieningen. Bovendien mag de werkgever geen
eigen bijdrage van werknemers vragen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
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Alleen verplichte Arbo voorzieningen zijn gericht vrijgesteld
Wat zijn verplichte Arbo voorzieningen? Deze hangen direct samen met de verplichtingen die de
werkgever heeft op grond van de Arbowet, waardoor hij moet zorgen voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers bij alle aspecten die met het werk zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld
aan een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een

beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Niet gericht vrijgesteld zijn
voorzieningen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, voor het
bestrijden of voorkomen van veiligheids- of gezondheidsrisico's die verbonden zijn met het werk.
Voorbeelden zijn het generiek vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks en aan
het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve

activiteiten en dergelijke. De gerichte vrijstelling geldt dus niet voor voorzieningen die de algemene
gezondheid van de werknemer bevorderen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Geen eigen bijdrage voor verplichte Arbo voorzieningen

De Arbowet schrijft verder voor dat de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de wettelijke
regels niet voor rekening van werknemers mogen komen. Dit betekent dat de werkgever alle kosten
van verplichte Arbo voorzieningen voor zijn rekening moet nemen en de gerichte vrijstelling alleen
van toepassing kan zijn als geen sprake is van een eigen bijdrage van werknemers. Alleen als
werkgever en werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade
van een Arbo voorziening wensen (merkmontuur bij een computerbril of een duurdere stof op een
bureaustoel), is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee
gepaard gaan. Voor deze extra kosten kan de werkgever een eigen bijdrage uit het nettoloon van de
werknemer vragen, of ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije
ruimte.

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

Cursus stoppen met roken en stoelmassage niet gericht vrijgesteld

In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat de cursus stoppen met roken en een
stoelmassage onder de gerichte vrijstelling vielen. Door de recente aanpassing vallen deze
voorzieningen niet langer onder de vrijstelling. Voor zover deze voorzieningen op de werkplek
warden aangeboden geldt hiervoor over het algemeen de nihil waardering, aldus de toelichting.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement,nl

Vaste reiskostenvergoeding vraagt rekenwerk
Werkgevers kunnen werknemers een vaste reiskostenvergoeding geven voor hun woon-

werkverkeer. Eén van de methodes die werkgevers van de Belastingdienst mogen hanteren voor het
berekenen van de vaste vergoeding is de zogeheten 128-dagenregeling. Aan die regeling is sinds dit
jaar iets veranderd.

Als werknemers vaak dezelfde reiskosten maken voor woon-werkverkeer is het praktisch om een

vaste reiskostenvergoeding te geven. Dat kan ook deels onbelast. Voor een vergoeding van maximaal
€ 0,19 per zakelijke kilometer geldt namelijk een gerichte vrijstelling. Het nieuwe kabinet wil dit
bedrag overigens ophogen vanaf 2024.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Fiscus geeft rekenmethodes voor reiskostenvergoeding

In het algemeen kan de werkgever de vaste reiskostenvergoeding berekenen met deze formule:
afstand enkele reis x het vermoedelijke aantal keren dat de werknemer deze afstand aflegt in een
jaar x de vergoeding (waarvan dus € 0,19 per kilometer onbelast is).
6
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In plaats van deze berekening mogen werkgevers ook één van de twee praktische
berekeningsmethodes van de Belastingdienst gebruiken. Die methodes hebben een aantal
uitgangspunten waar u zich op kunt baseren, zoals een maximale kilometervergoeding en een
inschatting van hoe vaak de werknemer naar een vaste werkplek reist. Het voordeel van deze
methodes is dat de werkgever in principe geen vragen van de fiscus krijgt over de vergoeding als zij
zich aan de uitgangspunten houden. Dat geeft houvast.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Herrekenen van de 128-dagenregeling

Aan één van de twee berekeningsmethodes is dit jaar iets gewijzigd: de zogenoemde 128dagenregeling. Voor deze regeling is namelijk het uitgangspunt dat de werknemer jaarlijks minstens
128 dagen naar de vaste werkplek reist. In dat geval mag de werkgever een vaste onbelaste
reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer 214 per jaar naar die vaste werkplek reist. Sinds dit
jaar moet de werkgever voor deze regeling de reiskostenvergoeding herrekenen als er structureel
wordt thuisgewerkt. De 128 en 214 dagen moeten dan naar verhouding worden toegepast. Door het
vereiste van minstens 128 reisdagen per jaar kan een werknemer die fulltime werkt tot twee dagen
per week thuiswerken met behoud van de vaste onbelaste kostenvergoeding alsof hij 214 reisdagen
heeft.

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

Combinatie met thuiswerkvergoeding van € 2
De aanpassing in de 128-dagenregeling heeft te maken met de introductie van de onbelaste
thuiswerkvergoeding van € 2 per dag, waarvoor nu een vergelijkbare regeling geldt. Werkgevers
mogen niet én een vergoeding voor woon-werkverkeer én een thuiswerkvergoeding geven voor
dezelfde werkdag.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Overig
UBO's en het UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de
uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld
mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25%

eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan l of meer UBO's hebben. Organisaties
moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben.
Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Bent u werkgever? Dan is een geldige Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het daarbij
behorende Plan van Aanpak (PvA) verplicht.

Heeft u een bedrijf met meer dan 25 medewerkers? Dan moet de RI&E getoetst worden door een
gecertificeerd deskundige.

Bij minder dan 26 werknemers kunnen de werkgevers ook gebruik maken van een zogenaamde
branche-RI&E.

Deze hoeft niet getoetst te worden.
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Welk energielabel heeft uw kantoor? Nieuwe verplichtingen per l januari 2023
Per 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen verplicht om minstens energielabel C te hebben.
Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze
verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit en zal gehandhaafd worden door gemeentes. Zeker

met de huidige krapte in de bouw doen ondernemers er goed aan om hier alvast op voor te sorteren.
Wanneer gelden de verplichtingen niet?
De verplichting geldt overigens niet als:
•
•
•

minder dan 50% van het gebouw als kantoor wordt gebruikt;
de totale kantoorruimte in het gebouw kleiner is dan 100m2;
het kantoor tot een specifieke categorie behoort, zoals een rijksmonument en
kantoorruimten gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten en gebouwen die
onteigend worden;

het tijdelijk verhuurde kantoorpanden betreft, die korter dan twee jaar zijn verhuurd.
Aanpassingen aan kantoor

De aanpassingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit spouwmuurisolatie, dakisolatie, HR++-glas, een HR
107 cv-ketel en verlichting. Tussen huurders en verhuurders kan discussie ontstaan over wie de
werkzaamheden laat uitvoeren én over wie de rekening van de aanpassingen betaalt. De eerste stap
is dat huurders en verhuurders in de huurovereenkomst (en de vaak bijbehorende Algemene
Bepalingen) kijken om aanknopingspunten te vinden over wie (financieel) verantwoordelijk is.
Huurder of verhuurder verantwoordelijk?

In het algemeen zal de verhuurder in ieder geval verantwoordelijk zijn voor aanpassingen aan het dak
en de muren. Als het gaat om vervangen van glas en om nadere maatregelen binnen in het
kantoorgebouw, zou het kunnen dat dit voor rekening van de huurder komt. De huurder zal in ieder
geval moeten gedogen dat de verhuurder bepaalde werkzaamheden uitvoert in het kader van deze
verduurzaming, omdat het gaat om werkzaamheden die niet kunnen wachten tot het einde van de
huurovereenkomst.

Leg het vast in de huurovereenkomst

Kan het bij bestaande huurovereenkomsten voor discussie zorgen, bij het verlengen van
huurovereenkomsten of bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten is het zaak dat huurders
en verhuurders voorzieningen treffen voor eventuele aanpassingen en afspraken daaromtrent
vastleggen in de huurovereenkomst.
Geen financiering bij een te laag energielabel
Ook bij financieringsaanvragen zullen financieringsinstellingen vragen om garanties dat de
ondernemer voldoet aan de eisen van (tenminste) energielabel C. Het is zelfs mogelijk dat
hypotheek- of andere leningsverstrekkers een hoger label verplicht stellen voordat zij een
onderneming financieren, met het oog op verduurzaming in de toekomst.
Winkels en horeca

Deze regels gelden vooralsnog alleen voor kantoren (art. 7:230A BW), de verwachting is dat dit ook
voor winkels en horeca (art. 7:290 BW) zal gaan gelden.
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ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Gelezen:

" Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren".

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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