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Nieuwsbrief d.d. l mei 2022 achtste jaargang nummer 5
Gelezen en Gehoord:

" Zoals verwacht loopt alles anders"
De kantoren zijn gesloten op:
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag

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 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 loonheffingen 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.rendement.nl
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
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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.nl

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting
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.
https://www.rendement.nl
Update bezwaren box 3

De staatssecretaris van financiën heeft op 28 april 2022 een brief aan de Tweede Kamer gezonden
waarin hij aangeeft hoe rechtsherstel zal worden geboden. In dit artikel gaan wij in op dat
rechtsherstel.
Rechtsherstel

Het kabinet heeft besloten rechtsherstel te bieden aan de volgende belastingplichtigen:
De belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017,2018,2019 en
2020.
Alle belastingplichtigen van wie de aanslag over 2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet was
opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021.
Alle belastingplichtigen over de belastingjaren 2021 en 2022.

•

Overige belastingplichtigen

Over eventueel rechtsherstel van de overige belastingplichtigen zal het kabinet later dit jaar een
besluit nemen. In het najaar van 2022 wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de vraag
of in deze gevallen rechtsherstel moet worden geboden. Het kabinet wacht met het nemen van een
besluit tot na die uitspraak.

Op welke manier wordt het rechtsherstel berekend?

Het rechtsherstel wordt berekend volgens de forfaitaire spaarvariant. Dit houdt in dat het inkomen
uit sparen en beleggen wordt verminderd als het oorspronkelijke forfaitaire rendement hoger is dan
het nieuw berekende forfaitaire rendement.

Het nieuwe forfaitaire rendement bestaat uit drie forfaits, namelijk voor spaargeld, schulden en
overige bezittingen. Deze forfaits worden berekend over de werkelijke vermogens in die drie
categorieën.
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Twee andere varianten die zijn afgevallen zijn:
De gehele box 3-opbrengst terugbetalen. Dit kost de overheid te veel geld.

•

Heffen over het werkelijk gerealiseerde rendement over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit
is, volgens de staatssecretaris, zowel voor de Belastingdienst als de belastingplichtige niet
uitvoerbaar.

Formele vastlegging

Het rechtsherstel van box 3 zal worden vastgelegd in een beleidsbesluit.

Voor 2023 en 2024 zal de huidige wetgeving voor box 3 worden gewijzigd naar de nieuwe forfaitaire
spaarvariant. Een afzonderlijk wetsvoorstel "Overbruggingswet box 3" zal op Prinsjesdag 2022,als
onderdeel van het 2023, worden gepresenteerd. Hierdoor kan de wetswijziging in werking treden per
l januari 2023.

Het is de bedoeling om ingaande 2025 wetgeving te realiseren die het daadwerkelijk behaalde
rendement belast.
Wat te doen voor rechtsherstel?

Belastingplichtigen hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Zowel belastingplichtigen die
nu al recht hebben op rechtsherstel als de overige belastingplichtigen, die nog moeten wachten op
de uitspraak van de Hoge Raad, hoeven geen actie te ondernemen.
Als wordt besloten dat de overige belastingplichtigen alsnog gecompenseerd worden en het blijkt
noodzakelijk dat zij daarvoor alsnog bezwaar moeten maken, dan is die mogelijkheid er voor het jaar
2017 nog tot 31 december 2022.
Aangiften 2021

Belastingplichtigen die op basis van de aangifte 2021 recht hebben op een teruggave zullen

automatisch een voorlopige aanslag ontvangen. Bij de vaststelling van de voorlopige aanslag zal voor
de hoogte van de teruggave worden gerekend met het oude forfaitaire rendement. Bij het
vaststellen van de definitieve aanslag zal gerekend worden met de nieuwe forfaitaire spaarvariant.
Nieuwe aangifte 2021

Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie van de online aangifte 2021 via mijn.belastingdienst.nl
waarin de nieuwe forfaitaire spaarvariant zal worden verwerkt. Wellicht dat door de nieuwe

forfaitaire spaarvariant een andere verdeling tussen partners voordeliger is. Als belastingplichtigen
dit willen kunnen zij, vanaf augustus, een gewijzigde aangifte indienen. De aangifte app zal voor de
aangifte van 2021 niet worden aangepast.
Tijdspad
Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 voor
l juli t/m 4 augustus 2022
belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Begin met opleggen van aanslagen 2021 met box 3-inkomen.
Vanaf l augustus 2022
Vanaf medio september 2022 Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 die nog niet
onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
Behandeling aangiften 2017 tot en met 2020 met box 3-inkomen
Vanaf medio oktober 2022
waarvan de aanslag nog niet was opgelegd.

Pas in najaar duidelijkheid box 3 niet-bezwaarmakers

De beslissing van het kabinet of de 2 miljoen spaarders die de afgelopen jaren box 3-heffing hebben
betaald de belasting terugkrijgen komt pas in het najaar. Er wordt eerst gewacht op een arrest van
de Hoge Raad. Onze hoogste rechter moet antwoord gaan geven op de vraag of niet-bezwaarmakers
ook recht hebben op compensatie.
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Na het kerstarrest van de Hoge Raad over de ongeldigheid van de box 3-heffing barstte de discussie
los over wie er allemaal in aanmerking komen voor compensatie van de belasting. Het kabinet heeft
twee scenario's uitgewerkt voor de te veel geheven belasting. In reactie op deze scenario's heeft de
Tweede Kamer aangegeven dat ze niet gelukkig is met de keuzevarianten. De Kamer wil het liefst
alleen maar Nederlanders compenseren die sinds 2017 voornamelijk spaargeld hadden.
Box 3-betalers met vastgoed en/of een effectenportefeuille hebben namelijk gemiddeld veel hogere
rendementen behaald en daardoor vaak 'te weinig' box 3-heffing betaald. In de twee varianten
worden beleggers en vastgoedbezitters echter niet uitgesloten.
Alleen bezwaarmakers krijgen compensatie
De Belastingdienst gaat nu alleen de 60.000 belastingplichtigen die bezwaar hebben ingediend tegen
de heffing compenseren. Hiertoe is hij ook verplicht op grond van het kerstarrest. In het debat met
de Tweede Kamer over de twee scenario's gaf de staatssecretaris van Financiën aan dat hij voor de
niet-bezwaarindieners wacht op een arrest van de Hoge Raad dat de vraag moet gaan beantwoorden
of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend recht hebben op compensatie. Hij
verwacht dat de Hoge Raad binnen zes maanden een antwoord klaar heeft.
https://www.rendement.nl
Advies: ook niet-bezwaarmakers compensatie
Advocaat-Generaal Niessen stelt in een conclusie op deze vraag dat naar zijn mening ook niet-

bezwaarmakers recht hebben op compensatie. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook om de klacht van
de belanghebbende voor de jaren 2017 en 2018 gegrond te verklaren. De klachten voor wat betreft
de aanslagen over de jaren 2015 en 2016 moeten echter ongegrond verklaard worden.

Voor de belastingjaren 2021 tot en met 2024 gaat het gekozen scenario in ieder geval wel voor alle
box 3-betalers gelden. In 2025 moet er een vermogensaanwasbelasting op basis van het werkelijk
rendement komen.

https://www.rendement.nl
Salarissen

Minimumloon gaat per l juli 2022 omhoog met 1,8%

Het minimumloon stijgt per l juli 2022 met 1,8%. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft
van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal €
1.756,20 bruto per maand betalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per l juli
2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede
helft van dit jaar € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week en € 81,06 per dag. Werknemers die het
minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 1,8% op vooruit ten opzichte van het minimumloon
dat geldt sinds l januari 2022. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van
21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband.
https://www.rendement.nl
Kabinet wil wettelijk minimumuurloon

Er bestaat op dit moment geen wettelijk minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het
minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal
36 of 40 uur). Het kabinet heeft wel plannen voor het invoeren van een minimumuurloon op basis
van de 36-urige werkweek.
https://www.rendement.nl

•^

^

ALTHOF
Accountants & Adviseurs
Uitzondering voor BBL'ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon.
Daarbij gelden er voor werknemers van 18,19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in
verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.
In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de tweede helft van 2022.
Per week
Per maand
Per dag
Leeftijd
Percentage
€ 81,06
€ 405,30
€ 1.756,20
100%
21 jaar en ouder
€ 64,85
€ 324,25
€ 1.404,95
80%
20 jaar
€49,85
€
1.080,05
€
249,25
61,50%
20 jaar BBL
€ 48,64
€ 243,20
€ 1.053,70
60%
19 jaar
€42,56
€ 212,80
€ 922,00
52,50%
19 jaar BBL
€ 40,53
€ 202,65
€ 878,10
50%
18 jaar
€ 36,88
€ 184,40
€ 799,05
45,50%
18 jaar BBL
€ 32,02
€ 160,10
€ 693,70
39,50%
17 jaar
€ 27,97
€ 139,85
€ 605,90
34,50%
16 jaar
€ 24,32
30%
€ 121,60
€ 526,85
15 jaar

Dit moet u als werkgever weten over het (niet) vervallen van vakantiedagen
De meivakantie is achter de rug. Schiphol is letterlijk overstroomd door vakantiegangers, want
iedereen mag en kan weer met vakantie. Maar er zijn nog meer dan genoeg werknemers die nog
geen vakantiedagen hebben opgenomen, hierdoor kan er uiteindelijk een stuwmeer aan
vakantiedagen ontstaan waar op enig moment iets mee moet gebeuren.
Vakantierecht is een groot en essentieel goed en het is zeker van belang dat een werknemer
voldoende rust neemt. Een en ander hierover is vastgelegd in de richtlijn betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Tevens is dit recht vastgelegd in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.
Verval van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In Nederland is bepaald dat vakantiedagen na 6 maanden na het jaar van opbouw (op l juli) komen
te vervallen. Dit geldt voor de wettelijke vakantiedagen. Op de bovenwettelijke vakantiedagen kan
na 5 jaar geen aanspraak meer worden gedaan door een werknemer. Dat is thans wettelijk bepaald.
Recente uitspraak

Al diverse malen is bij rechters aan de orde gekomen dat het verval van vakantiedagen niet zomaar
kan worden ingeroepen door een werkgever. Recentelijk werd ook weer een uitspraak gedaan op dit
gebied (ECLI:NL:GHDHA:2021:2386), reden temeer om dit nader onder uw aandacht te brengen.
De werknemer- een advocaat - krijgt een conflict met zijn werkgever, tevens ook advocaat, onder
meer over vakantiedagen. Partijen komen bij de rechter en de arbeidsovereenkomst wordt

ontbonden wegens een duurzame en ernstige verstoring. De werknemer gaat in hoger beroep omdat
zij van mening is dat ook de nog openstaande vakantiedagen nog uitbetaald dienen te worden.
Werknemer had maar liefst 256,5 opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen openstaan.
De rechter grijpt terug op Europese jurisprudentie en geeft aan dat de werkgever ervoor moet
zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met
behoud van loon op te nemen én hem er zo nodig formeel toe moet aanzetten.
Daarbij dient de werkgever de werknemer te informeren over het verlies van vakantiedagen aan het
einde van de referentieperiode of van de toegestane overdrachtsperiode. Zodat de betreffende
vakantie de werknemer de rust en ontspanning kan bieden zoals geacht wordt dat deze hieraan
bijdraagt.

^
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Zorg- en informatieplicht

Deze zorg- en informatieplicht gaat ver en de bewijslast rust op de werkgever. Dit houdt in dat als u
als werkgever wilt dat uw werknemer vakantiedagen opneemt, dat u dit expliciet en tijdig dient te
melden aan de werknemer. U moet als werkgever ook aan kunnen tonen dat u dit gedaan heeft. Laat
u dit na, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen dus niet na een halfjaar.
Verjaren van vakantiedagen

Vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Of dezelfde zorgplicht moet worden gehanteerd is niet erg
duidelijk, maar er zijn rechters die ook de zorg- en informatieplicht hierop toepassen. Als werkgever
doet u er verstandig aan om ook in dit geval de werknemer te melden dat er verjaring dreigt.
Let op, de werknemer kan de verjaringstermijn stuiten. Als een werknemer niet wil dat zijn dagen
komen te vervallen, dan zal hij de werkgever daarvan expliciet van op de hoogte moeten stellen.
Voorwaarden controleren van bovenwettelijke vakantiedagen
Nog een extra tip! Ga goed uw arbeidsvoorwaarden na, misschien staat daar nog iets in met

betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Zo zijn er regelingen waarbij deze mogen worden
afgekocht, of verrekend met ziektedagen. Dit moet dan wel vooraf in de arbeidsovereenkomst of cao
zijn overeengekomen.
Tot slot

Als laatst nog een algemeen advies; zorg dat u als werkgever de vakantiedagen nauwgezet monitort
om te voorkomen dat bijvoorbeeld bij een einde van een dienstverband een discussie ontstaat
omtrent de hoogte van het aantal vakantiedagen.
Overig

Voor vergrijpboete moet fiscus met hard bewijs komen
Om terecht een vergrijpboete voor opzet te kunnen opleggen moet de Belastingdienst met

overtuigend en hard bewijs komen. Het is niet voldoende dat de fiscus het beboete feit alleen
aannemelijk heeft gemaakt, zo geeft de Hoge Raad aan.

Doet een belastingplichtige opzettelijk geen aangifte of opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte, dan
kan de fiscus hem een vergrijpboete opleggen. Voor het opleggen van een vergrijpboete moet er dus
sprake zijn van opzet. De inspecteur moet deze opzet kunnen bewijzen. Over dit bewijs ging het in
onderstaande zaak.

https://www.rendement.nl
Inspecteur had opzet aannemelijk gemaakt

In de betreffende zaak had de Belastingdienst een navorderingsaanslag met vergrijpboete opgelegd
aan een bv omdat uit onderzoek was gebleken dat er kosten van facturen waren afgetrokken voor
niet-verrichte werkzaamheden. Het Hof vond in hoger beroep dat de vergrijpboete terecht was
opgelegd, omdat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de bv op het moment van het doen van
de aangifte had gehandeld met opzet die gericht was op het doen van een onjuiste aangifte.
https://www.rendement.nl
Alleen aannemelijk maken opzet niet voldoende

De Hoge Raad was het niet eens met de beslissing over de vergrijpboete. Bij de beantwoording van
de vraag of het bewijs met betrekking tot de opzet, was geleverd, moesten de waarborgen van
artikel 6, lid 2, EVRM in acht worden genomen. Die waarborgen brachten onder meer met zich mee
dat de bewijslast op de inspecteur rustte en dat de bv in geval van twijfel het voordeel van die twijfel
moest worden gegund.

wsas
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De opzet kon dus alleen kon worden aangenomen als de daarvoor vereiste feiten en
omstandigheden buiten redelijke twijfel waren vast komen te staan. De Hoge Raad gaf hiermee aan
dat de feiten en omstandigheden voor de aanwezigheid van eventuele opzet overtuigend en hard
moesten worden aangetoond. Het alleen aannemelijk maken van de opzet was niet voldoende.
https://www.rendement.nl
Er moet een aanmerkelijke kans bestaan

De rechter gaf na verwijzing van de zaak naar het hof nog mee dat het voor het aanwezig zijn van het
vaststellen van de opzet bij de bv nodig is dat zij:
• wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat te weinig belasting zou worden geheven; en
deze kans bovendien bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen).
Hoge Raad, 8 april 2022, ECU (verkort): 526
Belastingdienst licht handhaving UBO-register toe

Minister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met
handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het
UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.
BEH (onderdeel van de Belastingdienst) controleert onder meer of organisaties hun uiteindelijk
belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners of UBO's) op tijd en op de juiste manier inschrijven in
het UBO-registervan de Kamer van Koophandel (KvK). Organisaties moesten hun UBO's uiterlijk op
27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register, dat onderdeel is van het Handelsregister.
KvK informeert BEH

Als de KvK na 27 maart 2022 ziet dat organisaties die in het Handelsregister staan hun UBO's nog niet
hebben ingeschreven in het UBO-register geeft de KvK dit door aan BEH. Ook als organisaties hun
UBO's niet juist of niet volledig hebben geregistreerd geeft de KvK dit door aan BEH. Bijvoorbeeld als
de KvK hierover een bericht heeft gekregen van andere instanties, zoals banken of de
Belastingdienst.
BEH neemt contact op met organisaties

Krijgt BEH bericht over een organisatie van de KvK? Dan stuurt BEH een brief of wordt er gebeld. BEH
herinnert er dan aan dat de UBO's van de organisatie op tijd, juist en volledig moeten worden
geregistreerd. Als hierna alsnog de UBO's op de juiste manier worden geregistreerd kan worden
voorkomen dat er een boete wordt uitgedeeld.

Vanaf april 2022 stuurt BEH brieven naar organisaties die hun UBO's niet hebben ingeschreven in het
UBO-register, en die hierover al 2 brieven van de KvK hebben gekregen. Vanaf de datum die
bovenaan die brief staat, hebben organisaties 2 weken de tijd om de inschrijving in het UBO-register
in orde te maken. Is dat na die 2 weken nog niet gedaan? Dan belt BEH om nogmaals aan te sporen
de UBO-registratie te regelen.
Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren

Als de UBO's, nadat een brief van BEH is ontvangen, niet binnen 2 weken juist en volledig in het UBOregister zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding. Daarvoor kan BEH een boete of een
dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen
maximumbedrag.
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Betalingsregeling voor boete

Als een boete niet in l keer kan worden betaald is het mogelijk om contact op te nemen met het
Centraal Justitieel Incassobureau om te vragen of er een betalingsregeling mogelijk is.
Bezwaar en beroep

Tegen een boete kan bezwaar worden gemaakt. Hoe je dat doet, lees je in de boetebeschikking. Als
BEH het bezwaar tegen de boete afwijst, kan daartegen in beroep worden gegaan. Hoe je dat doet,
lees je in de beschikking op het bezwaar.
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.
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.
Gelezen:

"Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van".
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ALTHOF
Accountants & Adviseurs
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.

