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de gevolgen van de formatie van een nieuw kabinet nog niet 
op kunnen nemen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van 
deze publicatie zonder deskundig advies onderneemt. Voor 
nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor 
vragen en/of opmerkingen over Signaal bezoekt u www.govers.nl. 

VOLG ONS:

linkedin.com/company/govers-accountants-adviseurs

facebook.com/goversaccountants

instagram.com/goversaccountants

twitter.com/GoversAdviseurs

 KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Als mij zou worden gevraagd om het dominante sentiment van dit 

najaar te omschrijven, dan zou ik kiezen voor ‘voorzichtige opluchting’. 

De pandemie komt door de vaccinatiestrategie eindelijk in een wat 

rustiger vaarwater lijkt het, al blijft voorzichtigheid geboden.

We leven nog altijd in tijden van onzekerheid. Maar laten we vooral naar 

de lichtpuntjes kijken. Als we terugblikken op de afgelopen anderhalf 

jaar moeten we vaststellen dat we er als land én als economie redelijk 

genadig vanaf zijn gekomen. Natuurlijk: een aantal bedrijven is failliet 

gegaan en heel wat mensen hebben hun spaarcenten en pensioen zien 

verdampen. In macro-economische zin staan we er echter goed op. Dat 

betekent dat we in principe in staat moeten zijn de opgelopen schade 

binnen een paar jaar te repareren. 

Als accountantskantoor met Eindhoven als uitvalbasis en veel 

typische Brainport-bedrijven als klant mogen wij van Govers ons 

gelukkig prijzen. Brainport Regio Eindhoven laat jaar na jaar een 

bovengemiddelde economische groei zien. Niet voor niets heeft 

de rijksoverheid deze regio bestempeld als een van drie regio’s van 

nationaal economisch belang. Het gaat hier crescendo.

Toeval of niet: net nu de economie wereldwijd weer stevig aantrekt 

zijn we bij Govers klaar voor een nieuwe fase. Zo hebben we ons 

pand compleet gerenoveerd. Het is energiezuinig en het interieur 

is vernieuwd naar de huidige standaard. Hierbij hebben wij onze 

huiselijke sfeer nadrukkelijk behouden zodat onze klanten en 

medewerkers zich ook in ons vernieuwde pand direct Thuis voelen. 

Ook hebben we onze missie en visie aangescherpt, onze huisstijl 

opgefrist en onze website vernieuwd. Daarnaast hebben we ook 

op het personele vlak nieuws. Per 1 januari van het komend jaar 

maken Cyril Castelijns en Kachung Tau als vennoot deel uit van onze 

maatschap. Beiden zijn al jarenlang bij ons in dienst. Ze hebben hun 

sporen verdiend en zullen hun bijdrage leveren aan de groei en de 

continuïteit van Govers, zodat we u ook het komende decennium 

weer op maat kunnen bedienen. 

Het was een bewogen jaar. Ik wens u en iedereen die u dierbaar is 

fijne feestdagen en een gelukkig 2022.

 RUDI 

 VAN DEN HEUVEL 
  VOORZITTER MAATSCHAP GOVERS  
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Doelstelling van het bestuursverslag

De jaarrekening bestaat vooral uit cijferopstellingen met toe-

lichtingen. Daarnaast is de jaarrekening gericht op de financiële 

resultaten van het afgelopen boekjaar, met daarbij de financiële  

positie op de balansdatum. Daarmee wordt slechts beperkt  

informatie gegeven over het gevoerde (financiële) beleid, de 

marktontwikkelingen, de ondernemingsrisico’s en de toekomst-

verwachtingen. Het bestuursverslag geeft inzicht in deze aspecten 

aan belanghebbenden bij uw onderneming.

Verplichte elementen 

Het bestuursverslag dient een evenwichtige en volledige analyse 

te bevatten van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling 

gedurende het boekjaar en de resultaten. Voor de diepgang 

mag rekening worden gehouden met de omvang en complexiteit 

van uw organisatie. Om sturing te geven, zijn onder andere de 

volgende elementen voorgeschreven:

• algemene informatie, zoals de doelstelling, activiteiten en 

juridische structuur,

• financiële informatie, zoals de ontwikkelingen in het boekjaar,

• voornaamste risico’s en onzekerheden, en het beleid voor 

beheersing daarvan,

• informatie over gedragscodes, R&D-activiteiten en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen (MVO),

•  toekomstgerichte informatie, zoals verwachte investeringen 

en financiering.

Net als de jaarrekening is het bestuursverslag onderwerp van de 

accountantscontrole. De accountant controleert of de verplichte 

elementen zijn opgenomen, of het bestuursverslag verenigbaar is 

met de jaarrekening en of het bestuursverslag geen materiële fouten 

bevat. In de controleverklaring wordt hier ook over gerapporteerd. 

Openbaarmaking

Zowel grote als middelgrote ondernemingen hebben de moge-

lijkheid om het bestuursverslag niet bij de KVK te deponeren als 

onderdeel van de publicatiestukken. Het bestuursverslag dient 

dan beschikbaar te zijn bij de onderneming, en op verzoek te  

worden verstrekt aan geïnteresseerden. 

Belanghebbenden

Veel DGA-ondernemingen zien het bestuursverslag als een 

verplicht onderdeel met beperkte toegevoegde waarde. De 

noodzaak om periodiek verantwoording af te leggen, is bij 

een DGA-onderneming vaak anders dan bij beursfondsen, 

publieke organisaties of wanneer er sprake is van meerdere 

aandeelhouders. Toch heeft ook een DGA-onderneming 

belanghebbenden, zoals de bank, belangrijke leveranciers, 

afnemers en investeerders. Ook deze partijen hebben behoefte 

aan het bestuursverslag, als aanvulling op de jaarrekening.

 DE VOORDELEN VAN  HET BESTUURSVERSLAG  

 “HET BESTUURSVERSLAG GEEFT INZICHT  

 AAN BELANGHEBBENDEN BIJ UW ONDERNEMING.” 

Grote en middelgrote vennootschappen zijn verplicht om een bestuursverslag op te stellen, ook wel bekend als jaarverslag van 

de directie of als directieverslag. Maar is dit bestuursverslag uitsluitend een verplichting of dient het een groter doel?

 >>   lees verder op pagina 4
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Bewuste keuze

Het bestuursverslag hoort bij de jaarrekening en heeft het-

zelfde nadeel, namelijk dat de informatie slechts eens per 

jaar voor de belanghebbenden beschikbaar komt. We weten 

inmiddels dat er veel kan gebeuren in een jaar, kijk maar naar 

Covid-19, de grondstoffencrisis en de stijgende energieprijzen. 

Het is belangrijk om dit in overweging te nemen bij het op-

stellen van het bestuursverslag en bij de keuze om deze bij 

de KVK te deponeren. 

Toegevoegde waarde

Het bestuursverslag heeft vooral toegevoegde waarde bij 

een boekjaar met bijzonderheden. Bijvoorbeeld wanneer 

een tegenvallend resultaat wordt behaald, of wanneer er 

belangrijke strategische keuzes zijn gemaakt. Uit de jaar-

rekening komen alleen de financiële gevolgen hiervan naar 

voren, en die kunnen leiden tot vragen bij belanghebbenden. 

Met het bestuursverslag licht u de ontstane situatie toe. 

Ook kunt u aangeven welke maatregelen zijn genomen, en 

waarom. Het is beter om dit zelf te verwoorden dan dat de 

lezers er hun eigen interpretatie aan geven.

Het bestuursverslag kan ook een medium zijn om uw  

onderneming positief te belichten. Zo is bijvoorbeeld MVO 

de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Waarschijn-

lijk bent u hier ook in meer of mindere mate mee bezig. In 

het bestuursverslag kunt u dit mooi toelichten, als aanvulling  

op de informatie die bijvoorbeeld op uw website staat.  

Zo draagt het bestuursverslag bij aan de promotie van uw 

onderneming. 

Wat houdt u tegen?

Het bestuursverslag is wettelijke verplicht. Maar, zoals u 

leest, kan het uw onderneming zeker meer bieden. U kunt 

veel zaken toelichten en daarmee onduidelijkheden voor-

komen. U geeft zo een andere dimensie aan de vaak saaie 

cijfers, en u presenteert uw onderneming op professionele 

en positieve wijze. Bovendien: de informatie is vaak toch 

al beschikbaar, u hoeft het alleen maar op te nemen in het  

bestuursverslag.

 PAUL OPRINS 
  PARTNER  

Dertig jaar geleden verscheen de eerste editie van 

Govers Signaal. Sindsdien komt ons magazine met ijzeren 

regelmaat driemaal per jaar uit. Dat is vooral te danken 

aan de inzet van Henk de Ruyter. Henk begeleidt met veel 

toewijding het proces van het ontwikkelen en redigeren 

van teksten. Daarnaast onderhoudt hij de communicatie 

met vormgever, drukkerij en distributeur. Met het 

pensioen van Henk in zicht, zijn de taken inmiddels 

overgedragen binnen de redactie. 

Via deze weg spreken we onze waardering uit 

voor de inzet en betrokkenheid van Henk. 

Namens de redactie van Govers Signaal,

 AFSCHEID VAN EEN 

 BIJZONDER GEWAARDEERD 

 REDACTIELID 

De maatschap Govers wordt per 1 januari 2022 versterkt 

met twee nieuwe vennoten: Cyril Castelijns en Kachung Tau. 

Cyril en Kachung zijn volledig opgeleid binnen Govers en 

hebben een bepalende rol bij een belangrijk deel van onze 

klanten. Ze beschikken over een sterk organiserend en 

oplossend vermogen, en zijn complementair aan de overige 

vennoten. We zijn ervan overtuigd dat beiden hun talenten 

nog verder gaan ontwikkelen binnen Govers. 

We feliciteren Govers, Cyril en Kachung 

met de benoemingen.

 TWEE NIEUWE VENNOTEN 

 IN ONZE MAATSCHAP 

 PAUL 

 MENCKE 
  PARTNER  
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Govers werkt al jaren samen met diverse onderwijsinstellingen en studieverenigingen. Wij bieden studenten stageplaatsen, geven 

masterclasses en zijn aanwezig bij verschillende activiteiten van deze organisaties. Zodoende dragen we bij aan de ontwikkeling 

van zowel studenten als het onderwijs.  

Deze ambitie krijgt nu nog meer vorm, dankzij een nog intensievere 

samenwerking met Fontys Hogeschool Economie en Communicatie 

(FHEC). FHEC is de spil in het netwerk van bedrijven, organisaties, 

studenten, docenten en onderzoekers. Zij versterken elkaar in een 

inspirerende omgeving. Als Partner in Education gaan we, samen met 

FHEC, zorgen dat het onderwijsaanbod beter aansluit op de praktijk. 

Zo krijgt onze rol als Partner in Education vorm:

• We geven studenten van FHEC de kans om te leren van de 

beroepspraktijk door het geven van gastcolleges, het coachen 

van studenten, het aanbieden van (afstudeer)stages en het 

deelnemen aan projecten.

• We krijgen meer exposure bij studenten, medewerkers en 

relaties van FHEC.

• We hebben gegarandeerd toegang tot (netwerk)events van 

FHEC, zoals het Career Event.

• We zien kritisch toe op het curriculum van FHEC door middel 

van deelname in een beroepenveldcommissie.

Op 29 september ondertekenden Anja Klomps (directeur FHEC) 

en Paul Mencke (Govers) het partnership. Paul heeft al veel 

jaren contact met Fontys, neemt deel aan afstudeerzittingen 

en is bekend met het geven van masterclasses aan studenten 

van het excellentieprogramma. Govers is zeer content met de 

geïntensiveerde samenwerking met Fontys.

 SAMENWERKING TUSSEN  

 GOVERS EN FONTYS HOGESCHOOL 

 JANINE EMONDS 
 CORPORATE RECRUITER  
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Voor zowel particulieren als ondernemers is het raadzaam om 

dit jaar nog stil te staan bij enkele fiscale zaken. Waarmee kunt 

u dit jaar nog uw voordeel doen? Of is het beter om tot volgend 

jaar te wachten?   

Betaal uw belastingaanslagen vóór 1 januari 2022

Belastingschulden, met uitzondering van erfbelasting, tellen niet 

mee voor de bepaling van uw box3-vermogen. Betaal ze daarom 

dit jaar, indien mogelijk, zodat uw vermogen lager is. Bovendien 

kan het onder omstandigheden eventueel verschuldigde negatieve 

rente verminderen.

Belastingvrij schenken in 2021

Maak zo mogelijk ook dit jaar gebruik van de vrijstellingen in de 

schenkbelasting. Bij leven schenken is leuker, en dit is uiteraard 

voordeliger dan een latere heffing over uw erfenis.

• In 2021 mag u aan uw kinderen belastingvrij € 6.604 schenken. 

Jaarlijkse schenkingen aan anderen zijn belastingvrij tot een 

bedrag van € 3.244  LET OP: in verband met de coronacrisis 

zijn deze jaarlijkse vrijstellingen tijdelijk met € 1.000 

verhoogd. Voor 2022 vervalt dit extraatje weer!

• U mag aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig  

€ 26.881 belastingvrij schenken. Dit kan ook als uw kind 

ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner jonger is dan 

40. Deze schenking wordt verhoogd naar € 55.996 indien 

de schenking wordt gebruikt om een dure studie te betalen, 

of naar € 105.302 voor de aankoop van een eigen woning 

of voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Van deze 

eenmalige schenkingen moet u wel aangifte doen. 

Let op: in het verleden gebruikte verhoogde vrijstellingen 

kunnen van invloed zijn op het nu nog vrijgestelde bedrag. 

Informeer in deze gevallen bij uw relatiebeheerder. 

ONDERNEMER/DGA:

Investeren, herinvesteren en desinvesteren

Door nog dit jaar te investeren, of dit naar volgend jaar door 

te schuiven, kunt u onder bepaalde voorwaarden de claimbare  

investeringsaftrek optimaliseren. Kijk hoever u bent met investeren 

en of dit interessant is. Dit geldt voor 2021 nog sterker, omdat de  

milieu-investeringsaftrek in 2022 sterk stijgt. Voor investeringen 

die hiervoor in aanmerking komen, kan een verschuiving van de  

investeringsdatum naar volgend jaar dus heel aantrekkelijk zijn.

Hebt u in 2018 een bedrijfsmiddel verkocht, en voor de verkoop-

winst een herinvesteringsreserve gevormd? Dan dient u deze  

reserve binnen drie jaar - dus voor 1 januari 2022 - te gebruiken 

voor nieuwe investeringen die daarvoor in aanmerking komen.  

Anders valt de reserve in normale omstandigheden in 2021 vrij in 

de winst, en betaalt u daarover belasting.

Wilt u een bedrijfsmiddel verkopen waarvoor u in 2017 inves-

teringsaftrek hebt geclaimd, hou er dan rekening mee dat u bij  

verkoop in 2021 (binnen vier jaar na het jaar van investeren) een 

bijtelling voor desinvestering kunt krijgen. Kijk dan of u de ver-

koop kunt uitstellen tot 2022.    

Beperking lenen bij eigen BV

Lenen bij de eigen BV wordt belast als u per 31 december 2023 meer 

dan € 500.000 geleend hebt van uw BV. Dit geldt niet voor de eigen-

woningschulden. Hebt u momenteel hogere schulden uitstaan bij uw 

BV, kijk dan samen met ons naar de mogelijkheden om de schulden af 

te lossen of anders te financieren. Wacht niet tot het laatste moment, 

want het kan wat tijd vergen om dit soort zaken te regelen.

Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelas-

ting hebben meestal betrekking op: 

• de mogelijkheid tot onderlinge verliesverrekening, 

• het niet meer van belang zijn van onderlinge verrekenprijzen, 

• het doen van slechts één aangifte voor de vennootschapsbelasting. 

Nadelen van de fiscale eenheid zijn onder andere: 

• de steeds ruimer wordende renteaftrekbeperkingen, 

• de nieuwe franchise bij voorwaartse verrekening van verliezen, 

• een lagere investeringsaftrek omdat de drempels eerder 

worden bereikt. 

 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2021 
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Een nadeel dat steeds groter wordt voor veel fiscale eenheden, is 

dat het lage tarief van toepassing is op een steeds hoger wordend 

bedrag van de winst (het tariefopstapje). Bij ontvoeging van één of 

meerdere rechtspersonen uit de fiscale eenheid wordt dit lage ta-

rief (deels) van toepassing op de winst van iedere ontvoegde BV of 

NV. Het voordeel kan in 2022 per ontvoegde entiteit oplopen tot  

€ 42.660 (in 2021: € 24.500). Een goede reden om met uw relatie-

beheerder te kijken of de voordelen nog opwegen tegen de nadelen. 

Én of het overgaan tot ontvoeging, door een verzoek daartoe bij de 

Belastingdienst, te overwegen is. 

De tarieven van de vennootschapsbelasting in 2021 en 2022:

Vennootschapsbelasting 2021 2022

Tarief 15% t/m € 245.000 t/m € 395.000

Boven de aangegeven grens 25% 25,8%

Max. voordeel per B.V. € 24.500 € 42.660

Optimaliseer de werkkostenregeling in 2021

De vrije ruimte voor gebruikelijke vergoedingen aan werknemers is 

vanwege de coronapandemie ook in 2021 verhoogd naar 3% van 

de eerste € 400.000 van de loonsom (1,18% over het meerdere). 

In 2022 gaat het genoemde percentage van 3% weer terug naar de 

1,7%. Kijk voor het einde van het jaar of u deze hogere vrije ruimte 

nog verstandig kunt benutten. Bijvoorbeeld door alsnog bepaalde 

vergoedingen te geven of verstrekkingen te doen, en deze aan te 

wijzen als vrije ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van 

een nieuwjaarsborrel door een oudejaarsborrel, als er nog ruimte is.

Teruggaaf btw oninbare vorderingen

Hebt u facturen nog niet betaald gekregen, een jaar nadat zij 

opeisbaar zijn geworden, dan kunt u de daarvoor afgedragen btw 

terugvragen bij de Belastingdienst. Van facturen uit het vierde 

kwartaal 2020, die u eind 2021 nog niet hebt ontvangen, kunt u dus 

bij de aangifte over het vierde kwartaal 2021 de btw terugvragen. 

Voor de debiteur geldt dat hij de toen teruggevraagde btw aan de 

Belastingdienst moet betalen.

Privégebruik in de laatste btw-aangifte

Gebruikt u als ondernemer zaken van de onderneming voor privédoel-

einden? Dan moet u een btw-correctie opnemen in de laatste aangifte 

van het kalenderjaar. De meest bekende is de auto van de zaak, maar 

ook energiegebruik of andere goederen kunnen tot bijtelling leiden. 

Wilt u weten of er voor het einde van dit jaar nog meer zaken voor 

u van belang zijn? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder 

bij Govers.

 HENK 

 DE RUYTER 
  BELASTINGADVISEUR  

 SCHOLINGSUITGAVEN EN STAP-REGELING 

Met ingang van 1 januari 2022 vervalt de fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om 

studiekosten of andere scholingsuitgaven in uw aangifte inkomstenbelasting te gebruiken als aftrekbare kosten. 

Ter vervanging van deze aftrekpost is het vanaf 1 maart 2022 

voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij het UWV 

een subsidie aan te vragen, ook wel bekend als het STAP-budget 

(Stimulering Arbeidsmarktpositie). Deze subsidie bedraagt 

maximaal € 1.000 (incl. BTW) en is bedoeld om mensen te hel-

pen bij hun loopbaanontwikkeling. Het STAP-budget moet het 

voor mensen makkelijker maken om hun baan te behouden of 

een nieuwe baan te vinden. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een register op-

gesteld met alle opleidingen waarvoor een STAP-budget kan 

worden aangevraagd. Is een opleiding niet in het register op-

genomen, dan kan er geen STAP-budget worden aangevraagd.

Doordat scholingskosten die vanaf 2022 betaald zijn, niet meer 

als aftrekpost kunnen worden opgegeven, kan het tijdstip van 

betaling wel degelijk uitmaken. Door de betaling van de scho-

lingskosten naar voren te halen, dus binnen 2021, kunnen de 

kosten nog wel aftrekbaar zijn. 

Een aandachtspunt bij de aanvraag van het STAP-Budget is dat 

de subsidie aan de start van de scholing aangevraagd moet wor-

den. Gebeurt dit tijdens de opleiding, dan kan de aanvraag wor-

den geweigerd. Het is dan niet mogelijk om het STAP-Budget 

te ontvangen. 

 MARK DUIJKER 
  BELASTINGADVISEUR   
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Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om btw-aangiftes, opgaven ICP en andere (btw-)zaken in het oude ondernemerspor-

taal van de Belastingdienst te regelen. Het indienen van uw btw-aangifte moet voortaan via het nieuwe portaal Mijn Belasting-

dienst Zakelijk (MBZ). Inloggen bij MBZ kan alleen met eHerkenning ((eH3). 

Ondernemers die gebruikmaken van het oude ondernemersportaal 

hebben een brief ontvangen van de Belastingdienst. Zij zijn opgeroe-

pen om de overstap naar het nieuwe portaal in gang te zetten. Het is 

belangrijk om tijdig eHerkenning aan te vragen. Hieraan zijn kosten 

verbonden. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een tegemoetko-

mende vergoeding aan te vragen. 

Uitzondering voor eenmanszaken

Eenmanszaken zijn uitgezonderd van de verplichte toepassing van 

eHerkenning. Zij houden desgewenst hun toegang via de DigiD-co-

de. Maakt u gebruik van een softwarepakket, al dan niet via Govers, 

ook dan hoeft u mogelijk geen actie te ondernemen. In alle andere 

situaties wordt eHerkenning verplicht.

 VANAF 1 JANUARI 2022: 

 EHERKENNING VERPLICHT VOOR BTW-AANGIFTES 

 IB47 RENSEIGNERINGSPLICHT 

 THOMAS NEIJZEN 
  BELASTINGADVISEUR  

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een renseigneringsplicht 

(meldingsplicht) voor betalingen aan personen die niet in de 

loonadministratie zijn opgenomen. Deze verplichting is er om 

heffing van inkomstenbelasting bij deze personen zeker te stel-

len, door middel van opname van de betalingen in hun vooraf in-

gevulde aangifte. 

De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

• De inhoudingsplichtige die betalingen doet aan een natuurlijk 

persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor 

de inhoudingsplichtige zelf. Of voor een met hem of haar ver-

bonden vennootschap.

• Collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Uitzonderingen

Sommige werkzaamheden worden uitgezonderd van de renseigne-

ringsverplichting. Bijvoorbeeld werkzaamheden verricht door vrijwil-

ligers die onder de vrijwilligersregeling van de loonbelasting vallen, 

werknemers, ondernemers en artiesten.

Als de renseigneringsverplichting wel van toepassing is, dienen onder an-

dere de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN-nummer van de 

ontvanger van de betaling verstrekt te worden aan de Belastingdienst. 

Daarnaast dienen ook de in het kalenderjaar betaalde bedragen (inclusief 

de kostenvergoedingen) doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. 

De gegevens dienen digitaal aangeleverd te worden voor 1 februari van 

het daaropvolgende kalenderjaar. Op de website van de Belastingdienst 

vind u een handleiding voor het aanleveren van de gegevens. Aanleveren 

doet u via het gegevensportaal.belastingdienst.nl.  De informatie moet  

uiterlijk op 31 januari van het daar op volgende kalenderjaar worden aan-

geleverd. Met eventuele vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

 ÇIGDEM ALKILIÇ 
  BELASTINGADVISEUR  
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 GERICHTE VRIJSTELLING VOOR 

 VERGOEDING 

 THUISWERKKOSTEN 

Ingegeven door Covid-19 hebben werkgevers en werknemers 

de voordelen van thuiswerken ontdekt. De onbelaste thuis-

werkvergoeding in dit kader ziet op 1 januari 2022 eindelijk het 

levenslicht in de vorm van een gerichte vrijstelling voor thuis-

werkkosten. Deze bedraagt € 2 per thuiswerkdag.

De vergoeding ziet op extra kosten voor water- en elektriciteits-

verbruik, verwarming, koffie, thee en niet te vergeten: toiletpapier. 

Vanaf 2023 wordt de thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd. 

Voor 2021 wordt een eventuele vergoeding voor thuiswerkkosten 

nog aangemerkt als belast loon. Deze kan men aanwijzen als werk-

kosten voor de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. 

Cumulatie met onbelaste reiskostenvergoeding

Een belangrijk aandachtspunt is de eventuele cumulatie met de 

onbelaste reiskostenvergoeding. Voor eenzelfde werkdag kan 

niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenver-

goeding en de vrijstelling voor woon-werkverkeer (€ 0,19 per 

km) van toepassing zijn. Het is wel mogelijk dat als op eenzelf-

de werkdag deels thuis wordt gewerkt en ook een zakelijke reis 

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn personen die de uitein-

delijke eigenaar zijn van een organisatie of hier zeggenschap over 

hebben. Om UBO te zijn, moet je meer dan 25% van het eigendoms-

belang of van de zeggenschapsrechten hebben. Bijvoorbeeld door 

het houden van meer dan 25% van de aandelen in een BV, of door 

het hebben van meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging 

van een stichting. Er kan ook sprake zijn van een UBO op basis van 

feitelijke zeggenschap. 

Is er geen UBO?

Als er geen UBO kan worden aangewezen op basis van deze crite-

ria, dient u het hoger leidinggevende personeel in te schrijven als 

zogenaamd pseudo-UBO. In principe zijn dat alle bestuurders, ma-

ten of vennoten, met uitzondering van commanditaire vennoten. 

Bijvoorbeeld als er vijf aandeelhouders zijn in een BV die allen gelij-

ke winst- en zeggenschapsrechten hebben. 

Bij de UBO-registratie moeten bewijsstukken worden meegestuurd, 

zoals een aandeelhoudersregister. Hiermee onderbouwt u dat de opge-

geven UBO(‘s) en het opgegeven belang correct zijn. De ervaring leert dat 

de KVK de UBO-registraties behoorlijk kritisch beoordeelt en inschrij-

vingen afwijst als er onvoldoende bewijsstukken worden meegestuurd. 

Schrijf de UBO(‘s) van uw organisatie tijdig in. Hebt u nog vragen of wilt u 

hulp hierbij? Neem gerust contact met ons op.

 MELDINGEN UBO-REGISTER: REGEL HET TIJDIG 

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register in werking getreden. Stond een NV, BV, maatschap, VOF, stichting of 

vereniging op die datum ingeschreven bij de KVK, dan moet(en) hier ook de uiteindelijk belanghebbende(n) inschreven staan. 

Hiervoor is tot 27 maart 2022 de tijd.

 JOYCE VOGELS 
  JURIST  

 >>   lees verder op pagina 10
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Tot 2026 wijzigen de bijtellingsregels voor de auto van de zaak bijna jaarlijks, als gevolg van het klimaatakkoord. In 2022 

verandert de bijtelling voor benzine- en dieselauto’s van de zaak echter niet. Het standaardpercentage voor de bijtelling blijft 

22%. Ook voor waterstof- en zonnecelauto’s verandert er niets. Die bijtelling blijft het verlaagde percentage van 12%. Voor 

elektrische auto’s zijn er wél wijzigingen, zowel voor de grondslag waarover de lagere bijtelling wordt berekend als voor het 

bijtellingspercentage. Deze wijzigingen maken elektrische auto’s vanaf 2022 fiscaal minder aantrekkelijk dan voorheen.

Per 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik 

van elektrische auto’s 16% (in 2021 was dit 12%) over een 

maximale waarde van € 35.000 (in 2021 was dit € 40.000). Is de 

cataloguswaarde van de auto hoger dan € 35.000? Dan is over het 

bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing. 

Voor auto’s die al voor 1 januari 2022 te naam zijn gesteld, blijft het 

bijtellingspercentage van de eerste toelating nog 5 jaar gelden. 

Op basis van de huidige regels blijft het lage percentage tot en 

met 2024 ongewijzigd (16%) en stijgt dit naar 17% in 2025. In 

2026 geldt voor alle auto’s van de zaak een bijtelling van 22%. 

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, 

gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum 

van eerste toelating. 

Voorbeeldberekening met CAP

Wanneer de eerste tenaamstelling van een nieuwe elektrische 

auto met een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaats-

vindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. Als deze 

auto pas in 2022 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto 

bijtelling over dezelfde auto € 1.841.

CAP in de bijtelling (maximale cataloguswaarde waarover  
korting van toepassing is)

2022 2023 2024 2025

Klimaatakkoord € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

Voorstel € 35.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

 ONTWIKKELINGEN BIJTELLING ELEKTRISCHE AUTO’S 
 

 MARK DUIJKER 
  BELASTINGADVISEUR   

wordt gemaakt (niet zijnde woon-werkverkeer), zowel de ge-

richte vrijstelling voor thuiswerken alsmede de vrijstelling voor 

reiskostenvergoeding wordt toegepast. 

Het thuiswerkvraagstuk

Het nieuwe werken stelt werkgevers voor een nieuw vraagstuk: 

hoe kijken ze aan tegen thuiswerken en welke arbeidsvoorwaar-

den kennen ze toe? Hebben ze grensarbeiders in dienst, dan 

luistert het formuleren van thuiswerkbeleid extra nauw. Thuis-

werkdagen in het woonland kunnen namelijk diverse fiscale en 

sociaalrechtelijke gevolgen met zich meebrengen, zowel voor de 

grensarbeider als voor de werkgever.

 KAI RITZEN 
 JUNIOR BELASTINGADVISEUR  
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 DOORONTWIKKELING WBSO 

 EN WIJZIGINGEN IN 2022 

De WBSO-percentages van 2020 t/m 2022:

2020 2021 2022

Eerste schijf 32% 40% 32%

Eerste schijf starters 40% 50% 40%

Tweede schijf 16% 16% 16%

Grens eerste schijf € 350.000 € 350.000 € 350.000

Overige wijzigingen

Behalve het terugdraaien van de WBSO-percentages zijn er en-

kele inhoudelijke wijzigingen:  

• Vereenvoudiging van de aanvraag- en verrekensystematiek. 

Bedrijven mogen na afgifte van de S&O-verklaring voortaan 

zelf bepalen in welk aangiftetijdvak het WBSO-voordeel 

wordt verrekend. Hierdoor kan een bedrijf sneller het WBSO-

voordeel verkrijgen. 

• WBSO-aanvragen mogen elkaar vanaf 2022 overlappen. Tot 

en met 2021 konden aanvragen alleen aansluitend worden 

ingediend. Een nieuwe aanvraag kon pas worden ingediend 

als de aanvraagperiode van de vorige aanvraag was afgelopen. 

Vanaf 2022 kunt u iedere maand een WBSO-aanvraag 

indienen, ongeacht of de aanvraagperiode van een eerdere 

WBSO-aanvraag nog loopt. Hierdoor kunt u sneller reageren 

op ad-hoc projecten en situaties. Het maximaal aantal WBSO-

aanvragen blijft vier per jaar. Een goede aanvraagstrategie 

blijft dus belangrijk.

• Aangescherpte regels voor mededeling van kosten en uitgaven 

inzake een WBSO-project. Alleen kosten en uitgaven die 

daadwerkelijk in de aanvraag zijn opgenomen en goedgekeurd, 

mogen achteraf gemeld en dus verrekend worden.

Nieuw portaal

Naast deze inhoudelijke wijzigingen verandert ook de 

aanvraagsystematiek. De aanvragen voor 2022 moeten via 

een nieuw portaal worden ingediend. Dit nieuwe portaal werkt 

anders dan het oude. Bedrijven die zelfstandig de WBSO 

aanvragen, zullen dit direct merken. Bovendien hebt u voor 

dit nieuwe portaal een e-Herkenning niveau 3 (eH3) nodig als 

identificatiemiddel. Voor 2021 was een e-Herkenning niveau 2+ 

nog voldoende. Zonder het juiste e-Herkenningsniveau is een 

aanvraag niet mogelijk. 

Hebt u problemen met het nieuwe portaal of wilt u weten of u in 

aanmerking komt voor de WBSO? Neem gerust contact op met:

De Subsidiespecialist B.V.  

040-250 45 67

info@subsidiespecialist.nl  

www.subsidiespecialist.nl

 ERIC BERNS 
  SUBSIDIESPECIALIST  

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is in het leven geroepen om de innovatie in Nederland te bevorderen. 

Bedrijven die technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur ontwikkelen, kunnen fiscaal voordeel krijgen. 

Om de technische innovatie tijdens de coronacrisis op peil te houden, heeft de overheid de WBSO-percentages in 2021 tijdelijk ver-

hoogd. In 2022 gaan deze percentages weer terug naar het niveau van 2020. 

 ZO KRIJGT U HET WBSO-VOORDEEL 

Bedrijven zonder personeel (zelfstandige ondernemers) krijgen het WBSO-voordeel door een extra aftrek voor de 

inkomstenbelasting. Bedrijven met personeel mogen een WBSO-percentage van de loonkosten in mindering brengen 

op de loonbelasting. Daarnaast mogen kosten en uitgaven die direct verband houden met een WBSO-project tegen 

hetzelfde WBSO-percentage in mindering worden gebracht op de loonbelasting.
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T (040) 2 504 504

thuis@govers.nl

www.govers.nl

Beemdstraat 25

5653 MA Eindhoven

Postbus 657

5600 AR Eindhoven

Accountants/Adviseurs

Maximaal rendement door persoonlijke benadering

Govers’ team van financieel specialisten heeft veel ervaring 

met de dagelijkse praktijk van familiebedrijven en andere 

ondernemingen, beoefenaren van vrije beroepen en not-

for-profitorganisaties. Door de combinatie van het brede 

dienstenpakket en de persoonlijke benadering op het gebied 

van accountancy en belastingen helpen we onze cliënten om het 

maximale rendement uit hun organisatie te halen.’

• Accountancy

• Administratieve dienstverlening

• Belastingadvies

• Bedrijfskundige advisering

• Corporate finance

• Subsidieadvies

• Mediation

Govers Accountants/Adviseurs is lid van UHY.  

UHY is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke  

accountants- en advieskantoren, met teams in 

meer dan 300 kantoren in 100 landen. Voor meer informatie 

bezoekt u www.uhy.com.

linkedin.com/company/govers-accountants-adviseurs

facebook.com/goversaccountants

instagram.com/goversaccountants

twitter.com/GoversAdviseurs
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