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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

‘We maken het werkend zoals de klant het wil’

Wie op de homepage van in2E-engineering.com terechtkomt, 
ziet het gelijk: hier gaat het over techniek. En dat klopt, beaamt 
Jan Oud (48), die graag iets meer vertelt over het bedrijf dat hij  
samen met Rommert Boonstra (47) en Hans de Jong (49) 
oprichtte. “In2E is een dienstverlenend bedrijf dat advies geeft 
over elektrotechnische installaties, oplossingen ontwerpt en ze 
uitvoert”, legt Jan uit. “We werken voor klanten in de maritieme 
sector – zoals scheepseigenaren – en binnen de industrie.”

Finesses

Elektrotechniek in brede zin dus. Een vak dat de heren tot in de  
finesses beheersen. De drie waren jarenlang collega’s bij een 
internationaal bedrijf in dezelfde branche. Jan: “We zijn daar alle  
drie begonnen als monteur en uitgegroeid tot volwassen tech-
neuten. Het werk bij dat bedrijf beviel goed, tot de organisatie 
ging centraliseren. We besloten er weg te gaan. Eerst ik, daarna  
Rommert en Hans. Zij gingen ergens anders werken, ik free-
lancete. Na een paar jaar kwamen we weer in contact met elkaar. 
Ook bij hun nieuwe werkgevers beviel het Rommert en Hans 
niet. Toen zeiden we: moeten we niet voor onszelf beginnen?”

Efficiënt

De rest is geschiedenis, zoals dat zo mooi heet. Op 24 december 
2019 lieten Jan, Rommert en Hans in2E officieel inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel. “Een prachtig moment. In die periode 
hebben we ook contact met Van der Wiel gelegd. We wilden 
graag lokale bedrijven betrekken bij de opstart van ons bedrijf 
en via m’n netwerk kwam ik bij Gert van der Wiel uit. Hij gaf 
gelijk al goede, praktische adviezen en dacht mee over efficiënte 
oplossingen voor het zakelijke deel.” 

Vonden jullie het spannend, zo’n sprong in het 
diepe?

Jan: “Jawel. Je laat vastigheid en je positie varen. Maar we 
waren nuchter. Als het mocht mislukken, kwamen we vast wel 
weer ergens aan de bak. We hadden er enorm zin in en wisten: 
we kunnen elkaar versterken.”

Hoe vullen jullie elkaar als team aan?

“We hebben als engineers elk ons eigen specialisme. Ik ben 
systeemdynamisch breed georiënteerd en ben vooral van de  
grote lijnen en het totaaloverzicht. Rommert is thuis in de sys-
temen met grotere vermogens, machines en elektromotoren. 
Hans is een echte detaillist; hij zorgt ervoor dat elk draadje op 
z’n plaats zit. In een totaalproject is die combi goud. Als team 
overvleugelen we het geheel.”

Anderen helpen door te doen waar je goed in bent. Het is het eenvoudige en tegelijk alleszeggende uitgangspunt van in2E 
electric engineering & consultancy in Joure. Een nog jonge onderneming, geleid door drie rotten in het vak.

Luisteren

In2E levert de klanten een compleet pakket, dus inclusief het 
beginadvies. “In onze ervaring krijgen we het beste resultaat als  
we vanaf het eerste moment met de klant om tafel gaan”, zegt 
Jan. “De wens van de klant is ons uitgangspunt. Wat wil hij 
bereiken met een systeem, project of installatie? Daar luisteren 
we goed naar en vervolgens vertalen we die wens naar de meest 
passende oplossing.”

Onafhankelijk

Logisch, zou je zeggen. Maar in deze branche werkt het soms 
anders, geeft Jan aan. “Wij werken niet zoals vaste installateurs 
die veelal een voorkeur hebben qua materiaalkeuze. Ons advies 
is onafhankelijk en dat is een bewuste keuze. Vastzitten aan een 
bepaald materiaal of een specifieke werkwijze is beperkend. Je 
laat je dan leiden door de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
zo’n materiaal, terwijl dat misschien niet tot de beste oplossing 
leidt.”

De werkwijze van in2E slaat aan. “We horen soms terug van 
onze klanten dat ze deze manier van werken hebben gemist. Het 
persoonlijke, het écht luisteren. We willen niet dat onze klanten 
genoegen moeten nemen met een functionaliteit die niet past bij 
hun vraag. Wij maken het werkend zoals de klánt het wil.”

Daarnaast is ook het eigen plezier in het werk leidend, vertelt 
Jan. “Bij alles wat we doen vragen we ons af: vinden we dit leuk? 
Het moet win-win zijn: zowel de klant als wij moeten er blij van 
worden. Als een bepaald verzoek niet ‘ons ding’ is, maken we 
dat bespreekbaar. Zo mogelijk zoeken we een externe partner 
die de klant verder kan helpen.” 

Rommert Boonstra, Jan Oud en Hans de Jong

bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 
1,18% over het meerdere. In het Belastingplan 2021 is de vrije 
ruimte voor de eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020 
verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021. 
De wettelijke regeling hiervoor is in het Belastingplan 2022 
opgenomen.

Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven 
eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

Vrijstelling TVL en TVL startende  
mkb-ondernemingen

Vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie of  
tegemoetkoming behoren in beginsel tot de belastbare winst.  
In het Belastingplan 2021 is de TVL voor de periode tot en met  
september 2020 vrijgesteld van inkomsten- en vennootschaps-
belasting. In het Belastingplan 2022 wordt dat nu geregeld voor  
de verlenging van de TVL. Eerder was de vrijstelling al 
toegezegd, maar dat moest nog formeel in een wet worden 
geregeld.

Verrekening voorheffingen met Vpb

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet naar aanleiding van een  
arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Sofina een 
beperking van de verrekening van dividendbelasting en kansspel-
belasting met de vennootschapsbelasting (Vpb) voorgesteld. 
Nu kunnen belastingplichtigen elk jaar het gehele bedrag aan 
ingehouden voorheffingen verrekenen met de aanslag Vpb, ook 
als de voorheffingen hoger zijn dan de verschuldigde Vpb.

Met ingang van 2022 is de verrekening van voorheffingen 
beperkt tot het bedrag aan te betalen Vpb voor verrekening.  
Het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende 
bedrag aan voorheffingen wordt voortgewenteld naar een later 
jaar. Aan de voortwenteling van niet-verrekende voorheffingen 
wordt geen termijn gesteld.

Wet implementatie belastingplichtmaatregel

Per 1 januari 2020 zijn in de Wet Vpb 1969 door de tweede 
EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) voorgeschreven 
maatregelen tegen hybridemismatches in werking getreden. 
Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik  
wordt gemaakt van verschillen in kwalificatie tussen belasting-
stelsels van lidstaten van de EU onderling of tussen EU-lidstaten 
en derde landen.

Daarnaast kent ATAD2 een belastingplichtmaatregel voor 
omgekeerde hybride lichamen, waarmee de oorzaak van een 
hybridemismatch wordt aangepakt. Deze maatregel zorgt ervoor 
dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de 
kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. 
De implementatie van deze maatregel is uitgesteld tot 1 januari 
2022. In dit wetsvoorstel wordt de maatregel op een aantal 
punten aangepast ten opzichte van de Implementatiewet. De 
diverse bepalingen inzake de belastingplichtmaatregel in de 
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 
vervallen en worden samen met de daarmee verband houdende 
flankerende maatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel.

De belastingplichtmaatregel ziet op omgekeerde hybride 
lichamen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die door de staat 
naar het recht waarvan ze zijn opgericht of waar ze zijn gevestigd 
als fiscaal transparant worden aangemerkt en door de staat waar  
een gelieerd lichaam is gevestigd, dat participeert in het samen-
werkingsverband, worden aangemerkt als niet-transparant. Deze 
samenwerkingsverbanden worden binnenlands belastingplichtig 
in Nederland voor de Vpb als het samenwerkingsverband is 
aangegaan naar Nederlands recht of in Nederland is gevestigd. 
Voor zover de winst van het samenwerkingsverband rechtstreeks  
toekomt aan participanten in een staat die het samenwerkings-
verband als transparant aanmerkt, wordt voorzien in een aftrek-
mogelijkheid. Het aan deze participanten toekomende deel van 
de winst wordt daardoor effectief niet belast in Nederland. 

Deze maatregel is niet van toepassing op collectieve beleggings-
instellingen met een gediversifieerde effectenportefeuille die 
onder financieel toezicht staan. Door de integrale belastingplicht 
worden omgekeerde hybride lichamen onder belastingverdragen 
aangemerkt als inwoner van Nederland, waarmee deze lichamen 
verdragsgerechtigd zijn en in aanmerking komen voor een woon-
plaatsverklaring.

De aanvang en het einde van de belastingplicht van een omge-
keerd hybride lichaam wordt hetzelfde behandeld als de aanvang 
en het einde van de belastingplicht van andere Vpb-plichtigen. 
Dat geldt ook voor de toepassing van de dividendbelasting. 
Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de fiscale behandeling 
van omgekeerde hybride lichamen voor de toepassing van de 
inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting op rente- 
en royaltybetalingen geregeld.

Voorgesteld wordt om het toepassingsbereik van deze 
maatregelen in de Vpb uit te breiden naar gevallen waarin de 
hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een 
gelieerde natuurlijk persoon.
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Jullie nemen dus niet koste wat het kost alles aan.

“We zijn in2E niet begonnen om zo snel mogelijk binnen te lopen 
of zo groot mogelijk te worden. We willen de dingen vooral góed 
doen. Daarom zoeken we altijd de balans tussen dat wat de klant 
vraagt en dat waarvan wij happy worden. Op die manier blijven 
we dicht bij onszelf.” 

Terugkijkend op de eerste anderhalf jaar zijn de mannen vooral 
dankbaar. De coronacrisis had gelukkig weinig tot geen impact 
op de start van het jonge bedrijf. Jan: “We hadden gelijk al een 
paar projecten en die hielpen ons door die eerste maanden heen. 
Inmiddels hebben we al voor gerenommeerde klanten gewerkt, 
waaronder bouwers van luxe jachten. Ook voor diverse kleinere 
klanten hebben we prachtig werk gedaan. Onderscheid maken 
we niet, ook zij krijgen net zoveel aandacht en service. Ik ben 
trots dat we het al zover hebben gebracht; dat geeft ruggensteun 
voor de toekomst.”

Hebben jullie ambities? 

“We willen wel verder uitbouwen, maar het hoeft allemaal niet 
heel groot te worden. Gezien de drukte hebben we er nu al drie 
man bij. Een tienkoppig team is wel het maximale, denk ik. Onze 
eerste focus ligt op het verder uitbouwen van de innovatieve toe- 
passingen die we nu al leveren. Denk aan batterijen en water-
stoftechniek. Daarnaast zullen we steeds meer klanten in de 
industrie krijgen.” 

De basis is nog steeds het werk voor maritieme klanten. Daarover 
gesproken, de liefde voor het water zat er bij Jan al vroeg in. “Ik 
heb vroeger veel gesurft. Later ging ik ook varen. Water is fijn, 
het geeft rust. Maar ook onrust – als het gaat waaien en stormen 
moet je alert zijn en je koers bepalen. Een mooie metafoor voor 
alles wat er in het leven en bedrijfsmatig gebeurt. Soms kabbelt 
het en gaat het van een leien dakje, soms is het wat woester. 
Door goed stuurwerk gaan dingen meestal weer de goede kant 
op.”

Tekst: Belinda Fallaux   Beeld: in2E.

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting 
veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 
van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het 
betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt 
van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden 
voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor 
bedraagt 1,013.

Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK
Voorwaarde voor de toepassing van de IACK is dat de belasting-
plichtige geen partner heeft of een partner met een hoger arbeids-
inkomen. Iemand die geen inwoner van Nederland en geen 
kwalificerende buitenlands belastingplichtige is, wordt niet 
aangemerkt als fiscaal partner. Hierdoor kunnen bepaalde 
belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner 
onbedoeld recht hebben op de IACK. Om dit te voorkomen geldt  
met ingang van 2022 een uitzondering op het fiscale partner-
begrip voor de toepassing van de IACK.

Aanpassen eigenwoningregeling

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van  
Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoning-
regeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een 
eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van een van 
de fiscale partners gewenst zijn. De wetswijzigingen betreffen 
feitelijk de codificatie van een beleidsbesluit uit 2018 over de 

Belastingplan 2022

toepassing van de bijleenregeling bij gezamenlijke aankoop en 
financiering van een eigen woning door fiscale partners met een 
eigenwoningverleden.

Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 
woning wordt op gezamenlijk niveau bekeken of de partners 
voldoende eigen middelen hebben besteed aan de eigen 
woning.

Als de eigenwoningschuld van een eerdere eigen woning groter  
is dan de eigenwoningschuld voor de nieuwe woning, ontstaat  
een aflossingsstand. De aflossingsstand bestaat uit het bedrag 
en de resterende looptijd in maanden van het overschot van de  
oude eigenwoningschuld. Bij verhoging van de eigenwoning-

Terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling 
van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als  
gevolg van een terugkoop van een natuurlijk persoon ter 
uitvoering van een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere  
verkrijging was opgelegd. Voor de Wet differentiatie overdrachts-
belasting was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de  
terugkoop, waarna op de doorverkoop veelal de doorverkoop-
faciliteit kon worden toegepast. De vrijstelling moet voorkomen 
dat teruggekochte woningen niet aan starters worden door-
verkocht. Het verkoopregulerend beding moet een zelfbewonings-
plicht voor de koper omvatten. De waarde in het economisch 
verkeer van de woning mag ten tijde van de eerdere verkrijging  
niet hoger zijn dan de woningwaardegrens voor de starters-
vrijstelling ten tijde van de terugverkrijging.

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van 
de bpm. Voor conventionele auto's en voor plug-in hybrides 
gelden aparte tarieven. Voor emissievrije auto's geldt een bpm-
vrijstelling tot en met 2024. 

Wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personen-
auto's daalt, dalen de belastinginkomsten. Om dit op te vangen 
worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren 2022 tot en met 
2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% 
verhoogd. Dit geldt ook voor de CO2-grens en het tarief voor de 
dieseltoeslag. 

De belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot worden met 
ingang van 2023 eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd.

Verlaging tarief verhuurderheffing

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het  
kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huur-
verhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere  
particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompen-
seerd door een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing. 
De totale verlaging van de verhuurderheffing bedraagt € 180
miljoen per 1 januari 2022. Het tarief gaat van 0,527 naar 0,485% 
van het belastbare bedrag.

In de wet is nu bepaald dat de bedragen van de heffings-
verminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd. Op 
grond van deze bepaling kunnen de bedragen op nihil worden 
gesteld als het gebruik van de heffingsverminderingen groter 
blijkt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. 
Voorgesteld wordt om de wijziging van bedragen, waaronder het 
op nihil stellen daarvan, per maand mogelijk te maken in plaats 
van per kwartaal. De kans op overschrijdingen van het budget 
wordt hierdoor verkleind. Een aanpassing van de bedragen van 
de heffingsvermindering moet meer dan een maand van tevoren 
worden aangekondigd in verband met de rechtszekerheid voor 
de aanvragers.

Reparatie Wet aanpassing box 3

De Wet aanpassing box 3 is per 1 januari 2021 in werking 
getreden. Reparatiewetgeving blijkt noodzakelijk. Met terug- 
werkende kracht tot en met 1 januari 2021 wordt het partner-
begrip voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting 
en een beschikking bedrag groen beleggen gelijk aan het 
partnerbegrip zoals dat geldt voor het opleggen van een aanslag 
inkomstenbelasting en daaraan gekoppeld een beschikking 
bedrag rendementsgrondslag.

Als gevolg van de Wet aanpassing box 3 is het heffingvrije 
vermogen voor box 3 verhoogd van € 31.340 naar € 50.000  
per belastingplichtige. Voor de vaststelling van het recht op  
huurtoeslag geldt als vermogensgrens een rendementsgrondslag 
in box 3 die hoger is dan € 31.340. Voor andere inkomens- 
afhankelijke regelingen gelden geen of hogere vermogens-
grenzen. Als het box 3-vermogen vanwege het alsnog 
beschikbaar komen of wijzigen van fiscale gegevens wordt 
bijgesteld naar een bedrag onder of boven deze grens kan dat  
gevolgen hebben voor het recht op huurtoeslag. Om de huur-
toeslag in een dergelijk geval te kunnen herzien, wordt de Awir 
aangepast. Daarmee wordt de situatie wat betreft herziening van 
tegemoetkomingen in lijn gebracht met de situatie zoals die voor 
de Wet aanpassing box 3 bestond.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

De werkkostenregeling (WKR) is de regeling in de loonbelasting 
voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Binnen 
de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en 
verstrekkingen aan hun werknemers geven. De vrije ruimte 
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schuld door verbouwing van de woning of door aankoop van een 
duurdere woning heeft de aflossingsstand invloed op de duur 
van de renteaftrek van de verhoging van de eigenwoningschuld. 
Bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning 
wordt de aflossingsstand toegepast op gezamenlijk niveau tot 
ten minste het bedrag van het aandeel in de schuld van de 
partner met de aflossingsstand.

Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 
woning kan door beide partners gebruik gemaakt worden van 
het overgangsrecht voor een op 1 januari 2013 bestaande 
eigenwoningschuld van een van de partners, naar rato van het 
aandeel in de gezamenlijke schuld.

De overgang naar de fiscale partner van een aflossingsstand 
naar rato van de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap in 
het geval van boedelmenging vervalt. Een aflossingsstand blijft 
van de partner bij wie deze is ontstaan. Het bestaan van een  
huwelijksgemeenschap is niet langer bepalend voor de overgang 
van een aflossingsstand. Ook het overgangsrecht voor oude 
eigenwoningschulden wordt niet langer naar rato van de 
gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap verdeeld.

Het overlijden van een belastingplichtige leidt altijd tot een 
vervreemding van zijn aandeel in de eigen woning. Daardoor 
ontstaat een eigenwoningreserve, die samen met een eventuele 
bestaande eigenwoningreserve van rechtswege vervalt door 
het overlijden. De reserve gaat bij overlijden niet over op de 
langstlevende partner. Dat geldt ook voor een aflossingsstand.

Het overgaan van het recht op toepassing van het overgangs-
recht bij overlijden op de langstlevende partner in de oversluit-
periode wordt niet langer dwingend voorgeschreven.

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto's blijft 
bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022  
bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogus-
prijs waarover de verlaging wordt toegepast voor nieuwe auto's 
wordt verlaagd van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022. 

Vanaf 2023 geldt de verlaagde bijtelling voor de eerste € 30.000 
van de catalogusprijs. Dit moet de zakelijke markt stimuleren om 
goedkopere emissievrije auto's aan te schaffen of te leasen die 
kunnen doorstromen naar de particuliere tweedehands markt.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor 
de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. 
Het betreft de kosten van extra water- en elektriciteitsverbruik, 
verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voor de kosten van het 
inrichten van een werkplek thuis bestaan al zogenoemde gerichte 
vrijstellingen. Voor een werkdag kunnen niet tegelijkertijd de vrij- 
stelling voor een thuiswerkkostenvergoeding en de vrijstelling 
voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste  

werkplek worden toegepast. Wel kan naast de thuiswerkkosten-
vergoeding een zakelijke reis naar een andere plek dan de vaste 
werkplek worden vergoed op dezelfde dag.

Voor de thuiswerkkostenvergoeding komt een regeling die 
vergelijkbaar is met die voor vaste reiskostenvergoedingen. 
De regeling voor vaste reiskostenvergoedingen voor woon-
werkverkeer werkt als volgt. Als een werknemer ten minste 
128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, 
mag de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding 
geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar 
die vaste werkplek reist. De 128 dagenregeling voor de 
vaste reiskostenvergoeding wordt wel aangepast. Nu is het 
mogelijk dat een werknemer, die op drie werkdagen per week 
naar zijn vaste werkplek reist en de andere twee werkdagen 
thuis werkt, voor die twee thuiswerkdagen de onbelaste 
reiskostenvergoeding behoudt. Met ingang van 2022 wordt de 
128 dagenregeling zowel voor de vaste reiskostenvergoeding 
als voor de thuiswerkkostenvergoeding pro rata toegepast als 
structureel wordt thuisgewerkt.

Gebruikelijk loon innovatieve start-ups

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de 
toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld 
op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de 
gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De 
vervaldatum wordt opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de 
evaluatie, die voor 2022 zou plaatsvinden, nog niet is afgerond.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in  
de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden 
uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten worden 
omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om de belastingheffing 
in beginsel te verschuiven naar het moment waarop de bij 
uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen 
verhandelbaar zijn. Op dat moment mag verwacht worden dat de 
liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting 
te kunnen betalen. 

Niet in alle gevallen zal bij uitoefening van het optierecht sprake  
zijn van een gebrek aan liquiditeiten. Daarom krijgt een werk-
nemer onder voorwaarden de keuze voor belastingheffing bij 
de uitoefening van het aandelenoptierecht, ondanks dat de 
verkregen aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar 
zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de 
aandelen op het moment van verkrijging als loon belast. Als de 
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct verhandelbaar 
zijn, wordt als loon in aanmerking genomen de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen op het moment van 
verhandelbaar worden.

Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag 
vervreemden door een contractuele beperking, wordt het 
heffingsmoment tot maximaal vijf jaar na de beursgang van de 
vennootschap of na de uitoefening van het aandelenoptierecht 
uitgesteld. De verkregen aandelen worden dan geacht 
verhandelbaar te zijn geworden en in de heffing betrokken voor 
de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op dat 
moment.

Eventuele voordelen uit de aandelen, die worden genoten 
voordat het aandelenoptierecht in de belastingheffing is 
betrokken, worden mede gerekend tot het loon ter zake van het 
aandelenoptierecht.

Er wordt een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke 
situaties nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot 
het niet, deels of geheel verhandelbaar worden van verkregen 
aandelen.

Regeling start-ups vervalt
Per 1 januari 2018 geldt een fiscale tegemoetkoming voor 
optierechten van start-ups met een S&O-startersverklaring. 
Onder voorwaarden en tot een bepaald maximum wordt slechts 
75% van het genoten loon ter zake van een aandelenoptierecht 
in aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken dat deze 
regeling onvoldoende doeltreffend is. Voorgesteld wordt om deze 
tegemoetkoming per 1 januari 2022 te laten vervallen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieu-
vriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de 
subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13½, 
27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en 
ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen. 
Ten eerste wordt de aanvraag-, mededeling- en verreken-
systematiek vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld 
om vanaf 2022 toe te staan dat wanneer meer dan één S&O-
verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop 

S&O-verklaringen zien elkaar kunnen overlappen. 
Ongewijzigd blijft dat een S&O-verklaring ten minste drie 
kalendermaanden beslaat. Dat betekent dat een S&O-aanvraag 
met betrekking tot een kalenderjaar uiterlijk op 30 september van 
dat jaar moet zijn ingediend. Verder stelt het kabinet voor om alle 
S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle 
resterende kalendermaanden van een kalenderjaar.

Voorts stelt het kabinet voor om per 2022 toe te staan dat een  
S&O-inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak waarop een 
S&O-verklaring betrekking heeft een zelf te bepalen deel van de 
toegekende S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen 
tot maximaal de hoogte van de door hem in dat aangiftetijdvak 
verschuldigde loonheffing.

Ten tweede wordt verduidelijkt dat alleen kosten en uitgaven die 
aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering 
toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling, die 
de werkgever na afloop van het jaar moet doen van de aan S&O-
werk bestede uren en kosten en uitgaven.

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen 
waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in  
verschillende lidstaten van de EU kunnen aangeven en voldoen  
in één lidstaat. Het gaat om de niet-Unieregeling, de Unie-
regeling en de invoerregeling. 

Bij die bijzondere regelingen wordt de in de lidstaat van 
identificatie van de ondernemer de over een belastingtijdvak 
aangegeven en voldane btw verdeeld over de andere lidstaten 
waarin de ondernemer zijn verkopen heeft verricht. De onder- 
nemer kan in de btw-melding correcties voor eerdere belasting-
tijdvakken opnemen. De btw-melding kan daardoor negatief 
uitvallen voor de lidstaat waarvoor de correctie plaatsvindt. 
Uitgangspunt is dat de correctie wordt afgewikkeld door de 
lidstaat waarvoor de correctie wordt gemaakt en niet door de 
lidstaat van identificatie. Een negatieve btw-melding die door 
Nederland moet worden afgewikkeld, wordt op grond van dit 
voorstel automatisch aangemerkt als een verzoek om teruggaaf. 
Een niet in Nederland gevestigde ondernemer hoeft daardoor 
voor die teruggaaf niet afzonderlijk een verzoek om teruggaaf te 
doen.
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schuld door verbouwing van de woning of door aankoop van een 
duurdere woning heeft de aflossingsstand invloed op de duur 
van de renteaftrek van de verhoging van de eigenwoningschuld. 
Bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning 
wordt de aflossingsstand toegepast op gezamenlijk niveau tot 
ten minste het bedrag van het aandeel in de schuld van de 
partner met de aflossingsstand.

Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 
woning kan door beide partners gebruik gemaakt worden van 
het overgangsrecht voor een op 1 januari 2013 bestaande 
eigenwoningschuld van een van de partners, naar rato van het 
aandeel in de gezamenlijke schuld.

De overgang naar de fiscale partner van een aflossingsstand 
naar rato van de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap in 
het geval van boedelmenging vervalt. Een aflossingsstand blijft 
van de partner bij wie deze is ontstaan. Het bestaan van een  
huwelijksgemeenschap is niet langer bepalend voor de overgang 
van een aflossingsstand. Ook het overgangsrecht voor oude 
eigenwoningschulden wordt niet langer naar rato van de 
gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap verdeeld.

Het overlijden van een belastingplichtige leidt altijd tot een 
vervreemding van zijn aandeel in de eigen woning. Daardoor 
ontstaat een eigenwoningreserve, die samen met een eventuele 
bestaande eigenwoningreserve van rechtswege vervalt door 
het overlijden. De reserve gaat bij overlijden niet over op de 
langstlevende partner. Dat geldt ook voor een aflossingsstand.

Het overgaan van het recht op toepassing van het overgangs-
recht bij overlijden op de langstlevende partner in de oversluit-
periode wordt niet langer dwingend voorgeschreven.

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto's blijft 
bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022  
bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogus-
prijs waarover de verlaging wordt toegepast voor nieuwe auto's 
wordt verlaagd van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022. 

Vanaf 2023 geldt de verlaagde bijtelling voor de eerste € 30.000 
van de catalogusprijs. Dit moet de zakelijke markt stimuleren om 
goedkopere emissievrije auto's aan te schaffen of te leasen die 
kunnen doorstromen naar de particuliere tweedehands markt.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor 
de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. 
Het betreft de kosten van extra water- en elektriciteitsverbruik, 
verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voor de kosten van het 
inrichten van een werkplek thuis bestaan al zogenoemde gerichte 
vrijstellingen. Voor een werkdag kunnen niet tegelijkertijd de vrij- 
stelling voor een thuiswerkkostenvergoeding en de vrijstelling 
voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste  

werkplek worden toegepast. Wel kan naast de thuiswerkkosten-
vergoeding een zakelijke reis naar een andere plek dan de vaste 
werkplek worden vergoed op dezelfde dag.

Voor de thuiswerkkostenvergoeding komt een regeling die 
vergelijkbaar is met die voor vaste reiskostenvergoedingen. 
De regeling voor vaste reiskostenvergoedingen voor woon-
werkverkeer werkt als volgt. Als een werknemer ten minste 
128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, 
mag de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding 
geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar 
die vaste werkplek reist. De 128 dagenregeling voor de 
vaste reiskostenvergoeding wordt wel aangepast. Nu is het 
mogelijk dat een werknemer, die op drie werkdagen per week 
naar zijn vaste werkplek reist en de andere twee werkdagen 
thuis werkt, voor die twee thuiswerkdagen de onbelaste 
reiskostenvergoeding behoudt. Met ingang van 2022 wordt de 
128 dagenregeling zowel voor de vaste reiskostenvergoeding 
als voor de thuiswerkkostenvergoeding pro rata toegepast als 
structureel wordt thuisgewerkt.

Gebruikelijk loon innovatieve start-ups

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de 
toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld 
op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de 
gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De 
vervaldatum wordt opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de 
evaluatie, die voor 2022 zou plaatsvinden, nog niet is afgerond.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in  
de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden 
uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten worden 
omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om de belastingheffing 
in beginsel te verschuiven naar het moment waarop de bij 
uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen 
verhandelbaar zijn. Op dat moment mag verwacht worden dat de 
liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting 
te kunnen betalen. 

Niet in alle gevallen zal bij uitoefening van het optierecht sprake  
zijn van een gebrek aan liquiditeiten. Daarom krijgt een werk-
nemer onder voorwaarden de keuze voor belastingheffing bij 
de uitoefening van het aandelenoptierecht, ondanks dat de 
verkregen aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn.

Als de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar 
zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de 
aandelen op het moment van verkrijging als loon belast. Als de 
bij uitoefening verkregen aandelen niet direct verhandelbaar 
zijn, wordt als loon in aanmerking genomen de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen op het moment van 
verhandelbaar worden.

Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag 
vervreemden door een contractuele beperking, wordt het 
heffingsmoment tot maximaal vijf jaar na de beursgang van de 
vennootschap of na de uitoefening van het aandelenoptierecht 
uitgesteld. De verkregen aandelen worden dan geacht 
verhandelbaar te zijn geworden en in de heffing betrokken voor 
de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op dat 
moment.

Eventuele voordelen uit de aandelen, die worden genoten 
voordat het aandelenoptierecht in de belastingheffing is 
betrokken, worden mede gerekend tot het loon ter zake van het 
aandelenoptierecht.

Er wordt een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke 
situaties nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot 
het niet, deels of geheel verhandelbaar worden van verkregen 
aandelen.

Regeling start-ups vervalt
Per 1 januari 2018 geldt een fiscale tegemoetkoming voor 
optierechten van start-ups met een S&O-startersverklaring. 
Onder voorwaarden en tot een bepaald maximum wordt slechts 
75% van het genoten loon ter zake van een aandelenoptierecht 
in aanmerking genomen. In de praktijk is gebleken dat deze 
regeling onvoldoende doeltreffend is. Voorgesteld wordt om deze 
tegemoetkoming per 1 januari 2022 te laten vervallen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieu-
vriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de 
subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13½, 
27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en 
ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen. 
Ten eerste wordt de aanvraag-, mededeling- en verreken-
systematiek vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld 
om vanaf 2022 toe te staan dat wanneer meer dan één S&O-
verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop 

S&O-verklaringen zien elkaar kunnen overlappen. 
Ongewijzigd blijft dat een S&O-verklaring ten minste drie 
kalendermaanden beslaat. Dat betekent dat een S&O-aanvraag 
met betrekking tot een kalenderjaar uiterlijk op 30 september van 
dat jaar moet zijn ingediend. Verder stelt het kabinet voor om alle 
S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle 
resterende kalendermaanden van een kalenderjaar.

Voorts stelt het kabinet voor om per 2022 toe te staan dat een  
S&O-inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak waarop een 
S&O-verklaring betrekking heeft een zelf te bepalen deel van de 
toegekende S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen 
tot maximaal de hoogte van de door hem in dat aangiftetijdvak 
verschuldigde loonheffing.

Ten tweede wordt verduidelijkt dat alleen kosten en uitgaven die 
aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering 
toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling, die 
de werkgever na afloop van het jaar moet doen van de aan S&O-
werk bestede uren en kosten en uitgaven.

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen 
waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in  
verschillende lidstaten van de EU kunnen aangeven en voldoen  
in één lidstaat. Het gaat om de niet-Unieregeling, de Unie-
regeling en de invoerregeling. 

Bij die bijzondere regelingen wordt de in de lidstaat van 
identificatie van de ondernemer de over een belastingtijdvak 
aangegeven en voldane btw verdeeld over de andere lidstaten 
waarin de ondernemer zijn verkopen heeft verricht. De onder- 
nemer kan in de btw-melding correcties voor eerdere belasting-
tijdvakken opnemen. De btw-melding kan daardoor negatief 
uitvallen voor de lidstaat waarvoor de correctie plaatsvindt. 
Uitgangspunt is dat de correctie wordt afgewikkeld door de 
lidstaat waarvoor de correctie wordt gemaakt en niet door de 
lidstaat van identificatie. Een negatieve btw-melding die door 
Nederland moet worden afgewikkeld, wordt op grond van dit 
voorstel automatisch aangemerkt als een verzoek om teruggaaf. 
Een niet in Nederland gevestigde ondernemer hoeft daardoor 
voor die teruggaaf niet afzonderlijk een verzoek om teruggaaf te 
doen.



0513 745 110

36

Jullie nemen dus niet koste wat het kost alles aan.

“We zijn in2E niet begonnen om zo snel mogelijk binnen te lopen 
of zo groot mogelijk te worden. We willen de dingen vooral góed 
doen. Daarom zoeken we altijd de balans tussen dat wat de klant 
vraagt en dat waarvan wij happy worden. Op die manier blijven 
we dicht bij onszelf.” 

Terugkijkend op de eerste anderhalf jaar zijn de mannen vooral 
dankbaar. De coronacrisis had gelukkig weinig tot geen impact 
op de start van het jonge bedrijf. Jan: “We hadden gelijk al een 
paar projecten en die hielpen ons door die eerste maanden heen. 
Inmiddels hebben we al voor gerenommeerde klanten gewerkt, 
waaronder bouwers van luxe jachten. Ook voor diverse kleinere 
klanten hebben we prachtig werk gedaan. Onderscheid maken 
we niet, ook zij krijgen net zoveel aandacht en service. Ik ben 
trots dat we het al zover hebben gebracht; dat geeft ruggensteun 
voor de toekomst.”

Hebben jullie ambities? 

“We willen wel verder uitbouwen, maar het hoeft allemaal niet 
heel groot te worden. Gezien de drukte hebben we er nu al drie 
man bij. Een tienkoppig team is wel het maximale, denk ik. Onze 
eerste focus ligt op het verder uitbouwen van de innovatieve toe- 
passingen die we nu al leveren. Denk aan batterijen en water-
stoftechniek. Daarnaast zullen we steeds meer klanten in de 
industrie krijgen.” 

De basis is nog steeds het werk voor maritieme klanten. Daarover 
gesproken, de liefde voor het water zat er bij Jan al vroeg in. “Ik 
heb vroeger veel gesurft. Later ging ik ook varen. Water is fijn, 
het geeft rust. Maar ook onrust – als het gaat waaien en stormen 
moet je alert zijn en je koers bepalen. Een mooie metafoor voor 
alles wat er in het leven en bedrijfsmatig gebeurt. Soms kabbelt 
het en gaat het van een leien dakje, soms is het wat woester. 
Door goed stuurwerk gaan dingen meestal weer de goede kant 
op.”

Tekst: Belinda Fallaux   Beeld: in2E.

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting 
veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 
van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het 
betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt 
van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden 
voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor 
bedraagt 1,013.

Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK
Voorwaarde voor de toepassing van de IACK is dat de belasting-
plichtige geen partner heeft of een partner met een hoger arbeids-
inkomen. Iemand die geen inwoner van Nederland en geen 
kwalificerende buitenlands belastingplichtige is, wordt niet 
aangemerkt als fiscaal partner. Hierdoor kunnen bepaalde 
belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner 
onbedoeld recht hebben op de IACK. Om dit te voorkomen geldt  
met ingang van 2022 een uitzondering op het fiscale partner-
begrip voor de toepassing van de IACK.

Aanpassen eigenwoningregeling

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van  
Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoning-
regeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een 
eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van een van 
de fiscale partners gewenst zijn. De wetswijzigingen betreffen 
feitelijk de codificatie van een beleidsbesluit uit 2018 over de 
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toepassing van de bijleenregeling bij gezamenlijke aankoop en 
financiering van een eigen woning door fiscale partners met een 
eigenwoningverleden.

Bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen 
woning wordt op gezamenlijk niveau bekeken of de partners 
voldoende eigen middelen hebben besteed aan de eigen 
woning.

Als de eigenwoningschuld van een eerdere eigen woning groter  
is dan de eigenwoningschuld voor de nieuwe woning, ontstaat  
een aflossingsstand. De aflossingsstand bestaat uit het bedrag 
en de resterende looptijd in maanden van het overschot van de  
oude eigenwoningschuld. Bij verhoging van de eigenwoning-

Terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling 
van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als  
gevolg van een terugkoop van een natuurlijk persoon ter 
uitvoering van een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere  
verkrijging was opgelegd. Voor de Wet differentiatie overdrachts-
belasting was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de  
terugkoop, waarna op de doorverkoop veelal de doorverkoop-
faciliteit kon worden toegepast. De vrijstelling moet voorkomen 
dat teruggekochte woningen niet aan starters worden door-
verkocht. Het verkoopregulerend beding moet een zelfbewonings-
plicht voor de koper omvatten. De waarde in het economisch 
verkeer van de woning mag ten tijde van de eerdere verkrijging  
niet hoger zijn dan de woningwaardegrens voor de starters-
vrijstelling ten tijde van de terugverkrijging.

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van 
de bpm. Voor conventionele auto's en voor plug-in hybrides 
gelden aparte tarieven. Voor emissievrije auto's geldt een bpm-
vrijstelling tot en met 2024. 

Wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personen-
auto's daalt, dalen de belastinginkomsten. Om dit op te vangen 
worden de CO2-schijfgrenzen voor de jaren 2022 tot en met 
2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% 
verhoogd. Dit geldt ook voor de CO2-grens en het tarief voor de 
dieseltoeslag. 

De belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot worden met 
ingang van 2023 eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd.

Verlaging tarief verhuurderheffing

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het  
kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huur-
verhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere  
particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompen-
seerd door een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing. 
De totale verlaging van de verhuurderheffing bedraagt € 180
miljoen per 1 januari 2022. Het tarief gaat van 0,527 naar 0,485% 
van het belastbare bedrag.

In de wet is nu bepaald dat de bedragen van de heffings-
verminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd. Op 
grond van deze bepaling kunnen de bedragen op nihil worden 
gesteld als het gebruik van de heffingsverminderingen groter 
blijkt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. 
Voorgesteld wordt om de wijziging van bedragen, waaronder het 
op nihil stellen daarvan, per maand mogelijk te maken in plaats 
van per kwartaal. De kans op overschrijdingen van het budget 
wordt hierdoor verkleind. Een aanpassing van de bedragen van 
de heffingsvermindering moet meer dan een maand van tevoren 
worden aangekondigd in verband met de rechtszekerheid voor 
de aanvragers.

Reparatie Wet aanpassing box 3

De Wet aanpassing box 3 is per 1 januari 2021 in werking 
getreden. Reparatiewetgeving blijkt noodzakelijk. Met terug- 
werkende kracht tot en met 1 januari 2021 wordt het partner-
begrip voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting 
en een beschikking bedrag groen beleggen gelijk aan het 
partnerbegrip zoals dat geldt voor het opleggen van een aanslag 
inkomstenbelasting en daaraan gekoppeld een beschikking 
bedrag rendementsgrondslag.

Als gevolg van de Wet aanpassing box 3 is het heffingvrije 
vermogen voor box 3 verhoogd van € 31.340 naar € 50.000  
per belastingplichtige. Voor de vaststelling van het recht op  
huurtoeslag geldt als vermogensgrens een rendementsgrondslag 
in box 3 die hoger is dan € 31.340. Voor andere inkomens- 
afhankelijke regelingen gelden geen of hogere vermogens-
grenzen. Als het box 3-vermogen vanwege het alsnog 
beschikbaar komen of wijzigen van fiscale gegevens wordt 
bijgesteld naar een bedrag onder of boven deze grens kan dat  
gevolgen hebben voor het recht op huurtoeslag. Om de huur-
toeslag in een dergelijk geval te kunnen herzien, wordt de Awir 
aangepast. Daarmee wordt de situatie wat betreft herziening van 
tegemoetkomingen in lijn gebracht met de situatie zoals die voor 
de Wet aanpassing box 3 bestond.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

De werkkostenregeling (WKR) is de regeling in de loonbelasting 
voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Binnen 
de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en 
verstrekkingen aan hun werknemers geven. De vrije ruimte 
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Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zondermeer geschikt
voor het nemen van financiële beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

‘We maken het werkend zoals de klant het wil’

Wie op de homepage van in2E-engineering.com terechtkomt, 
ziet het gelijk: hier gaat het over techniek. En dat klopt, beaamt 
Jan Oud (48), die graag iets meer vertelt over het bedrijf dat hij  
samen met Rommert Boonstra (47) en Hans de Jong (49) 
oprichtte. “In2E is een dienstverlenend bedrijf dat advies geeft 
over elektrotechnische installaties, oplossingen ontwerpt en ze 
uitvoert”, legt Jan uit. “We werken voor klanten in de maritieme 
sector – zoals scheepseigenaren – en binnen de industrie.”

Finesses

Elektrotechniek in brede zin dus. Een vak dat de heren tot in de  
finesses beheersen. De drie waren jarenlang collega’s bij een 
internationaal bedrijf in dezelfde branche. Jan: “We zijn daar alle  
drie begonnen als monteur en uitgegroeid tot volwassen tech-
neuten. Het werk bij dat bedrijf beviel goed, tot de organisatie 
ging centraliseren. We besloten er weg te gaan. Eerst ik, daarna  
Rommert en Hans. Zij gingen ergens anders werken, ik free-
lancete. Na een paar jaar kwamen we weer in contact met elkaar. 
Ook bij hun nieuwe werkgevers beviel het Rommert en Hans 
niet. Toen zeiden we: moeten we niet voor onszelf beginnen?”

Efficiënt

De rest is geschiedenis, zoals dat zo mooi heet. Op 24 december 
2019 lieten Jan, Rommert en Hans in2E officieel inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel. “Een prachtig moment. In die periode 
hebben we ook contact met Van der Wiel gelegd. We wilden 
graag lokale bedrijven betrekken bij de opstart van ons bedrijf 
en via m’n netwerk kwam ik bij Gert van der Wiel uit. Hij gaf 
gelijk al goede, praktische adviezen en dacht mee over efficiënte 
oplossingen voor het zakelijke deel.” 

Vonden jullie het spannend, zo’n sprong in het 
diepe?

Jan: “Jawel. Je laat vastigheid en je positie varen. Maar we 
waren nuchter. Als het mocht mislukken, kwamen we vast wel 
weer ergens aan de bak. We hadden er enorm zin in en wisten: 
we kunnen elkaar versterken.”

Hoe vullen jullie elkaar als team aan?

“We hebben als engineers elk ons eigen specialisme. Ik ben 
systeemdynamisch breed georiënteerd en ben vooral van de  
grote lijnen en het totaaloverzicht. Rommert is thuis in de sys-
temen met grotere vermogens, machines en elektromotoren. 
Hans is een echte detaillist; hij zorgt ervoor dat elk draadje op 
z’n plaats zit. In een totaalproject is die combi goud. Als team 
overvleugelen we het geheel.”

Anderen helpen door te doen waar je goed in bent. Het is het eenvoudige en tegelijk alleszeggende uitgangspunt van in2E 
electric engineering & consultancy in Joure. Een nog jonge onderneming, geleid door drie rotten in het vak.

Luisteren

In2E levert de klanten een compleet pakket, dus inclusief het 
beginadvies. “In onze ervaring krijgen we het beste resultaat als  
we vanaf het eerste moment met de klant om tafel gaan”, zegt 
Jan. “De wens van de klant is ons uitgangspunt. Wat wil hij 
bereiken met een systeem, project of installatie? Daar luisteren 
we goed naar en vervolgens vertalen we die wens naar de meest 
passende oplossing.”

Onafhankelijk

Logisch, zou je zeggen. Maar in deze branche werkt het soms 
anders, geeft Jan aan. “Wij werken niet zoals vaste installateurs 
die veelal een voorkeur hebben qua materiaalkeuze. Ons advies 
is onafhankelijk en dat is een bewuste keuze. Vastzitten aan een 
bepaald materiaal of een specifieke werkwijze is beperkend. Je 
laat je dan leiden door de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
zo’n materiaal, terwijl dat misschien niet tot de beste oplossing 
leidt.”

De werkwijze van in2E slaat aan. “We horen soms terug van 
onze klanten dat ze deze manier van werken hebben gemist. Het 
persoonlijke, het écht luisteren. We willen niet dat onze klanten 
genoegen moeten nemen met een functionaliteit die niet past bij 
hun vraag. Wij maken het werkend zoals de klánt het wil.”

Daarnaast is ook het eigen plezier in het werk leidend, vertelt 
Jan. “Bij alles wat we doen vragen we ons af: vinden we dit leuk? 
Het moet win-win zijn: zowel de klant als wij moeten er blij van 
worden. Als een bepaald verzoek niet ‘ons ding’ is, maken we 
dat bespreekbaar. Zo mogelijk zoeken we een externe partner 
die de klant verder kan helpen.” 

Rommert Boonstra, Jan Oud en Hans de Jong

bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 
1,18% over het meerdere. In het Belastingplan 2021 is de vrije 
ruimte voor de eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020 
verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021. 
De wettelijke regeling hiervoor is in het Belastingplan 2022 
opgenomen.

Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven 
eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

Vrijstelling TVL en TVL startende  
mkb-ondernemingen

Vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie of  
tegemoetkoming behoren in beginsel tot de belastbare winst.  
In het Belastingplan 2021 is de TVL voor de periode tot en met  
september 2020 vrijgesteld van inkomsten- en vennootschaps-
belasting. In het Belastingplan 2022 wordt dat nu geregeld voor  
de verlenging van de TVL. Eerder was de vrijstelling al 
toegezegd, maar dat moest nog formeel in een wet worden 
geregeld.

Verrekening voorheffingen met Vpb

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet naar aanleiding van een  
arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Sofina een 
beperking van de verrekening van dividendbelasting en kansspel-
belasting met de vennootschapsbelasting (Vpb) voorgesteld. 
Nu kunnen belastingplichtigen elk jaar het gehele bedrag aan 
ingehouden voorheffingen verrekenen met de aanslag Vpb, ook 
als de voorheffingen hoger zijn dan de verschuldigde Vpb.

Met ingang van 2022 is de verrekening van voorheffingen 
beperkt tot het bedrag aan te betalen Vpb voor verrekening.  
Het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende 
bedrag aan voorheffingen wordt voortgewenteld naar een later 
jaar. Aan de voortwenteling van niet-verrekende voorheffingen 
wordt geen termijn gesteld.

Wet implementatie belastingplichtmaatregel

Per 1 januari 2020 zijn in de Wet Vpb 1969 door de tweede 
EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) voorgeschreven 
maatregelen tegen hybridemismatches in werking getreden. 
Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik  
wordt gemaakt van verschillen in kwalificatie tussen belasting-
stelsels van lidstaten van de EU onderling of tussen EU-lidstaten 
en derde landen.

Daarnaast kent ATAD2 een belastingplichtmaatregel voor 
omgekeerde hybride lichamen, waarmee de oorzaak van een 
hybridemismatch wordt aangepakt. Deze maatregel zorgt ervoor 
dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de 
kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. 
De implementatie van deze maatregel is uitgesteld tot 1 januari 
2022. In dit wetsvoorstel wordt de maatregel op een aantal 
punten aangepast ten opzichte van de Implementatiewet. De 
diverse bepalingen inzake de belastingplichtmaatregel in de 
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 
vervallen en worden samen met de daarmee verband houdende 
flankerende maatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel.

De belastingplichtmaatregel ziet op omgekeerde hybride 
lichamen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die door de staat 
naar het recht waarvan ze zijn opgericht of waar ze zijn gevestigd 
als fiscaal transparant worden aangemerkt en door de staat waar  
een gelieerd lichaam is gevestigd, dat participeert in het samen-
werkingsverband, worden aangemerkt als niet-transparant. Deze 
samenwerkingsverbanden worden binnenlands belastingplichtig 
in Nederland voor de Vpb als het samenwerkingsverband is 
aangegaan naar Nederlands recht of in Nederland is gevestigd. 
Voor zover de winst van het samenwerkingsverband rechtstreeks  
toekomt aan participanten in een staat die het samenwerkings-
verband als transparant aanmerkt, wordt voorzien in een aftrek-
mogelijkheid. Het aan deze participanten toekomende deel van 
de winst wordt daardoor effectief niet belast in Nederland. 

Deze maatregel is niet van toepassing op collectieve beleggings-
instellingen met een gediversifieerde effectenportefeuille die 
onder financieel toezicht staan. Door de integrale belastingplicht 
worden omgekeerde hybride lichamen onder belastingverdragen 
aangemerkt als inwoner van Nederland, waarmee deze lichamen 
verdragsgerechtigd zijn en in aanmerking komen voor een woon-
plaatsverklaring.

De aanvang en het einde van de belastingplicht van een omge-
keerd hybride lichaam wordt hetzelfde behandeld als de aanvang 
en het einde van de belastingplicht van andere Vpb-plichtigen. 
Dat geldt ook voor de toepassing van de dividendbelasting. 
Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de fiscale behandeling 
van omgekeerde hybride lichamen voor de toepassing van de 
inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting op rente- 
en royaltybetalingen geregeld.

Voorgesteld wordt om het toepassingsbereik van deze 
maatregelen in de Vpb uit te breiden naar gevallen waarin de 
hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een 
gelieerde natuurlijk persoon.
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gelijk al goede, praktische adviezen en dacht mee over efficiënte 
oplossingen voor het zakelijke deel.” 

Vonden jullie het spannend, zo’n sprong in het 
diepe?

Jan: “Jawel. Je laat vastigheid en je positie varen. Maar we 
waren nuchter. Als het mocht mislukken, kwamen we vast wel 
weer ergens aan de bak. We hadden er enorm zin in en wisten: 
we kunnen elkaar versterken.”

Hoe vullen jullie elkaar als team aan?

“We hebben als engineers elk ons eigen specialisme. Ik ben 
systeemdynamisch breed georiënteerd en ben vooral van de  
grote lijnen en het totaaloverzicht. Rommert is thuis in de sys-
temen met grotere vermogens, machines en elektromotoren. 
Hans is een echte detaillist; hij zorgt ervoor dat elk draadje op 
z’n plaats zit. In een totaalproject is die combi goud. Als team 
overvleugelen we het geheel.”

Anderen helpen door te doen waar je goed in bent. Het is het eenvoudige en tegelijk alleszeggende uitgangspunt van in2E 
electric engineering & consultancy in Joure. Een nog jonge onderneming, geleid door drie rotten in het vak.

Luisteren

In2E levert de klanten een compleet pakket, dus inclusief het 
beginadvies. “In onze ervaring krijgen we het beste resultaat als  
we vanaf het eerste moment met de klant om tafel gaan”, zegt 
Jan. “De wens van de klant is ons uitgangspunt. Wat wil hij 
bereiken met een systeem, project of installatie? Daar luisteren 
we goed naar en vervolgens vertalen we die wens naar de meest 
passende oplossing.”

Onafhankelijk

Logisch, zou je zeggen. Maar in deze branche werkt het soms 
anders, geeft Jan aan. “Wij werken niet zoals vaste installateurs 
die veelal een voorkeur hebben qua materiaalkeuze. Ons advies 
is onafhankelijk en dat is een bewuste keuze. Vastzitten aan een 
bepaald materiaal of een specifieke werkwijze is beperkend. Je 
laat je dan leiden door de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
zo’n materiaal, terwijl dat misschien niet tot de beste oplossing 
leidt.”

De werkwijze van in2E slaat aan. “We horen soms terug van 
onze klanten dat ze deze manier van werken hebben gemist. Het 
persoonlijke, het écht luisteren. We willen niet dat onze klanten 
genoegen moeten nemen met een functionaliteit die niet past bij 
hun vraag. Wij maken het werkend zoals de klánt het wil.”

Daarnaast is ook het eigen plezier in het werk leidend, vertelt 
Jan. “Bij alles wat we doen vragen we ons af: vinden we dit leuk? 
Het moet win-win zijn: zowel de klant als wij moeten er blij van 
worden. Als een bepaald verzoek niet ‘ons ding’ is, maken we 
dat bespreekbaar. Zo mogelijk zoeken we een externe partner 
die de klant verder kan helpen.” 

Rommert Boonstra, Jan Oud en Hans de Jong

bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 
1,18% over het meerdere. In het Belastingplan 2021 is de vrije 
ruimte voor de eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020 
verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021. 
De wettelijke regeling hiervoor is in het Belastingplan 2022 
opgenomen.

Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven 
eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

Vrijstelling TVL en TVL startende  
mkb-ondernemingen

Vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie of  
tegemoetkoming behoren in beginsel tot de belastbare winst.  
In het Belastingplan 2021 is de TVL voor de periode tot en met  
september 2020 vrijgesteld van inkomsten- en vennootschaps-
belasting. In het Belastingplan 2022 wordt dat nu geregeld voor  
de verlenging van de TVL. Eerder was de vrijstelling al 
toegezegd, maar dat moest nog formeel in een wet worden 
geregeld.

Verrekening voorheffingen met Vpb

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet naar aanleiding van een  
arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Sofina een 
beperking van de verrekening van dividendbelasting en kansspel-
belasting met de vennootschapsbelasting (Vpb) voorgesteld. 
Nu kunnen belastingplichtigen elk jaar het gehele bedrag aan 
ingehouden voorheffingen verrekenen met de aanslag Vpb, ook 
als de voorheffingen hoger zijn dan de verschuldigde Vpb.

Met ingang van 2022 is de verrekening van voorheffingen 
beperkt tot het bedrag aan te betalen Vpb voor verrekening.  
Het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende 
bedrag aan voorheffingen wordt voortgewenteld naar een later 
jaar. Aan de voortwenteling van niet-verrekende voorheffingen 
wordt geen termijn gesteld.

Wet implementatie belastingplichtmaatregel

Per 1 januari 2020 zijn in de Wet Vpb 1969 door de tweede 
EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) voorgeschreven 
maatregelen tegen hybridemismatches in werking getreden. 
Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik  
wordt gemaakt van verschillen in kwalificatie tussen belasting-
stelsels van lidstaten van de EU onderling of tussen EU-lidstaten 
en derde landen.

Daarnaast kent ATAD2 een belastingplichtmaatregel voor 
omgekeerde hybride lichamen, waarmee de oorzaak van een 
hybridemismatch wordt aangepakt. Deze maatregel zorgt ervoor 
dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de 
kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. 
De implementatie van deze maatregel is uitgesteld tot 1 januari 
2022. In dit wetsvoorstel wordt de maatregel op een aantal 
punten aangepast ten opzichte van de Implementatiewet. De 
diverse bepalingen inzake de belastingplichtmaatregel in de 
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 
vervallen en worden samen met de daarmee verband houdende 
flankerende maatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel.

De belastingplichtmaatregel ziet op omgekeerde hybride 
lichamen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die door de staat 
naar het recht waarvan ze zijn opgericht of waar ze zijn gevestigd 
als fiscaal transparant worden aangemerkt en door de staat waar  
een gelieerd lichaam is gevestigd, dat participeert in het samen-
werkingsverband, worden aangemerkt als niet-transparant. Deze 
samenwerkingsverbanden worden binnenlands belastingplichtig 
in Nederland voor de Vpb als het samenwerkingsverband is 
aangegaan naar Nederlands recht of in Nederland is gevestigd. 
Voor zover de winst van het samenwerkingsverband rechtstreeks  
toekomt aan participanten in een staat die het samenwerkings-
verband als transparant aanmerkt, wordt voorzien in een aftrek-
mogelijkheid. Het aan deze participanten toekomende deel van 
de winst wordt daardoor effectief niet belast in Nederland. 

Deze maatregel is niet van toepassing op collectieve beleggings-
instellingen met een gediversifieerde effectenportefeuille die 
onder financieel toezicht staan. Door de integrale belastingplicht 
worden omgekeerde hybride lichamen onder belastingverdragen 
aangemerkt als inwoner van Nederland, waarmee deze lichamen 
verdragsgerechtigd zijn en in aanmerking komen voor een woon-
plaatsverklaring.

De aanvang en het einde van de belastingplicht van een omge-
keerd hybride lichaam wordt hetzelfde behandeld als de aanvang 
en het einde van de belastingplicht van andere Vpb-plichtigen. 
Dat geldt ook voor de toepassing van de dividendbelasting. 
Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de fiscale behandeling 
van omgekeerde hybride lichamen voor de toepassing van de 
inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting op rente- 
en royaltybetalingen geregeld.

Voorgesteld wordt om het toepassingsbereik van deze 
maatregelen in de Vpb uit te breiden naar gevallen waarin de 
hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een 
gelieerde natuurlijk persoon.
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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!
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