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‘In alles draait het om de menselijke maat’

Ondernemen bij toeval

Dat eigenaar Peter van Houttum (53) ging ondernemen, was 
min of meer toeval. Dertig jaar terug studeerde hij technische 
bedrijfskunde en wilde hij de organisatie-advieskant op. Zijn 
broer was al een tijd actief als zelfstandig ondernemer. “Mijn 
broer was een echte verkoper”, blikt Peter terug. “In 1993 kocht 
hij een faillissementsboedel verpakkingsmachines en materialen 
op en zette de handel hierin voort. Ik volgde zijn activiteiten een 
aantal jaren en zag daar ook wel wat in. Na mijn studie startte 
ik een tweede vestiging van het bedrijf van mijn broer. Een jaar 
later besloten we om de krachten te bundelen. Dat was een 
goede zet: het was de start van wat nu JIP is. Vanaf 2010 gingen 
we naast verpakkingsmaterialen ook allerlei verbruiksmaterialen 
voor het MKB verkopen.” 

Anno 2022 is JIP uitgegroeid tot een meer dan complete bedrijfs-
supermarkt. JIP heeft een assortiment van zo’n 250.000 artikelen, 
bedient 16.000 klanten en tikt jaarlijks 70.000 orders af. Qua 
bezetting veranderde het een en ander. In 2000 kwam Peter 
Oostwoud als stagiair in het bedrijf werken en elf jaar later werd 
hij compagnon. Peters broer verliet JIP in 2016. 

Over jullie naam: waar staat JIP voor?

“Onze naam is geïnspireerd op Jip en Janneke. Een vertrouwd 
en herkenbaar beeld. In onze markt zijn we geen kleine speler,  
en toch voelen we ons niet groot. We streven naar gelijkwaardig-
heid met onze klanten. Het grappige is dat klanten die ons 
bezoeken vaak verbaasd zijn zo’n groot bedrijf te zien. Dat vind  
ik een compliment. We denken als een klein bedrijf; de 
menselijke maat is een belangrijke waarde. Onze klanten worden  
niet 5 keer doorverbonden, maar krijgen snel persoonlijke 
aandacht. Beloven we op dinsdag om 11.00 uur te leveren? Dan  
staan we er om 11.00 uur. Als iemand een acuut voorraad-
probleem heeft, zoeken we snel een oplossing. Daarin gaan we 
ver. Stel, een klant moet binnen drie uur verpakkingsmateriaal 
op Schiphol hebben. Dan zorgen we ervoor dat het product per 
koerier daar wordt gebracht. Of we kijken welke klant daar in 
de buurt iets heeft liggen waarmee we de andere klant op weg 
kunnen helpen. Ook al worden we er zelf financieel niet beter 
van. Als de klant maar gelukkig is.” 

Wat onderscheidt jullie nog meer?

“We hebben in eigen huis een technische infrastructuur 
ontwikkeld voor het beheer van ons primaire bedrijfsproces. 
Solutions heet het. Dat systeem speelt een grote rol in ons 
klantencontact en de orderregistratie en we kunnen er snel door 
schakelen. Binnen een kwartier sleutelen we complexe deals 
in elkaar. En Solutions doet meer; het helpt ons om de klant op 
het juiste moment echt te ontzorgen. Als we in het systeem zien 
dat de voorraad verpakkingsmaterialen van een klant bijna op 
is, nemen we contact op. Proactief mee- en vooruitdenken: ook 
dát is de menselijke maat. Klantcontact gebeurt natuurlijk veel 
via mail en het internet, maar we voeren jaarlijks nog steeds zo’n 
700.000 persoonlijke telefoongesprekken. Je kunt een systeem 
nog zo mooi maken, maar mensen blijven de smeerolie. Ons 
team van 42 mensen zorgt dat het blijft draaien.”

Wat vind jij belangrijk in je manier van 
leidinggeven?

“Vertrouwen. Driekwart van onze onderneming is zelfsturend. 
Een echte hiërarchie hebben we sowieso nooit gehad, maar over  
zelfsturing dacht ik altijd dat het niet werkt. Totdat mijn 
compagnon en ik gingen kijken bij een bedrijf dat op zelfsturing 
draait en ik enthousiast werd. Mensen nemen in hun privéleven 
vaak grote besluiten; ik ben ervan overtuigd dat ze ook op de 
werkplek niet per se iemand nodig hebben die ze vertelt wat ze 

Peter van Houttum onderneemt al heel wat jaren met een groothandel voor het MKB. Zijn bedrijf JIP in Joure is een ‘grote’  
in de markt, maar zonder dat het opvalt. ‘We denken als een klein bedrijf.’

JIP is een ‘supermarkt voor bedrijven’, zo vermeldt de eigen website. En inderdaad, achter buttons als ‘verpakken’, ‘kantoor’, ‘bouw’, 
‘horeca’, ‘winkel’, ‘magazijn’, ‘EHBO’ en ‘schoonmaak’ gaat een wereld aan producten schuil. Wat je ook maar zoekt aan verpakkingen, 
kantoorartikelen en verbruiksmaterialen: JIP heeft het. 

Peter van Houttum

Ondernemingswinst

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen 
door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie 
vormen van investeringsaftrek:

 ■ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
 ■ energie-investeringsaftrek (EIA); en
 ■ milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten 
indien het totale investeringsbedrag in 2022 ligt tussen € 2.400 
en € 332.994. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400 bedraagt 
de investeringsaftrek 28% van het investeringsbedrag. De  
maximale KIA bedraagt € 16.784. Dit bedrag wordt bereikt bij 
een investeringsbedrag tussen € 59.939 en € 110.998. Bij een 
hoger investeringsbedrag dan € 110.998 daalt de KIA met 7,56% 
van het meerdere, totdat deze nihil bedraagt bij een investerings-
bedrag van € 332.994.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen bedraagt in 2022 45,5% van het investerings-
bedrag. De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen  
voor EIA is aangepast. Het maximale investeringsbedrag waar-
over aftrek wordt verleend bedraagt € 128 miljoen. Voor het recht 
op EIA moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel ten  
minste € 2.500 bedragen. Een overzicht van de voor EIA  
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te vinden op de website van 
de RVO.nl.

MIA
De tarieven van de MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
die zijn aangewezen als milieu-investeringen zijn niet gewijzigd. 
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA 
is wel aangepast. De MIA bedraagt voor investeringen:

 ■ in categorie I   45%;
 ■ in categorie II  36%; en
 ■ in categorie III 27%.

Voor het recht op MIA moet het investeringsbedrag per bedrijfs-
middel ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt een maximum- 
bedrag van € 50 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfs-
middel waarover MIA wordt verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor milieu-investeringen de 
Vamilregeling. Deze regeling staat vervroegde afschrijving toe 
op milieu-investeringen tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden afgeschreven.

Een overzicht van de voor MIA/Vamil kwalificerende bedrijfs-
middelen is te vinden op de website van de RVO.nl.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder investeringsaftrek is 
genoten, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming veranderen (bijvoorbeeld  
van eigen gebruik naar verhuur) wordt de winst met een  
desinvesteringsbijtelling verhoogd. Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuwe versie van 
het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR 
bij zonnepanelen gepubliceerd. De vorige versie van dit besluit 
dateert van december 2020. 

Het besluit bevat een goedkeuring voor particuliere zonne-
paneelhouders die de kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat de KOR met ingang  
van 1 januari volgend op het jaar van aanschaf kan worden  
toegepast, ook als de aanmelding voor de regeling plaatsvindt  
in de laatste vier weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders melden zich bij de Belasting-
dienst aan als ondernemer met behulp van het formulier Opgaaf 
Zonnepaneelhouders. Op dat formulier kan worden aangegeven 
of de zonnepaneelhouder de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf bij de 
Belastingdienst zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de 
reikwijdte van de aftrek van omzetbelasting voor exploitanten 
van zonnepanelen. De gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest bestaat geen recht op aftrek 
van de omzetbelasting die drukt op uitgaven, die niet gerelateerd 
zijn aan de levering van stroom aan het energiebedrijf.

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.

Omzetbelasting
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moeten doen. Ons team moest aan die nieuwe aanpak wennen. 
Sommigen namen afscheid, anderen gingen bloeien. Nu werkt 
het fantastisch. Zelfsturing is heus geen ei van Columbus, maar 
per saldo hou je wel mensen over die zelfstandiger zijn en 
verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.”

Wat vraagt dat van jou?

“Ik kom uit een nest van mensen die vrij primair reageren. Nu 
laat ik dingen gewoon gebeuren en geef soms alleen wat opties 
aan. Of ik kijk even weg. Natuurlijk alleen zolang de continuïteit 
van het bedrijf niet in gevaar is. Het betekent ook dat ik de 
medewerkers ruimte geef om fouten te maken. Het is voor 
iedereen een leerproces.”

Wat betekende dat voor je persoonlijke groei?

“De scherpe kantjes zijn er wel af. Ik ben van nature nogal 
gedreven, maar kan mijn bedrijf nu beter loslaten en er van een 
afstandje naar kijken. Die aanleg voor een meer adviserende rol 
was latent trouwens al aanwezig. Ik heb dat van mijn vader: hij 
kon kort door de bocht zijn, maar ook heel beschouwelijk. Bij mij 
is die kant de laatste jaren versterkt en dat is alleen maar goed. 
Ik kan rustig op vakantie gaan en het bedrijf draait zelfstandig 
door.”

Hoe kwam Gert van der Wiel in beeld bij jullie?

“Via de kennissenkring. Gert is fiscaal goed onderlegd en 
helpt ons goed en snel met wat wij nodig hebben. Dat is 
dienstverlening pur sang.”

Heb je bedrijfsmatig nog ambities?

“Ik heb een fascinatie voor innovatie. Vooral als het gaat om 
het koopgemak van onze klant, het MKB. We willen die klant 
nóg meer ontzorgen. Op termijn zie ik voor me dat we een 
app ontwikkelen waarin de klant zijn eigen productpakket kan 
beheren. Dus dat hij in één oogopslag ziet of de toners van zijn 
printers bijna op zijn, welke bedrijfskleding er vervangen moet 
worden en meer. En dat hij dan met één klik de juiste producten 
kan bestellen, zonder kopzorgen.”

Met hoeveel plezier ga jij naar je werk?

“Ik zie het zo: ik heb nog nooit een dag in mijn leven gewerkt. 
Het is mijn hobby. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen!”

Tekst: Belinda Fallaux; beeld: Peter van Houttum, jipsnel.nl

Corona update

Coronasteun eerste kwartaal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige corona-
maatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden.  
Om die reden worden diverse steunmaatregelen verlengd  
tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Werkgevers
De loonkostensubsidie NOW-6 geldt voor de maanden januari, 
februari en maart 2022. Deze regeling zal vergelijkbaar zijn met  
de huidige NOW-5. Om in aanmerking te komen voor subsidie 
moet een werkgever ten minste 20% omzetverlies hebben. Het 
vergoedingspercentage bedraagt 85. Bij 90-100% omzetverlies 
wordt 76,5% van de loonsom vergoed. De volledige voorwaarden 
voor de NOW-6 worden later in januari bekend gemaakt.

Zelfstandigen
Er komt geen extra steunmaatregel voor zelfstandigen. Wel blijft 
de versoepeling van de Bijzondere bijstand voor zelfstandigen 
van kracht. Dat betekent dat er geen vermogenstoets wordt 
gehanteerd en dat de bijstand met terugwerkende kracht kan 
worden aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in het eerste kwartaal van 
2022 gelijk zijn aan die van de huidige TVL. Om in aanmerking 
te komen voor de TVL moet een ondernemer meer dan 30% 

omzetverlies lijden. De maximale subsidie bedraagt 100% van  
de vaste lasten, die worden berekend aan de hand van een 
sectorafhankelijk percentage van de omzet. De subsidie 
bedraagt maximaal € 550.000 voor het mkb en € 600.000 voor 
grote ondernemingen. De regeling Ongedekte Vaste Kosten 
land- en tuinbouw (OVK) geldt zonder wijzigingen ten opzichte 
van de huidige versie in het eerste kwartaal van 2022.

Belastingmaatregelen
In januari beslist het kabinet of verlenging van de bijzondere 
regeling voor uitstel van belastingbetaling na 31 januari 2022  
nodig is. De afspraken met België en Duitsland over de 
belastingheffing van grenswerkers gelden tot en met 31 maart 
2022. Het doorbetalen van de onbelaste reiskostenvergoeding 
bij een gewijzigd reispatroon en de regeling betaalpauze voor 
hypotheken eindigen per 31 december 2021.

Wijzigingen loonbelasting 2022

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2022 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen 
gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun 
salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde 
van de auto inclusief omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte 
van het percentage van de bijtelling zijn de CO2-uitstoot en de 
datum van eerste toelating op de weg van de auto. Voor in 2022 
nieuw toegelaten auto's zonder CO2-uitstoot geldt een verlaagde 
bijtelling van 16% over de eerste € 35.000. Voor zover de  
catalogusprijs hoger is dan € 35.000 geldt de reguliere bijtelling 
van 22%. In alle andere gevallen bedraagt de bijtelling 22%. 
Voor waterstofauto's en zonnecelauto's met een nihiluitstoot 
geldt de verlaagde bijtelling voor de gehele catalogusprijs.

Auto's van voor 2017, waarvoor een verlaagd bijtellings- 
percentage gold, vallen na de periode van 60 maanden onder  
de destijds geldende standaardbijtelling van 25% en niet onder 
het huidige algemene percentage van 22.

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een  
bijzondere deskundigheid geldt onder bepaalde voorwaarden 
een belastingvrije vergoeding van 30% van de totale bruto 
beloning. Om aan te tonen dat een werknemer beschikt over een 
specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt 
niet of schaars aanwezig is, geldt een salarisnorm. Voor 2022 is 
het normbedrag vastgesteld op € 39.467. Voor werknemers die 
jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een afgeronde  
masteropleiding geldt een verlaagde salarisnorm van € 30.001.

De 30%-regeling kent een maximale looptijd van vijf jaar.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle  

Loonbelasting en sociale verzekeringen

vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. 
Dat geldt ook als de kosten voor 100% zakelijk zijn. De werk-
gever heeft de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen  
aan te wijzen die binnen een bepaald budget belastingvrij  
vergoed kunnen worden. Dat budget, de vrije ruimte, bedraagt 
1,7% over de eerste € 400.000 en 1,18% over het meerdere van  
de fiscale loonsom van de onderneming. Overschrijden de  
kosten het beschikbare budget, dan is het meerdere belast loon.  
Dat meerdere wordt betrokken in de eindheffing tegen een tarief 
van 80%. Eindheffing wil zeggen dat de loonheffing voor rekening 
van de werkgever komt en niet wordt doorbelast aan de werk-
nemer. De eindheffing leidt tot een kostenverhoging voor de 
werkgever. Deze verhoging komt in mindering op de winst van 
de werkgever.

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding 
van thuiswerkkosten van € 2 per dag. Een vaste vergoeding voor 
thuiswerken mag worden gebaseerd op 214 werkdagen mits de 
werknemer op ten minste 128 dagen thuis werkt.

Gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders
Het loon van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft  
in de rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet in 2022 ten minste 
€ 48.000 per jaar bedragen of gelijk zijn aan het loon dat werk-
nemers zonder een aanmerkelijk belang zouden verdienen in een 
vergelijkbare functie. Vaak betreft het een directeur-grootaandeel-
houder (dga). Wanneer het gebruikelijk loon voor een vergelijk-
bare functie hoger is, kan de Belastingdienst het loon corrigeren 
tot het niet meer dan 25% afwijkt van wat gebruikelijk is. Wat een 
gebruikelijk loon is, kan worden bepaald aan de hand van het 
loon van concrete andere werknemers in de meest vergelijkbare 
dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van het gebruikelijk loon 
speelt ook het loon van de overige werknemers een rol.

Premiepercentages en maximum premieloon

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor 
de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor 
het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 
2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.

2022 2021

AOW 17,90% 17,90%

Anw 0,10% 0,10%

Awf - laag 
       - hoog

2,70% 
7,70%

2,70%*.. 
7,70%**

Ufo 0,68% 0,68%

Aof - hoog 
      - laag

7,08% 
5,49%

7,03% 
n.v.t.

Kinderopvang 0,50% 0,50%

*  Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021
** In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten
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Evenementen
De garantieregeling voor evenementen (TRSEC) en de 
Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn verlengd 
tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden  
in werking als een evenement in deze periode door de 
Rijksoverheid wordt verboden. In het eerste kwartaal van 2022 
bedraagt de subsidie 90% en in het tweede en derde kwartaal 
80% van de kosten. De voorwaarden voor deze regelingen 
worden begin 2022 bekendgemaakt.

Sport
Voor de amateursport gelden de eerdere compensatieregelingen 
TASO en TVS voor de vaste lasten en de huurkosten tot en 

Inkomstenbelasting Tarieven en heffingskortingen

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Inkomen tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd

t/m € 35.472* 37,07% 19,07%

€ 35.473* t/m € 68.398 37,07% 37,07%

meer dan € 68.399 49,50% 49,50%

* Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een hogere 
grens van € 36.409.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot 
de AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 
9,65% Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de 
AOW-premie. In 2022 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven 
maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.888 en  
wordt boven een inkomen uit werk en woning van € 21.316 
afgebouwd tot nihil. De afbouw bedraagt 6,007% van het 
inkomen boven € 21.316. Voor mensen, die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt, bedraagt de algemene heffingskorting maximaal 
€ 1.494 en bedraagt de afbouw 3,106%. Vanaf een inkomen van 
€ 68.399 is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 4.260 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal € 2.204.  
De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een arbeids-
inkomen van € 36.650. De afbouw bedraagt 5,86% van het 
arbeidsinkomen boven € 36.649. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,03%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij 
een inkomen vanaf € 109.346.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent in 2022 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een hoger arbeidsinkomen 
dan € 5.219 met 11,45% van het meerdere inkomen tot een 
maximum van € 2.534 bij een inkomen van € 27.350 of hoger. 
Voor AOW-gerechtigden bedraagt de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting maximaal € 1.452.

De ouderenkorting geldt voor AOW-gerechtigden. De ouderen-
korting bedraagt € 1.726 tot een inkomen van € 38.464. Boven 
dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere 
tot nihil bij een inkomen van € 49.971.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 771.

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer 
bedraagt in 2022 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.632. 
De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis 
ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn 
onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium 
heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. Deze omvat:

 ■ de zelfstandigenaftrek;
 ■ de aftrek voor S&O-werk;
 ■ de meewerkaftrek;
 ■ de stakingsaftrek; en
 ■ de startersaftrek arbeidsongeschikten.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar € 6.310. Voor startende 
ondernemers geldt een extra zelfstandigenaftrek van € 2.123. De 
aftrek voor S&O-werk bedraagt in 2022 € 13.360. Wie in een van  
de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in  
deze periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft 
toegepast, heeft recht op een verhoogde aftrek S&O-werk. De  
verhoging bedraagt € 6.684. De overige bedragen van de onder-
nemersaftrek zijn niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in de 
hoogste inkomensschijf vindt plaats tegen een gereduceerd tarief 
van 40% in plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé 
karakter. Voor gemengde kosten geldt een beperking van de 
mate waarin zij in aftrek komen op de winst. De volgende kosten 
zijn voor 80% aftrekbaar:

 ■ kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
 ■ kosten van representatie, inclusief recepties, feestelijke 
bijeenkomsten en vermaak; en

 ■ kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, 
studiereizen en dergelijke.

De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de werkelijke 
gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in aftrek brengen en de winst 
verhogen met een vast bedrag van € 4.800.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is niet gewijzigd en 
bedraagt 14% van de winst.

met januari 2022. Ook de compensatieregeling SPUK IJZ voor 
zwembaden en ijsbanen is verlengd tot en met januari 2022.

Coronafinancieringsregelingen
De coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C 
en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten gelden ook in het eerste 
halfjaar van 2022.

Culturele en creatieve sector
Er komt een specifiek steunpakket voor de culturele sector voor 
de maand januari 2022. De leenfaciliteit bij Cultuur + Ondernemen 
geldt tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures 
gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks 
dermate groot, dat de staatssecretaris van Financiën de  
bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over de rechtsvragen  
van de massaalbezwaarprocedure worden enkele procedures  
gevoerd. De uitkomsten daarvan gelden voor alle bezwaar-
schriften die onder het massaal bezwaar vallen. De Hoge Raad  
heeft in een van deze procedures geoordeeld dat de belasting-
heffing in box 3 volgens het huidige systeem niet door de beugel 
kan.

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomsten-
belasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit van een vast 
rendement over het vermogen van 4%. De wetgever meende dat 
dit rendement voor een vermogensbezitter haalbaar was.

Met ingang van 2017 geldt een ander systeem, omdat inmiddels 
was gebleken dat het veronderstelde rendement van 4% niet  
zonder meer haalbaar was. In de nieuwe systematiek worden 
voor spaargeld en voor het overige vermogen jaarlijks 
gemiddelde rendementscijfers vastgesteld. Deze gemiddelde 
rendementen zijn gebaseerd op gegevens van voorgaande jaren.

De wet gaat uit van een bepaalde verdeling van het vermogen 
over spaargeld en andere beleggingen, afhankelijk van de 
omvang van het totale vermogen in box 3. De wet kent drie 
verschillende vermogensmixen. Kleine vermogens worden 
verondersteld voor 2/3 te bestaan uit spaargeld en voor 1/3 uit 
overig vermogen. In de tweede vermogensschijf veronderstelt 
de wetgever dat het spaardeel 21% bedraagt en het overige 
vermogen 79%. Voor de derde vermogensschijf is de verdeling 
100% overig vermogen en 0% spaargeld.

De procedure bij de Hoge Raad betrof een belastingplichtige met 
een in de jaren 2017 en 2018 van de wettelijke verdeling sterk 
afwijkende vermogensmix. Het merendeel van het vermogen 
bestond uit spaargeld, waar de wet uitgaat van hoofdzakelijk 
beleggingen. De geheven belasting in box 3 overschreed het 
behaalde rendement ruimschoots. Volgens de Hoge Raad is de 
wettelijke vermogensmix in strijd met het recht op ongestoord 
bezit van eigendom en met het gelijkheidsbeginsel. De wettelijke 
regeling houdt geen rekening met de eigen keuze van een 
belastingplichtige voor de belegging van zijn vermogen. De Hoge 
Raad heeft zelf voorzien in het geconstateerde rechtstekort. 
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad dat heeft gedaan door de 
werkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen van de  
individuele belastingplichtige in de heffing te betrekken. Uitgaan 
van de werkelijke vermogensverdeling en de door de wetgever 
vastgestelde rendementen zou ook een mogelijkheid zijn 
geweest.

Voor wie niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de aan hem 
opgelegde aanslagen inkomstenbelasting in box 3 over de jaren 
2017 en 2018 kan wellicht via een verzoek om ambtshalve 
vermindering zijn voordeel doen met deze uitspraak.
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Evenementen
De garantieregeling voor evenementen (TRSEC) en de 
Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn verlengd 
tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden  
in werking als een evenement in deze periode door de 
Rijksoverheid wordt verboden. In het eerste kwartaal van 2022 
bedraagt de subsidie 90% en in het tweede en derde kwartaal 
80% van de kosten. De voorwaarden voor deze regelingen 
worden begin 2022 bekendgemaakt.

Sport
Voor de amateursport gelden de eerdere compensatieregelingen 
TASO en TVS voor de vaste lasten en de huurkosten tot en 

Inkomstenbelasting Tarieven en heffingskortingen

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de 
loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Inkomen tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd

t/m € 35.472* 37,07% 19,07%

€ 35.473* t/m € 68.398 37,07% 37,07%

meer dan € 68.399 49,50% 49,50%

* Voor mensen, die geboren zijn voor 1 januari 1946, geldt een hogere 
grens van € 36.409.

Het tarief in de eerste schijf bevat een premiecomponent. Tot 
de AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 
9,65% Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de 
AOW-premie. In 2022 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven 
maanden.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 2.888 en  
wordt boven een inkomen uit werk en woning van € 21.316 
afgebouwd tot nihil. De afbouw bedraagt 6,007% van het 
inkomen boven € 21.316. Voor mensen, die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt, bedraagt de algemene heffingskorting maximaal 
€ 1.494 en bedraagt de afbouw 3,106%. Vanaf een inkomen van 
€ 68.399 is de algemene heffingskorting nihil.

De arbeidskorting bedraagt maximaal € 4.260 voor mensen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor mensen die de AOW-leeftijd 
hebben bereikt bedraagt de arbeidskorting maximaal € 2.204.  
De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil vanaf een arbeids-
inkomen van € 36.650. De afbouw bedraagt 5,86% van het 
arbeidsinkomen boven € 36.649. Voor AOW-gerechtigden 
bedraagt de afbouw 3,03%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij 
een inkomen vanaf € 109.346.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent in 2022 geen 
basisbedrag. De korting loopt op bij een hoger arbeidsinkomen 
dan € 5.219 met 11,45% van het meerdere inkomen tot een 
maximum van € 2.534 bij een inkomen van € 27.350 of hoger. 
Voor AOW-gerechtigden bedraagt de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting maximaal € 1.452.

De ouderenkorting geldt voor AOW-gerechtigden. De ouderen-
korting bedraagt € 1.726 tot een inkomen van € 38.464. Boven 
dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere 
tot nihil bij een inkomen van € 49.971.

De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 771.

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer 
bedraagt in 2022 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.632. 
De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst 
gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis 
ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn 
onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium 
heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. Deze omvat:

 ■ de zelfstandigenaftrek;
 ■ de aftrek voor S&O-werk;
 ■ de meewerkaftrek;
 ■ de stakingsaftrek; en
 ■ de startersaftrek arbeidsongeschikten.

De zelfstandigenaftrek is verlaagd naar € 6.310. Voor startende 
ondernemers geldt een extra zelfstandigenaftrek van € 2.123. De 
aftrek voor S&O-werk bedraagt in 2022 € 13.360. Wie in een van  
de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in  
deze periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft 
toegepast, heeft recht op een verhoogde aftrek S&O-werk. De  
verhoging bedraagt € 6.684. De overige bedragen van de onder-
nemersaftrek zijn niet gewijzigd. De ondernemersaftrek in de 
hoogste inkomensschijf vindt plaats tegen een gereduceerd tarief 
van 40% in plaats van het tabeltarief van 49,5%.

Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een deels zakelijk, deels privé 
karakter. Voor gemengde kosten geldt een beperking van de 
mate waarin zij in aftrek komen op de winst. De volgende kosten 
zijn voor 80% aftrekbaar:

 ■ kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
 ■ kosten van representatie, inclusief recepties, feestelijke 
bijeenkomsten en vermaak; en

 ■ kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, 
studiereizen en dergelijke.

De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de werkelijke 
gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Als alternatief kan 
de ondernemer de kosten volledig in aftrek brengen en de winst 
verhogen met een vast bedrag van € 4.800.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is niet gewijzigd en 
bedraagt 14% van de winst.

met januari 2022. Ook de compensatieregeling SPUK IJZ voor 
zwembaden en ijsbanen is verlengd tot en met januari 2022.

Coronafinancieringsregelingen
De coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C 
en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten gelden ook in het eerste 
halfjaar van 2022.

Culturele en creatieve sector
Er komt een specifiek steunpakket voor de culturele sector voor 
de maand januari 2022. De leenfaciliteit bij Cultuur + Ondernemen 
geldt tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures 
gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks 
dermate groot, dat de staatssecretaris van Financiën de  
bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over de rechtsvragen  
van de massaalbezwaarprocedure worden enkele procedures  
gevoerd. De uitkomsten daarvan gelden voor alle bezwaar-
schriften die onder het massaal bezwaar vallen. De Hoge Raad  
heeft in een van deze procedures geoordeeld dat de belasting-
heffing in box 3 volgens het huidige systeem niet door de beugel 
kan.

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomsten-
belasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit van een vast 
rendement over het vermogen van 4%. De wetgever meende dat 
dit rendement voor een vermogensbezitter haalbaar was.

Met ingang van 2017 geldt een ander systeem, omdat inmiddels 
was gebleken dat het veronderstelde rendement van 4% niet  
zonder meer haalbaar was. In de nieuwe systematiek worden 
voor spaargeld en voor het overige vermogen jaarlijks 
gemiddelde rendementscijfers vastgesteld. Deze gemiddelde 
rendementen zijn gebaseerd op gegevens van voorgaande jaren.

De wet gaat uit van een bepaalde verdeling van het vermogen 
over spaargeld en andere beleggingen, afhankelijk van de 
omvang van het totale vermogen in box 3. De wet kent drie 
verschillende vermogensmixen. Kleine vermogens worden 
verondersteld voor 2/3 te bestaan uit spaargeld en voor 1/3 uit 
overig vermogen. In de tweede vermogensschijf veronderstelt 
de wetgever dat het spaardeel 21% bedraagt en het overige 
vermogen 79%. Voor de derde vermogensschijf is de verdeling 
100% overig vermogen en 0% spaargeld.

De procedure bij de Hoge Raad betrof een belastingplichtige met 
een in de jaren 2017 en 2018 van de wettelijke verdeling sterk 
afwijkende vermogensmix. Het merendeel van het vermogen 
bestond uit spaargeld, waar de wet uitgaat van hoofdzakelijk 
beleggingen. De geheven belasting in box 3 overschreed het 
behaalde rendement ruimschoots. Volgens de Hoge Raad is de 
wettelijke vermogensmix in strijd met het recht op ongestoord 
bezit van eigendom en met het gelijkheidsbeginsel. De wettelijke 
regeling houdt geen rekening met de eigen keuze van een 
belastingplichtige voor de belegging van zijn vermogen. De Hoge 
Raad heeft zelf voorzien in het geconstateerde rechtstekort. 
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad dat heeft gedaan door de 
werkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen van de  
individuele belastingplichtige in de heffing te betrekken. Uitgaan 
van de werkelijke vermogensverdeling en de door de wetgever 
vastgestelde rendementen zou ook een mogelijkheid zijn 
geweest.

Voor wie niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de aan hem 
opgelegde aanslagen inkomstenbelasting in box 3 over de jaren 
2017 en 2018 kan wellicht via een verzoek om ambtshalve 
vermindering zijn voordeel doen met deze uitspraak.
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moeten doen. Ons team moest aan die nieuwe aanpak wennen. 
Sommigen namen afscheid, anderen gingen bloeien. Nu werkt 
het fantastisch. Zelfsturing is heus geen ei van Columbus, maar 
per saldo hou je wel mensen over die zelfstandiger zijn en 
verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.”

Wat vraagt dat van jou?

“Ik kom uit een nest van mensen die vrij primair reageren. Nu 
laat ik dingen gewoon gebeuren en geef soms alleen wat opties 
aan. Of ik kijk even weg. Natuurlijk alleen zolang de continuïteit 
van het bedrijf niet in gevaar is. Het betekent ook dat ik de 
medewerkers ruimte geef om fouten te maken. Het is voor 
iedereen een leerproces.”

Wat betekende dat voor je persoonlijke groei?

“De scherpe kantjes zijn er wel af. Ik ben van nature nogal 
gedreven, maar kan mijn bedrijf nu beter loslaten en er van een 
afstandje naar kijken. Die aanleg voor een meer adviserende rol 
was latent trouwens al aanwezig. Ik heb dat van mijn vader: hij 
kon kort door de bocht zijn, maar ook heel beschouwelijk. Bij mij 
is die kant de laatste jaren versterkt en dat is alleen maar goed. 
Ik kan rustig op vakantie gaan en het bedrijf draait zelfstandig 
door.”

Hoe kwam Gert van der Wiel in beeld bij jullie?

“Via de kennissenkring. Gert is fiscaal goed onderlegd en 
helpt ons goed en snel met wat wij nodig hebben. Dat is 
dienstverlening pur sang.”

Heb je bedrijfsmatig nog ambities?

“Ik heb een fascinatie voor innovatie. Vooral als het gaat om 
het koopgemak van onze klant, het MKB. We willen die klant 
nóg meer ontzorgen. Op termijn zie ik voor me dat we een 
app ontwikkelen waarin de klant zijn eigen productpakket kan 
beheren. Dus dat hij in één oogopslag ziet of de toners van zijn 
printers bijna op zijn, welke bedrijfskleding er vervangen moet 
worden en meer. En dat hij dan met één klik de juiste producten 
kan bestellen, zonder kopzorgen.”

Met hoeveel plezier ga jij naar je werk?

“Ik zie het zo: ik heb nog nooit een dag in mijn leven gewerkt. 
Het is mijn hobby. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen!”

Tekst: Belinda Fallaux; beeld: Peter van Houttum, jipsnel.nl

Corona update

Coronasteun eerste kwartaal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige corona-
maatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden.  
Om die reden worden diverse steunmaatregelen verlengd  
tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Werkgevers
De loonkostensubsidie NOW-6 geldt voor de maanden januari, 
februari en maart 2022. Deze regeling zal vergelijkbaar zijn met  
de huidige NOW-5. Om in aanmerking te komen voor subsidie 
moet een werkgever ten minste 20% omzetverlies hebben. Het 
vergoedingspercentage bedraagt 85. Bij 90-100% omzetverlies 
wordt 76,5% van de loonsom vergoed. De volledige voorwaarden 
voor de NOW-6 worden later in januari bekend gemaakt.

Zelfstandigen
Er komt geen extra steunmaatregel voor zelfstandigen. Wel blijft 
de versoepeling van de Bijzondere bijstand voor zelfstandigen 
van kracht. Dat betekent dat er geen vermogenstoets wordt 
gehanteerd en dat de bijstand met terugwerkende kracht kan 
worden aangevraagd.

Vaste lasten
De voorwaarden van de TVL zullen in het eerste kwartaal van 
2022 gelijk zijn aan die van de huidige TVL. Om in aanmerking 
te komen voor de TVL moet een ondernemer meer dan 30% 

omzetverlies lijden. De maximale subsidie bedraagt 100% van  
de vaste lasten, die worden berekend aan de hand van een 
sectorafhankelijk percentage van de omzet. De subsidie 
bedraagt maximaal € 550.000 voor het mkb en € 600.000 voor 
grote ondernemingen. De regeling Ongedekte Vaste Kosten 
land- en tuinbouw (OVK) geldt zonder wijzigingen ten opzichte 
van de huidige versie in het eerste kwartaal van 2022.

Belastingmaatregelen
In januari beslist het kabinet of verlenging van de bijzondere 
regeling voor uitstel van belastingbetaling na 31 januari 2022  
nodig is. De afspraken met België en Duitsland over de 
belastingheffing van grenswerkers gelden tot en met 31 maart 
2022. Het doorbetalen van de onbelaste reiskostenvergoeding 
bij een gewijzigd reispatroon en de regeling betaalpauze voor 
hypotheken eindigen per 31 december 2021.

Wijzigingen loonbelasting 2022

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2022 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen 
gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun 
salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde 
van de auto inclusief omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte 
van het percentage van de bijtelling zijn de CO2-uitstoot en de 
datum van eerste toelating op de weg van de auto. Voor in 2022 
nieuw toegelaten auto's zonder CO2-uitstoot geldt een verlaagde 
bijtelling van 16% over de eerste € 35.000. Voor zover de  
catalogusprijs hoger is dan € 35.000 geldt de reguliere bijtelling 
van 22%. In alle andere gevallen bedraagt de bijtelling 22%. 
Voor waterstofauto's en zonnecelauto's met een nihiluitstoot 
geldt de verlaagde bijtelling voor de gehele catalogusprijs.

Auto's van voor 2017, waarvoor een verlaagd bijtellings- 
percentage gold, vallen na de periode van 60 maanden onder  
de destijds geldende standaardbijtelling van 25% en niet onder 
het huidige algemene percentage van 22.

30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een  
bijzondere deskundigheid geldt onder bepaalde voorwaarden 
een belastingvrije vergoeding van 30% van de totale bruto 
beloning. Om aan te tonen dat een werknemer beschikt over een 
specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt 
niet of schaars aanwezig is, geldt een salarisnorm. Voor 2022 is 
het normbedrag vastgesteld op € 39.467. Voor werknemers die 
jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een afgeronde  
masteropleiding geldt een verlaagde salarisnorm van € 30.001.

De 30%-regeling kent een maximale looptijd van vijf jaar.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle  

Loonbelasting en sociale verzekeringen

vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. 
Dat geldt ook als de kosten voor 100% zakelijk zijn. De werk-
gever heeft de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen  
aan te wijzen die binnen een bepaald budget belastingvrij  
vergoed kunnen worden. Dat budget, de vrije ruimte, bedraagt 
1,7% over de eerste € 400.000 en 1,18% over het meerdere van  
de fiscale loonsom van de onderneming. Overschrijden de  
kosten het beschikbare budget, dan is het meerdere belast loon.  
Dat meerdere wordt betrokken in de eindheffing tegen een tarief 
van 80%. Eindheffing wil zeggen dat de loonheffing voor rekening 
van de werkgever komt en niet wordt doorbelast aan de werk-
nemer. De eindheffing leidt tot een kostenverhoging voor de 
werkgever. Deze verhoging komt in mindering op de winst van 
de werkgever.

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding 
van thuiswerkkosten van € 2 per dag. Een vaste vergoeding voor 
thuiswerken mag worden gebaseerd op 214 werkdagen mits de 
werknemer op ten minste 128 dagen thuis werkt.

Gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders
Het loon van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft  
in de rechtspersoon waarvoor hij werkt, moet in 2022 ten minste 
€ 48.000 per jaar bedragen of gelijk zijn aan het loon dat werk-
nemers zonder een aanmerkelijk belang zouden verdienen in een 
vergelijkbare functie. Vaak betreft het een directeur-grootaandeel-
houder (dga). Wanneer het gebruikelijk loon voor een vergelijk-
bare functie hoger is, kan de Belastingdienst het loon corrigeren 
tot het niet meer dan 25% afwijkt van wat gebruikelijk is. Wat een 
gebruikelijk loon is, kan worden bepaald aan de hand van het 
loon van concrete andere werknemers in de meest vergelijkbare 
dienstbetrekkingen. Bij de bepaling van het gebruikelijk loon 
speelt ook het loon van de overige werknemers een rol.

Premiepercentages en maximum premieloon

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor 
de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor 
het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 
2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.

2022 2021

AOW 17,90% 17,90%

Anw 0,10% 0,10%

Awf - laag 
       - hoog

2,70% 
7,70%

2,70%*.. 
7,70%**

Ufo 0,68% 0,68%

Aof - hoog 
      - laag

7,08% 
5,49%

7,03% 
n.v.t.

Kinderopvang 0,50% 0,50%

*  Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021
** In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten
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‘In alles draait het om de menselijke maat’

Ondernemen bij toeval

Dat eigenaar Peter van Houttum (53) ging ondernemen, was 
min of meer toeval. Dertig jaar terug studeerde hij technische 
bedrijfskunde en wilde hij de organisatie-advieskant op. Zijn 
broer was al een tijd actief als zelfstandig ondernemer. “Mijn 
broer was een echte verkoper”, blikt Peter terug. “In 1993 kocht 
hij een faillissementsboedel verpakkingsmachines en materialen 
op en zette de handel hierin voort. Ik volgde zijn activiteiten een 
aantal jaren en zag daar ook wel wat in. Na mijn studie startte 
ik een tweede vestiging van het bedrijf van mijn broer. Een jaar 
later besloten we om de krachten te bundelen. Dat was een 
goede zet: het was de start van wat nu JIP is. Vanaf 2010 gingen 
we naast verpakkingsmaterialen ook allerlei verbruiksmaterialen 
voor het MKB verkopen.” 

Anno 2022 is JIP uitgegroeid tot een meer dan complete bedrijfs-
supermarkt. JIP heeft een assortiment van zo’n 250.000 artikelen, 
bedient 16.000 klanten en tikt jaarlijks 70.000 orders af. Qua 
bezetting veranderde het een en ander. In 2000 kwam Peter 
Oostwoud als stagiair in het bedrijf werken en elf jaar later werd 
hij compagnon. Peters broer verliet JIP in 2016. 

Over jullie naam: waar staat JIP voor?

“Onze naam is geïnspireerd op Jip en Janneke. Een vertrouwd 
en herkenbaar beeld. In onze markt zijn we geen kleine speler,  
en toch voelen we ons niet groot. We streven naar gelijkwaardig-
heid met onze klanten. Het grappige is dat klanten die ons 
bezoeken vaak verbaasd zijn zo’n groot bedrijf te zien. Dat vind  
ik een compliment. We denken als een klein bedrijf; de 
menselijke maat is een belangrijke waarde. Onze klanten worden  
niet 5 keer doorverbonden, maar krijgen snel persoonlijke 
aandacht. Beloven we op dinsdag om 11.00 uur te leveren? Dan  
staan we er om 11.00 uur. Als iemand een acuut voorraad-
probleem heeft, zoeken we snel een oplossing. Daarin gaan we 
ver. Stel, een klant moet binnen drie uur verpakkingsmateriaal 
op Schiphol hebben. Dan zorgen we ervoor dat het product per 
koerier daar wordt gebracht. Of we kijken welke klant daar in 
de buurt iets heeft liggen waarmee we de andere klant op weg 
kunnen helpen. Ook al worden we er zelf financieel niet beter 
van. Als de klant maar gelukkig is.” 

Wat onderscheidt jullie nog meer?

“We hebben in eigen huis een technische infrastructuur 
ontwikkeld voor het beheer van ons primaire bedrijfsproces. 
Solutions heet het. Dat systeem speelt een grote rol in ons 
klantencontact en de orderregistratie en we kunnen er snel door 
schakelen. Binnen een kwartier sleutelen we complexe deals 
in elkaar. En Solutions doet meer; het helpt ons om de klant op 
het juiste moment echt te ontzorgen. Als we in het systeem zien 
dat de voorraad verpakkingsmaterialen van een klant bijna op 
is, nemen we contact op. Proactief mee- en vooruitdenken: ook 
dát is de menselijke maat. Klantcontact gebeurt natuurlijk veel 
via mail en het internet, maar we voeren jaarlijks nog steeds zo’n 
700.000 persoonlijke telefoongesprekken. Je kunt een systeem 
nog zo mooi maken, maar mensen blijven de smeerolie. Ons 
team van 42 mensen zorgt dat het blijft draaien.”

Wat vind jij belangrijk in je manier van 
leidinggeven?

“Vertrouwen. Driekwart van onze onderneming is zelfsturend. 
Een echte hiërarchie hebben we sowieso nooit gehad, maar over  
zelfsturing dacht ik altijd dat het niet werkt. Totdat mijn 
compagnon en ik gingen kijken bij een bedrijf dat op zelfsturing 
draait en ik enthousiast werd. Mensen nemen in hun privéleven 
vaak grote besluiten; ik ben ervan overtuigd dat ze ook op de 
werkplek niet per se iemand nodig hebben die ze vertelt wat ze 

Peter van Houttum onderneemt al heel wat jaren met een groothandel voor het MKB. Zijn bedrijf JIP in Joure is een ‘grote’  
in de markt, maar zonder dat het opvalt. ‘We denken als een klein bedrijf.’

JIP is een ‘supermarkt voor bedrijven’, zo vermeldt de eigen website. En inderdaad, achter buttons als ‘verpakken’, ‘kantoor’, ‘bouw’, 
‘horeca’, ‘winkel’, ‘magazijn’, ‘EHBO’ en ‘schoonmaak’ gaat een wereld aan producten schuil. Wat je ook maar zoekt aan verpakkingen, 
kantoorartikelen en verbruiksmaterialen: JIP heeft het. 

Peter van Houttum

Ondernemingswinst

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen 
door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie 
vormen van investeringsaftrek:

 ■ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
 ■ energie-investeringsaftrek (EIA); en
 ■ milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten 
indien het totale investeringsbedrag in 2022 ligt tussen € 2.400 
en € 332.994. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel 
van € 450. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400 bedraagt 
de investeringsaftrek 28% van het investeringsbedrag. De  
maximale KIA bedraagt € 16.784. Dit bedrag wordt bereikt bij 
een investeringsbedrag tussen € 59.939 en € 110.998. Bij een 
hoger investeringsbedrag dan € 110.998 daalt de KIA met 7,56% 
van het meerdere, totdat deze nihil bedraagt bij een investerings-
bedrag van € 332.994.

EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen bedraagt in 2022 45,5% van het investerings-
bedrag. De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen  
voor EIA is aangepast. Het maximale investeringsbedrag waar-
over aftrek wordt verleend bedraagt € 128 miljoen. Voor het recht 
op EIA moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel ten  
minste € 2.500 bedragen. Een overzicht van de voor EIA  
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te vinden op de website van 
de RVO.nl.

MIA
De tarieven van de MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen 
die zijn aangewezen als milieu-investeringen zijn niet gewijzigd. 
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA 
is wel aangepast. De MIA bedraagt voor investeringen:

 ■ in categorie I   45%;
 ■ in categorie II  36%; en
 ■ in categorie III 27%.

Voor het recht op MIA moet het investeringsbedrag per bedrijfs-
middel ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt een maximum- 
bedrag van € 50 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfs-
middel waarover MIA wordt verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor milieu-investeringen de 
Vamilregeling. Deze regeling staat vervroegde afschrijving toe 
op milieu-investeringen tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden afgeschreven.

Een overzicht van de voor MIA/Vamil kwalificerende bedrijfs-
middelen is te vinden op de website van de RVO.nl.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder investeringsaftrek is 
genoten, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming veranderen (bijvoorbeeld  
van eigen gebruik naar verhuur) wordt de winst met een  
desinvesteringsbijtelling verhoogd. Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuwe versie van 
het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR 
bij zonnepanelen gepubliceerd. De vorige versie van dit besluit 
dateert van december 2020. 

Het besluit bevat een goedkeuring voor particuliere zonne-
paneelhouders die de kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat de KOR met ingang  
van 1 januari volgend op het jaar van aanschaf kan worden  
toegepast, ook als de aanmelding voor de regeling plaatsvindt  
in de laatste vier weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders melden zich bij de Belasting-
dienst aan als ondernemer met behulp van het formulier Opgaaf 
Zonnepaneelhouders. Op dat formulier kan worden aangegeven 
of de zonnepaneelhouder de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf bij de 
Belastingdienst zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de 
reikwijdte van de aftrek van omzetbelasting voor exploitanten 
van zonnepanelen. De gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest bestaat geen recht op aftrek 
van de omzetbelasting die drukt op uitgaven, die niet gerelateerd 
zijn aan de levering van stroom aan het energiebedrijf.

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.

Omzetbelasting
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middel ten minste € 2.500 bedragen. Er geldt een maximum- 
bedrag van € 50 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfs-
middel waarover MIA wordt verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor milieu-investeringen de 
Vamilregeling. Deze regeling staat vervroegde afschrijving toe 
op milieu-investeringen tot 75% van de aanschafwaarde. De 
resterende 25% moet regulier worden afgeschreven.

Een overzicht van de voor MIA/Vamil kwalificerende bedrijfs-
middelen is te vinden op de website van de RVO.nl.

Desinvesteringsbijtelling
Indien bedrijfsmiddelen, waarvoor eerder investeringsaftrek is 
genoten, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar 
worden vervreemd of van bestemming veranderen (bijvoorbeeld  
van eigen gebruik naar verhuur) wordt de winst met een  
desinvesteringsbijtelling verhoogd. Er geldt een drempel voor de 
desinvesteringsbijtelling van € 2.400.

Btw-heffing zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuwe versie van 
het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR 
bij zonnepanelen gepubliceerd. De vorige versie van dit besluit 
dateert van december 2020. 

Het besluit bevat een goedkeuring voor particuliere zonne-
paneelhouders die de kleineondernemersregeling (KOR) willen 
toepassen. De goedkeuring houdt in dat de KOR met ingang  
van 1 januari volgend op het jaar van aanschaf kan worden  
toegepast, ook als de aanmelding voor de regeling plaatsvindt  
in de laatste vier weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Particuliere zonnepaneelhouders melden zich bij de Belasting-
dienst aan als ondernemer met behulp van het formulier Opgaaf 
Zonnepaneelhouders. Op dat formulier kan worden aangegeven 
of de zonnepaneelhouder de KOR wil toepassen. Het formulier 
moet uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf bij de 
Belastingdienst zijn ingediend.

In juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de 
reikwijdte van de aftrek van omzetbelasting voor exploitanten 
van zonnepanelen. De gevolgen van dit arrest zijn verwerkt in 
het besluit. Op grond van het arrest bestaat geen recht op aftrek 
van de omzetbelasting die drukt op uitgaven, die niet gerelateerd 
zijn aan de levering van stroom aan het energiebedrijf.

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.

Omzetbelasting



0513 745 110

Update
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t 0513 745 110      e info@van-der-wiel.nl       w www.van-der-wiel.nl

Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!

Fo
to

’s
 v

oo
r- 

en
 a

ch
te

rp
ag

in
a 

do
or

 A
rie

br
ui

ns
m

A 
(w

w
w

.a
rie

br
ui

ns
m

a.
nl

)

Aafje van der Wiel - de Jong Tjerk de Boer Paulien de HaanMichel de Jong

Gert van der Wiel Tineke SinnemaYvette van der Linden

Vivian Holtrop - Brattinga

Peter Jan Hoekstra

Minke Haan

Anne Marijke Wijbrandi-Huisman


