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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!
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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.

‘Wij staan als vriend om onze klanten heen’

Gefeliciteerd met het jubileum! Hoe trots zijn jullie?

Vivian: “Heel trots! Het is vooral bijzonder dat we als klein team 
al zo lang bij elkaar zijn.”
Gert: “We zijn met 11 man gestart en daarvan zijn er 7 nog 
steeds bij ons. Best uniek. Ja, daar ben ik wel trots op. Ik zeg 
weleens gekscherend: of ik doe iets goed, of heel erg fout.”

Kennelijk goed, als dat team blijft hangen…

Gert: “Laatst las ik deze zin: als je alleen voor de winst gaat, 
heb je bij voorbaat verloren. Het is onze kracht dat we niet voor 
de maximale winst gaan, maar het menselijke aspect voorop 
stellen.”
Vivian: “Het draait inderdaad om het opbouwen van relaties.  
Net als in andere relaties heb je in werkrelaties zowel hoogte-  
als dieptepunten, maar we zijn er als team toch steeds voor 
gegaan. Met dit resultaat.” 

Even terug in de tijd. Hoe zijn jullie in het vak 
beland?

Gert: “Toen ik van de Landbouwschool kwam, was er weinig 
werk. Mijn vader, toen al overleden, had als registeraccountant 
gewerkt. Oud-collega’s van hem wezen me op een baan op 
de belastingadviesafdeling van Moret Gudde Brinkman. In de 
avonduren studeerde ik voor belastingadviseur. Ik was goed in 
wiskunde, cijfers lagen me wel.” 

Normaal gesproken laten we op deze plek een klant van Van der Wiel aan het woord. In deze editie pakken we het anders  
aan. Niet zonder reden: Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies bestaat dit jaar 12,5 jaar. Een feestelijke aanleiding  
om oprichters Gert van der Wiel (61) en Vivian Holtrop-Brattinga (44) een en ander over hun bedrijf te vragen. Een kantoor  
dat de dingen nét een beetje anders doet.’

Vivian: “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Als brug- 
klasser maakte ik complete begrotingen om van m’n zakgeld 
dwarsfluitlessen, de volleybalvereniging en kleding te kunnen 
betalen. Wiskunde en handelswetenschappen vond ik leuk.  
De heao was een logische stap en ik koos de richting register-
accountant. Daarna kwam ik bij PricewaterhouseCoopers 
terecht.”

Bij PwC werden jullie collega’s. Waarom besloten 
jullie samen een kantoor te beginnen?

Gert: “Het ondernemende zat er bij mij altijd al in. Ik had ooit  
een ballonvaartbedrijf en heb een voorliefde voor marketing. 
Toen we met 5 collega’s door PwC verkocht zouden worden, 
dacht ik: waarom neem ik die portefeuille niet zelf over?” 
Vivian: “Gert vertelde me dat hij voor zichzelf begon en enkele 
collega’s meenam. Ik begon gelijk allerlei ideeën te bedenken.  
Ik realiseerde me: als ik zo enthousiast ben, moeten we dit dan 
niet sámen doen? Gert de fiscale afdeling, ik de accountancy-
tak? Hij vond het een goed plan.”

Wat herkenden jullie in elkaar?

Vivian, lachend: “Gerts echtgenote Aafje noemt mij de 
vrouwelijke Gert. Onze manier van werken is hetzelfde:  
we pakken door en zijn er op het moment dat het nodig is.  
Gert, wat nog meer?”

Afschaffing schenkingsvrijstelling EW

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking 
hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per  
1 januari 2024. Deze vrijstelling bedraagt in 2022 € 106.671 en 
geldt voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar. 
Er geldt een spreidingsmogelijkheid van drie jaar. Daardoor 
kan een in het eerste jaar onbenut deel van de vrijstelling in de 
daaropvolgende twee jaar worden benut.

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag  
van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor 
schenkingen van ouders aan hun kinderen, die niet aan 
bestedingsvoorwaarden zijn gebonden. Deze vrijstelling bedraagt 
in 2023 € 28.947. Materieel betekent dit dat de vrijstelling voor 
schenkingen betreffende de eigen woning in de relatie ouders-
kinderen per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.

Ook wordt voorgesteld de huidige spreidingsmogelijkheid te 
laten vervallen voor schenkingen EW die voor het eerst in 2023 
worden gedaan. Voor schenkingen EW die in 2022 zijn gedaan 
wordt de mogelijkheid beperkt tot twee jaar. Dit laatste betekent 
dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de 
maximumvrijstelling nog kan worden benut voor een schenking 
in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

Tarief overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde tarief van 2% in de 
overdrachtsbelasting alleen nog van toepassing op de verkrijging 
van woningen, die dienen als hoofdverblijf van de verkrijger. In 
andere gevallen, bijvoorbeeld de verkrijging van een tweede 
woning of van een beleggingspand, geldt het algemene tarief. 
Dat tarief is per 1 januari 2021 verhoogd van 6 naar 8%. Het 
algemene tarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

In de loop van 2024 wordt de Wet differentiatie overdrachts-
belasting geëvalueerd.

Nultarief zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment 
belast met 21% btw. Door een wijziging van de btw-richtlijn 2006 
is het mogelijk om op de levering en installatie van zonnepanelen 
op en nabij woningen het verlaagde of het nultarief toe te 
passen. Met ingang van 1 januari 2023 geldt hiervoor het 
nultarief. Hoewel de btw-richtlijn toestaat om het nultarief ook toe 
te passen op zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid 
van openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor 
activiteiten van algemeen belang, wordt die mogelijkheid niet 
benut.

Het nultarief geldt voor leveringen, intracommunautaire 
verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en 
zonnepanelen als dakbedekking, die zijn bestemd om te worden 
geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Verhoging kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoet-
koming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen  
gezinnen met lage- en middeninkomens in aanmerking. 
Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget 
dan stellen.

Boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt het kindgebonden 
budget per 1 januari 2023 verhoogd. Een deel daarvan is 
structureel. Het maximumbedrag vanaf het derde kind komt op 
gelijke hoogte met het maximumbedrag voor het tweede kind. 
Alle kindbedragen worden verhoogd met € 356. De opslag voor 
een alleenstaande ouder wordt tijdelijk verhoogd met € 356. De 
verhogingen vinden plaats na indexatie van de bedragen van 
2022. De indexatie is in 2023 6,3%.

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende 
maximumbedragen.

2022 2023

Eerste kind € 1.220 € 1.653

Tweede kind € 1.106 € 1.532

Derde kind € 1.064 € 1.532

Volgend kind € 1.001 € 1.532

Opslag € 3.285 € 3.848

De verhoging van het maximumbedrag vanaf het derde kind 
is structureel. Een deel van de generieke verhoging van alle 
kindbedragen en van de opslag voor alleenstaande ouders is 
eveneens structureel. Het andere deel wordt tot en met 2028 
stapsgewijs afgebouwd.
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Gert: “Het vertrouwen in elkaar. Vivian is goed in haar vak en  
ik in het mijne. Samen vormt dat een eenheid.” 

In 2015 verhuisde het kantoor naar Joure. Waarom 
die keuze?

Gert: “Ik heb 22 jaar in Joure gewoond. Daar lagen mijn 
netwerken ook. Veel van onze klanten komen uit deze regio,  
dus verhuizen was commercieel slim.” 
Vivian: “Voor mij was onze verhuizing thuiskomen. Mijn  
ouderlijk huis staat schuin tegenover dit pand en ik ben hier 
opgegroeid.”

Jullie profileren jezelf als ‘zakelijke vriend’.  
Wat houdt dat in?

Gert: “Die uitdrukking komt van mij. Je moet dit werk doen als 
vriend, vind ik. Als vrienden vertel je elkaar de waarheid – die 
mag best ‘hard’ zijn. Maar daarna moet je met elkaar een borrel 
kunnen drinken. Het gaat er om dat de klant er beter van wordt. 
En wij ook, maar we hoeven niet het onderste uit de kan.  
Soms vraagt een startende ondernemer: wat kost het? Dan  
zeg ik: ga eerst maar eens geld verdienen, die factuur komt  
later wel.”

Zoiets hoor je niet vaak.

Vivian: “We zijn inderdaad geen doorsnee accountantskantoor. 
Waardoor dat komt? Misschien wel door de Big Five for Life, 
een gedachtengoed waar we ons persoonlijk en als organisatie 
door laten leiden. Bij de Big Five ga je op zoek naar je talenten 
en je vijf belangrijkste doelen. En je maakt van elke dag een 
‘museumdag’. Je kunt elke dag kiezen wat je in het museum  
van je leven hangt. Doe dus waar je plezier in hebt. Of het nou 
in je privéleven of op je werk is. We stimuleren ons team – we 
hebben inmiddels 15 medewerkers – om dat ook te doen.”

Gert: “Onze eigen kantoor-Big Five zijn gebaseerd op het 
woordje OMDEI, dat verwijst naar ‘om iemand heen staan’.  
Om onze klant dus: die staat centraal.”
Vivian: “Onze klanten moeten voelen dat we samen onderweg 
zijn naar het gouden resultaat.”

Hoe zorg je daarvoor?

Gert: “Ooit zei iemand: bij jullie voel ik me geen nummer. Is een 
klant jarig, dan sturen Vivian of ik een persoonlijk appje. Ook in 
het weekend. Die persoonlijke aanpak hanteren we ook binnen 
ons team. We weten hier allemaal wat hard werken is, maar de 
sfeer is gemoedelijk. We hebben wekelijks een teamoverleg, 
informeren naar elkaars wel en wee en gaan af en toe met  
elkaar weg. Als de ouders van een collega 50 jaar getrouwd  
zijn, sturen we bloemen. Ik zeg altijd: je moet fluitend naar je 
werk gaan en zingend naar huis.”

Wat maakt dit werk de moeite waard?

Gert: “Als iemand tegen je zegt: ik ben steeds dankbaar voor  
het advies dat je me jaren geleden gaf.”
Vivian: “Ik mag elke dag bezig zijn met een cijfermatig vraag-
stuk. Als zo’n puzzel dan klopt en ik de blijdschap van de klant 
zie – daar word ik zelf ook blij van.”

Om nog even terug te komen op de Big Five,  
welk schilderij in jullie fictieve kantoor-‘museum’ 
zegt alles?

Gert: “Ken je dat schilderij van twee handen die een kommetje 
vormen? Ik zie voor me dat die een klant vasthouden. En daar 
staan wij omheen. Ja, dat vind ik een mooi beeld.”
 

Tekst: Belinda Fallaux   Beeld: Van der Wiel 

De doelgroep voor het rechtsherstel bestaat uit de belasting- 
plichtigen, die waren aangesloten bij de massaalbezwaar-
procedures, uit belastingplichtigen van wie de aanslag over 
2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet onherroepelijk vaststond 
op 24 december 2021 en uit belastingplichtigen van wie de 
aanslagen op die datum nog niet waren vastgesteld. Dat 
betekent dat het rechtsherstel ook geldt voor de aanslagen over 
2021 en 2022.

De nieuwe berekening van het inkomen in box 3 gaat uit van 
de werkelijke samenstelling van het vermogen. Het vermogen 
wordt onderverdeeld in banktegoeden (I), overige bezittingen 
(II) en schulden (III). Voor iedere categorie geldt een forfaitair 
rendement. Het rendement wordt per vermogenscategorie 
berekend door het toepasselijke rendementspercentage te 
vermenigvuldigen met de waarde van de bezittingen of schulden 
op 1 januari van het kalenderjaar.

Het forfaitaire rendement voor banktegoeden wordt gebaseerd 
op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito's 
van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie 
maanden. Het forfaitaire rendement voor schulden wordt 
gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse rente over het 
uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen 
schulden.

Voor de overige bezittingen blijft de huidige formule van vast-
stelling van het rendement van toepassing. Die sluit aan bij het 
meerjarig gemiddelde bruto rendement op obligaties, aandelen 
en onroerend goed.

De percentages voor de jaren 2017 tot en met 2021 en het 
percentage voor categorie II in 2022 zijn reeds bekend.

Jaar I II III

2017 0,25% 5,39% 3,43%

2018 0,12% 5,38% 3,20%

2019 0,08% 5,59% 3,00%

2020 0,04% 5,28% 2,74%

2021 0,01% 5,69% 2,46%

2022 5,53%

Het heffingvrije vermogen wordt als volgt in mindering gebracht. 
Voorgesteld wordt om voor het bepalen van het voordeel uit 
sparen en beleggen het effectieve rendementspercentage uit de  
drie vermogenscategorieën te vermenigvuldigen met de rende-
mentsgrondslag, verminderd met het heffingvrije vermogen.

Zorgkosten- en giftenaftrek
Bij het verlenen van rechtsherstel kan het voorkomen dat meer 
uitgaven voor specifieke zorgkosten of aftrekbare giften in aftrek 
komen. In beginsel wordt aangesloten bij de door de fiscale 
partners in de aangifte gekozen verdeling van deze uitgaven. 
Fiscale partners kunnen via een verzoek om ambtshalve 

vermindering kiezen voor een andere verdeling van de extra 
aftrek dan de in de aangifte gekozen verdeling.

Wetsvoorstel overbrugging box 3
Vooruitlopend op de aangekondigde invoering van belasting-
heffing op basis van het werkelijke rendement wordt de Wet IB 
2001 voor de jaren 2023 tot en met 2025 aangepast.

De belastingheffing in box 3 komt in die jaren grotendeels 
overeen met de wijze waarop het rechtsherstel voor de jaren tot 
en met 2022 is vormgegeven. In afwijking van het rechtsherstel 
wordt contant geld aangemerkt als banktegoed.

Vrijstelling groene beleggingen
Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Door 
aan te sluiten bij de werkelijke samenstelling van het vermogen 
moeten groene beleggingen worden gesplitst in sparen en 
beleggen. De vrijstelling voor groene beleggingen wordt over 
deze twee vermogenscategorieën verdeeld. Dat gebeurt door 
de vrijstelling eerst zo veel mogelijk in mindering te brengen op 
de groene beleggingen. Het resterende deel van de vrijstelling 
wordt in mindering gebracht op de groene spaartegoeden. Het 
wetsvoorstel wijkt op dit punt af van het rechtsherstel, zoals dat 
geldt voor de jaren 2017 tot en met 2022.

Tarieven Vpb

De vennootschapsbelasting (Vpb) kent twee tarieven. In de 
eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt het hoge 
tarief. De schijfgrens voor het lage tarief wordt per 1 januari  
2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Tegelijk gaat het 
lage tarief omhoog van 15 naar 19%. Het hoge tarief, dat in  
2023 geldt vanaf € 200.000, blijft 25,8%.

In 2024 wordt het lage tarief in de Vpb geëvalueerd.



0513 745 110

54

Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan. Hoewel in de Miljoenennota  
veel aandacht uitgaat naar herstel van het koopkrachtverlies als gevolg van de hoge inflatie, zien we daarvan niet veel terug in 
het Belastingplan. 

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting daalt iets, de arbeidskorting voor werkenden gaat omhoog en de 
bedragen van het kindgebonden budget stijgen. Daar staan lastenverzwaringen tegenover. In de vennootschapsbelasting gaat 
het lage tarief omhoog en het deel van de winst waarover dit tarief wordt berekend wordt gehalveerd. Het tarief in box 3 van de 
inkomstenbelasting stijgt en blijft de komende jaren stijgen.

De bestrijding van het koopkrachtverlies moet vooral komen van de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen en van het prijsplafond voor de energietarieven. Hoe dat uit zal pakken gaan we het komende jaar zien...

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Oudedagsreserve
De oudedagsreserve is een methode van belastinguitstel voor 
ondernemers. Toevoeging aan de reserve vermindert de winst. 
Ten laste van de oudedagsreserve kan de ondernemer één of 
meer lijfrenten aankopen. De afname van de oudedagsreserve  
is belast, maar daar staat een aftrekbare lijfrentepremie  
tegenover. Per saldo wordt op dat moment niets belast. De 
lijfrente-uitkeringen worden te zijner tijd belast. Met ingang van 
1 januari 2023 kan een bestaande oudedagsreserve niet verder 
worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022  
opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige 
regels afgewikkeld.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt versneld  
afgebouwd. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd 
van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. In 2023 bedraagt de 
zelfstandigenaftrek € 5.030.

De startersaftrek van € 2.123 wordt niet gewijzigd.

De fiscale ondernemersregelingen, waaronder de zelfstandigen-
aftrek en de startersaftrek, worden in 2023 geëvalueerd. Deze 
evaluatie kan aanleiding geven om de startersaftrek nader te 
bezien.

Verruimingen werkkostenregeling

Verhoging vrije ruimte
De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije 
ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen en  
verstrekkingen onbelast aan hun werknemers geven. De vrije 
ruimte bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom van alle werk-
nemers voor zover deze niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% 
van het meerdere. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van 
de fiscale loonsom wordt verhoogd tot 1,92%.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Een werkgever kan in 2022 voor de kosten van vervoer een 
onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer. 
Met ingang van 2023 gaat dit maximum omhoog naar € 0,21 per 
kilometer. Voor reizen per openbaar vervoer mag de werkgever 
de (hogere) werkelijke kosten onbelast vergoeden. De onbelaste 
reiskostenvergoeding is niet van toepassing als de werkgever 
aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking stelt.  
Per 1 januari 2024 zal het maximum verder worden verhoogd 
naar € 0,22 per kilometer.

De verhoging van het maximumbedrag per kilometer geldt ook 
voor de aftrekbaarheid van reiskosten van IB-ondernemers en 
resultaatgenieters, die gebruikmaken van een privévervoer-
middel. De verhoging geldt ook voor reiskosten ziekenbezoek 
in het kader van de aftrek van specifieke zorgkosten, voor de 
kilometervergoeding voor weekenduitgaven van gehandicapten 
en voor de giftenaftrek van een vrijwilliger, die afziet van reis-
kostenvergoeding.

Heffingskortingen

Arbeidskorting
Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht  
op de arbeidskorting. Dat is een heffingskorting die volgens  
een gecompliceerde berekening wordt vastgesteld. Afhankelijk 
van de hoogte van het arbeidsinkomen stijgt of daalt de arbeids-
korting met een bepaald percentage. Voor 2023 zijn de bedragen 
aangepast. Het maximum bedraagt € 5.052 (2022: € 4.260) bij  
een arbeidsinkomen van € 37.626 (2022: € 36.649). Boven dat 
arbeidsinkomen daalt de arbeidskorting met 6,51% (2022: 5,86%) 
van het meerdere arbeidsinkomen.

IACK
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een 
heffingskorting voor alleenstaande ouders en minstverdienende 
partners, die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineren. 
Voorgesteld wordt om de IACK per 1 januari 2025 af te schaffen, 
behalve voor ouders met een of meer kinderen die vóór 1 januari 

2025 zijn geboren. Dat betekent dat de IACK per 1 januari 2037 
komt te vervallen, omdat dan alle kinderen, die zijn geboren vóór 
1 januari 2025, de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Daardoor 
bestaat dan voor geen enkele ouder nog recht op de IACK.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting (AHK) is een korting van maximaal  
€ 3.070 (2022: € 2.888) voor belastingplichtigen in de inkomsten-
belasting. Voor belastingplichtigen met een inkomen in box 1 van 
meer dan € 22.660 (2022: € 21.317) wordt de korting verminderd 
met 6,095% (2022: 6,007%) van het meerdere. Bij een inkomen 
ter hoogte van het begin van de hoogste tariefschijf in box 1 van 
€ 73.031 (2022: € 69.398) bedraagt de AHK nihil.

De afbouw van de AHK wordt met ingang van 2023 afhankelijk 
van de hoogte van het verzamelinkomen. Dat is de som van de 
inkomens in box 1, box 2 en box 3, verminderd met het daarin 
begrepen te conserveren inkomen. Hiermee wordt bereikt dat 
inkomen uit vermogen (box 2 en box 3) in het afbouwtraject van 
de AHK onder omstandigheden zwaarder wordt belast.

Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge
Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn  
partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaam-
heden ten minste een arbeidsinkomen ontvangen volgens de 
gebruikelijkloonregeling. Bij het vaststellen van het gebruikelijk 
loon kan worden uitgegaan van de meest vergelijkbare dienst-
betrekking. Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal 75% van het 
loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 
25% is de doelmatigheidsmarge. Deze marge wordt afgeschaft. 
Het gebruikelijk loon van een belastingplichtige zal hierdoor in 
het algemeen hoger worden.

Innovatieve start-up
Voor innovatieve start-ups geldt een versoepeling van de 
gebruikelijkloonregeling. Het belastbare loon mag in die gevallen 
worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dat mag 

gedurende maximaal drie jaar. Daarna gelden de normale regels 
voor de bepaling van het gebruikelijk loon. Voorgesteld wordt 
deze regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Aanmerkelijkbelanghouders, die in 2022 al gebruik maken van 
deze regeling, kunnen dat voor de resterende duur blijven doen. 
Het overgangsrecht vervalt per 1 januari 2025.

Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belasting-
heffing in box 2 met ingang van 2024 verdeeld in twee schijven. 
Voor de eerste schijf van € 67.000 geldt dan een basistarief van 
24,5%. Daarboven geldt een tarief van 31%. 

Dat moet aanmerkelijkbelanghouders stimuleren om de bv 
jaarlijks dividend uit te laten keren. Inkomen uit aanmerkelijk 
belang is een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, dat aan 
beide partners kan worden toegerekend. Dit houdt in dat voor 
partners het lage tarief geldt tot een inkomen uit aanmerkelijk 
belang van € 134.000, mits zij ervoor kiezen het inkomen 
gelijk over hen te verdelen. De tariefgrens zal jaarlijks worden 
aangepast aan de inflatie.

Aanpassingen box 3

Tarief
Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in  
2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt verhoogd. Het heffing-
vrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 50.650 
naar € 57.000 per belastingplichtige.

Het reeds lang aangekondigde nieuwe stelsel voor box 3 moet 
in 2026 ingaan. Dat stelsel gaat uit van het werkelijk behaalde 
rendement. Tot die tijd wordt belasting in box 3 geheven op basis 
van een forfaitair rendement over de werkelijke samenstelling 
van het vermogen.

De tariefsverhoging in box 3 is bedoeld om de belastingdruk op 
arbeid en vermogen meer in balans te brengen. Deze verhoging 
maakt een verlaging van de belastingdruk in box 1 mogelijk. Het 
effect van de tariefsverhoging wordt door de verhoging van het 
heffingvrije vermogen gematigd voor belastingplichtigen met een 
relatief klein vermogen.

Wetsvoorstel rechtsherstel box 3
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 
stelsel van belastingheffing in box 3 in bepaalde gevallen in strijd 
is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die 
situaties moet rechtsherstel worden geboden.

Daarmee is een begin gemaakt met het Besluit rechtsherstel  
box 3. Dat besluit is gepubliceerd vooruitlopend op wetgeving. 
Het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 is de wettelijke 
vertaling van het Beleidsbesluit. Dit wetsvoorstel heeft 
terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022.
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In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan. Hoewel in de Miljoenennota  
veel aandacht uitgaat naar herstel van het koopkrachtverlies als gevolg van de hoge inflatie, zien we daarvan niet veel terug in 
het Belastingplan. 

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting daalt iets, de arbeidskorting voor werkenden gaat omhoog en de 
bedragen van het kindgebonden budget stijgen. Daar staan lastenverzwaringen tegenover. In de vennootschapsbelasting gaat 
het lage tarief omhoog en het deel van de winst waarover dit tarief wordt berekend wordt gehalveerd. Het tarief in box 3 van de 
inkomstenbelasting stijgt en blijft de komende jaren stijgen.

De bestrijding van het koopkrachtverlies moet vooral komen van de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen en van het prijsplafond voor de energietarieven. Hoe dat uit zal pakken gaan we het komende jaar zien...

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Oudedagsreserve
De oudedagsreserve is een methode van belastinguitstel voor 
ondernemers. Toevoeging aan de reserve vermindert de winst. 
Ten laste van de oudedagsreserve kan de ondernemer één of 
meer lijfrenten aankopen. De afname van de oudedagsreserve  
is belast, maar daar staat een aftrekbare lijfrentepremie  
tegenover. Per saldo wordt op dat moment niets belast. De 
lijfrente-uitkeringen worden te zijner tijd belast. Met ingang van 
1 januari 2023 kan een bestaande oudedagsreserve niet verder 
worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022  
opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige 
regels afgewikkeld.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt versneld  
afgebouwd. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd 
van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. In 2023 bedraagt de 
zelfstandigenaftrek € 5.030.

De startersaftrek van € 2.123 wordt niet gewijzigd.

De fiscale ondernemersregelingen, waaronder de zelfstandigen-
aftrek en de startersaftrek, worden in 2023 geëvalueerd. Deze 
evaluatie kan aanleiding geven om de startersaftrek nader te 
bezien.

Verruimingen werkkostenregeling

Verhoging vrije ruimte
De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije 
ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen en  
verstrekkingen onbelast aan hun werknemers geven. De vrije 
ruimte bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom van alle werk-
nemers voor zover deze niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% 
van het meerdere. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van 
de fiscale loonsom wordt verhoogd tot 1,92%.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Een werkgever kan in 2022 voor de kosten van vervoer een 
onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer. 
Met ingang van 2023 gaat dit maximum omhoog naar € 0,21 per 
kilometer. Voor reizen per openbaar vervoer mag de werkgever 
de (hogere) werkelijke kosten onbelast vergoeden. De onbelaste 
reiskostenvergoeding is niet van toepassing als de werkgever 
aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking stelt.  
Per 1 januari 2024 zal het maximum verder worden verhoogd 
naar € 0,22 per kilometer.

De verhoging van het maximumbedrag per kilometer geldt ook 
voor de aftrekbaarheid van reiskosten van IB-ondernemers en 
resultaatgenieters, die gebruikmaken van een privévervoer-
middel. De verhoging geldt ook voor reiskosten ziekenbezoek 
in het kader van de aftrek van specifieke zorgkosten, voor de 
kilometervergoeding voor weekenduitgaven van gehandicapten 
en voor de giftenaftrek van een vrijwilliger, die afziet van reis-
kostenvergoeding.

Heffingskortingen

Arbeidskorting
Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht  
op de arbeidskorting. Dat is een heffingskorting die volgens  
een gecompliceerde berekening wordt vastgesteld. Afhankelijk 
van de hoogte van het arbeidsinkomen stijgt of daalt de arbeids-
korting met een bepaald percentage. Voor 2023 zijn de bedragen 
aangepast. Het maximum bedraagt € 5.052 (2022: € 4.260) bij  
een arbeidsinkomen van € 37.626 (2022: € 36.649). Boven dat 
arbeidsinkomen daalt de arbeidskorting met 6,51% (2022: 5,86%) 
van het meerdere arbeidsinkomen.

IACK
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een 
heffingskorting voor alleenstaande ouders en minstverdienende 
partners, die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineren. 
Voorgesteld wordt om de IACK per 1 januari 2025 af te schaffen, 
behalve voor ouders met een of meer kinderen die vóór 1 januari 

2025 zijn geboren. Dat betekent dat de IACK per 1 januari 2037 
komt te vervallen, omdat dan alle kinderen, die zijn geboren vóór 
1 januari 2025, de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Daardoor 
bestaat dan voor geen enkele ouder nog recht op de IACK.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting (AHK) is een korting van maximaal  
€ 3.070 (2022: € 2.888) voor belastingplichtigen in de inkomsten-
belasting. Voor belastingplichtigen met een inkomen in box 1 van 
meer dan € 22.660 (2022: € 21.317) wordt de korting verminderd 
met 6,095% (2022: 6,007%) van het meerdere. Bij een inkomen 
ter hoogte van het begin van de hoogste tariefschijf in box 1 van 
€ 73.031 (2022: € 69.398) bedraagt de AHK nihil.

De afbouw van de AHK wordt met ingang van 2023 afhankelijk 
van de hoogte van het verzamelinkomen. Dat is de som van de 
inkomens in box 1, box 2 en box 3, verminderd met het daarin 
begrepen te conserveren inkomen. Hiermee wordt bereikt dat 
inkomen uit vermogen (box 2 en box 3) in het afbouwtraject van 
de AHK onder omstandigheden zwaarder wordt belast.

Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge
Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn  
partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaam-
heden ten minste een arbeidsinkomen ontvangen volgens de 
gebruikelijkloonregeling. Bij het vaststellen van het gebruikelijk 
loon kan worden uitgegaan van de meest vergelijkbare dienst-
betrekking. Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal 75% van het 
loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 
25% is de doelmatigheidsmarge. Deze marge wordt afgeschaft. 
Het gebruikelijk loon van een belastingplichtige zal hierdoor in 
het algemeen hoger worden.

Innovatieve start-up
Voor innovatieve start-ups geldt een versoepeling van de 
gebruikelijkloonregeling. Het belastbare loon mag in die gevallen 
worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dat mag 

gedurende maximaal drie jaar. Daarna gelden de normale regels 
voor de bepaling van het gebruikelijk loon. Voorgesteld wordt 
deze regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen.

Aanmerkelijkbelanghouders, die in 2022 al gebruik maken van 
deze regeling, kunnen dat voor de resterende duur blijven doen. 
Het overgangsrecht vervalt per 1 januari 2025.

Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belasting-
heffing in box 2 met ingang van 2024 verdeeld in twee schijven. 
Voor de eerste schijf van € 67.000 geldt dan een basistarief van 
24,5%. Daarboven geldt een tarief van 31%. 

Dat moet aanmerkelijkbelanghouders stimuleren om de bv 
jaarlijks dividend uit te laten keren. Inkomen uit aanmerkelijk 
belang is een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, dat aan 
beide partners kan worden toegerekend. Dit houdt in dat voor 
partners het lage tarief geldt tot een inkomen uit aanmerkelijk 
belang van € 134.000, mits zij ervoor kiezen het inkomen 
gelijk over hen te verdelen. De tariefgrens zal jaarlijks worden 
aangepast aan de inflatie.

Aanpassingen box 3

Tarief
Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in  
2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt verhoogd. Het heffing-
vrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 50.650 
naar € 57.000 per belastingplichtige.

Het reeds lang aangekondigde nieuwe stelsel voor box 3 moet 
in 2026 ingaan. Dat stelsel gaat uit van het werkelijk behaalde 
rendement. Tot die tijd wordt belasting in box 3 geheven op basis 
van een forfaitair rendement over de werkelijke samenstelling 
van het vermogen.

De tariefsverhoging in box 3 is bedoeld om de belastingdruk op 
arbeid en vermogen meer in balans te brengen. Deze verhoging 
maakt een verlaging van de belastingdruk in box 1 mogelijk. Het 
effect van de tariefsverhoging wordt door de verhoging van het 
heffingvrije vermogen gematigd voor belastingplichtigen met een 
relatief klein vermogen.

Wetsvoorstel rechtsherstel box 3
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 
stelsel van belastingheffing in box 3 in bepaalde gevallen in strijd 
is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die 
situaties moet rechtsherstel worden geboden.

Daarmee is een begin gemaakt met het Besluit rechtsherstel  
box 3. Dat besluit is gepubliceerd vooruitlopend op wetgeving. 
Het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 is de wettelijke 
vertaling van het Beleidsbesluit. Dit wetsvoorstel heeft 
terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022.



0513 745 110

36

Gert: “Het vertrouwen in elkaar. Vivian is goed in haar vak en  
ik in het mijne. Samen vormt dat een eenheid.” 

In 2015 verhuisde het kantoor naar Joure. Waarom 
die keuze?

Gert: “Ik heb 22 jaar in Joure gewoond. Daar lagen mijn 
netwerken ook. Veel van onze klanten komen uit deze regio,  
dus verhuizen was commercieel slim.” 
Vivian: “Voor mij was onze verhuizing thuiskomen. Mijn  
ouderlijk huis staat schuin tegenover dit pand en ik ben hier 
opgegroeid.”

Jullie profileren jezelf als ‘zakelijke vriend’.  
Wat houdt dat in?

Gert: “Die uitdrukking komt van mij. Je moet dit werk doen als 
vriend, vind ik. Als vrienden vertel je elkaar de waarheid – die 
mag best ‘hard’ zijn. Maar daarna moet je met elkaar een borrel 
kunnen drinken. Het gaat er om dat de klant er beter van wordt. 
En wij ook, maar we hoeven niet het onderste uit de kan.  
Soms vraagt een startende ondernemer: wat kost het? Dan  
zeg ik: ga eerst maar eens geld verdienen, die factuur komt  
later wel.”

Zoiets hoor je niet vaak.

Vivian: “We zijn inderdaad geen doorsnee accountantskantoor. 
Waardoor dat komt? Misschien wel door de Big Five for Life, 
een gedachtengoed waar we ons persoonlijk en als organisatie 
door laten leiden. Bij de Big Five ga je op zoek naar je talenten 
en je vijf belangrijkste doelen. En je maakt van elke dag een 
‘museumdag’. Je kunt elke dag kiezen wat je in het museum  
van je leven hangt. Doe dus waar je plezier in hebt. Of het nou 
in je privéleven of op je werk is. We stimuleren ons team – we 
hebben inmiddels 15 medewerkers – om dat ook te doen.”

Gert: “Onze eigen kantoor-Big Five zijn gebaseerd op het 
woordje OMDEI, dat verwijst naar ‘om iemand heen staan’.  
Om onze klant dus: die staat centraal.”
Vivian: “Onze klanten moeten voelen dat we samen onderweg 
zijn naar het gouden resultaat.”

Hoe zorg je daarvoor?

Gert: “Ooit zei iemand: bij jullie voel ik me geen nummer. Is een 
klant jarig, dan sturen Vivian of ik een persoonlijk appje. Ook in 
het weekend. Die persoonlijke aanpak hanteren we ook binnen 
ons team. We weten hier allemaal wat hard werken is, maar de 
sfeer is gemoedelijk. We hebben wekelijks een teamoverleg, 
informeren naar elkaars wel en wee en gaan af en toe met  
elkaar weg. Als de ouders van een collega 50 jaar getrouwd  
zijn, sturen we bloemen. Ik zeg altijd: je moet fluitend naar je 
werk gaan en zingend naar huis.”

Wat maakt dit werk de moeite waard?

Gert: “Als iemand tegen je zegt: ik ben steeds dankbaar voor  
het advies dat je me jaren geleden gaf.”
Vivian: “Ik mag elke dag bezig zijn met een cijfermatig vraag-
stuk. Als zo’n puzzel dan klopt en ik de blijdschap van de klant 
zie – daar word ik zelf ook blij van.”

Om nog even terug te komen op de Big Five,  
welk schilderij in jullie fictieve kantoor-‘museum’ 
zegt alles?

Gert: “Ken je dat schilderij van twee handen die een kommetje 
vormen? Ik zie voor me dat die een klant vasthouden. En daar 
staan wij omheen. Ja, dat vind ik een mooi beeld.”
 

Tekst: Belinda Fallaux   Beeld: Van der Wiel 

De doelgroep voor het rechtsherstel bestaat uit de belasting- 
plichtigen, die waren aangesloten bij de massaalbezwaar-
procedures, uit belastingplichtigen van wie de aanslag over 
2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet onherroepelijk vaststond 
op 24 december 2021 en uit belastingplichtigen van wie de 
aanslagen op die datum nog niet waren vastgesteld. Dat 
betekent dat het rechtsherstel ook geldt voor de aanslagen over 
2021 en 2022.

De nieuwe berekening van het inkomen in box 3 gaat uit van 
de werkelijke samenstelling van het vermogen. Het vermogen 
wordt onderverdeeld in banktegoeden (I), overige bezittingen 
(II) en schulden (III). Voor iedere categorie geldt een forfaitair 
rendement. Het rendement wordt per vermogenscategorie 
berekend door het toepasselijke rendementspercentage te 
vermenigvuldigen met de waarde van de bezittingen of schulden 
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2021 0,01% 5,69% 2,46%

2022 5,53%

Het heffingvrije vermogen wordt als volgt in mindering gebracht. 
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overeen met de wijze waarop het rechtsherstel voor de jaren tot 
en met 2022 is vormgegeven. In afwijking van het rechtsherstel 
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De vennootschapsbelasting (Vpb) kent twee tarieven. In de 
eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt het hoge 
tarief. De schijfgrens voor het lage tarief wordt per 1 januari  
2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Tegelijk gaat het 
lage tarief omhoog van 15 naar 19%. Het hoge tarief, dat in  
2023 geldt vanaf € 200.000, blijft 25,8%.

In 2024 wordt het lage tarief in de Vpb geëvalueerd.
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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.

‘Wij staan als vriend om onze klanten heen’

Gefeliciteerd met het jubileum! Hoe trots zijn jullie?

Vivian: “Heel trots! Het is vooral bijzonder dat we als klein team 
al zo lang bij elkaar zijn.”
Gert: “We zijn met 11 man gestart en daarvan zijn er 7 nog 
steeds bij ons. Best uniek. Ja, daar ben ik wel trots op. Ik zeg 
weleens gekscherend: of ik doe iets goed, of heel erg fout.”

Kennelijk goed, als dat team blijft hangen…

Gert: “Laatst las ik deze zin: als je alleen voor de winst gaat, 
heb je bij voorbaat verloren. Het is onze kracht dat we niet voor 
de maximale winst gaan, maar het menselijke aspect voorop 
stellen.”
Vivian: “Het draait inderdaad om het opbouwen van relaties.  
Net als in andere relaties heb je in werkrelaties zowel hoogte-  
als dieptepunten, maar we zijn er als team toch steeds voor 
gegaan. Met dit resultaat.” 

Even terug in de tijd. Hoe zijn jullie in het vak 
beland?

Gert: “Toen ik van de Landbouwschool kwam, was er weinig 
werk. Mijn vader, toen al overleden, had als registeraccountant 
gewerkt. Oud-collega’s van hem wezen me op een baan op 
de belastingadviesafdeling van Moret Gudde Brinkman. In de 
avonduren studeerde ik voor belastingadviseur. Ik was goed in 
wiskunde, cijfers lagen me wel.” 

Normaal gesproken laten we op deze plek een klant van Van der Wiel aan het woord. In deze editie pakken we het anders  
aan. Niet zonder reden: Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies bestaat dit jaar 12,5 jaar. Een feestelijke aanleiding  
om oprichters Gert van der Wiel (61) en Vivian Holtrop-Brattinga (44) een en ander over hun bedrijf te vragen. Een kantoor  
dat de dingen nét een beetje anders doet.’

Vivian: “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Als brug- 
klasser maakte ik complete begrotingen om van m’n zakgeld 
dwarsfluitlessen, de volleybalvereniging en kleding te kunnen 
betalen. Wiskunde en handelswetenschappen vond ik leuk.  
De heao was een logische stap en ik koos de richting register-
accountant. Daarna kwam ik bij PricewaterhouseCoopers 
terecht.”

Bij PwC werden jullie collega’s. Waarom besloten 
jullie samen een kantoor te beginnen?

Gert: “Het ondernemende zat er bij mij altijd al in. Ik had ooit  
een ballonvaartbedrijf en heb een voorliefde voor marketing. 
Toen we met 5 collega’s door PwC verkocht zouden worden, 
dacht ik: waarom neem ik die portefeuille niet zelf over?” 
Vivian: “Gert vertelde me dat hij voor zichzelf begon en enkele 
collega’s meenam. Ik begon gelijk allerlei ideeën te bedenken.  
Ik realiseerde me: als ik zo enthousiast ben, moeten we dit dan 
niet sámen doen? Gert de fiscale afdeling, ik de accountancy-
tak? Hij vond het een goed plan.”

Wat herkenden jullie in elkaar?

Vivian, lachend: “Gerts echtgenote Aafje noemt mij de 
vrouwelijke Gert. Onze manier van werken is hetzelfde:  
we pakken door en zijn er op het moment dat het nodig is.  
Gert, wat nog meer?”

Afschaffing schenkingsvrijstelling EW

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking 
hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per  
1 januari 2024. Deze vrijstelling bedraagt in 2022 € 106.671 en 
geldt voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar. 
Er geldt een spreidingsmogelijkheid van drie jaar. Daardoor 
kan een in het eerste jaar onbenut deel van de vrijstelling in de 
daaropvolgende twee jaar worden benut.

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag  
van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor 
schenkingen van ouders aan hun kinderen, die niet aan 
bestedingsvoorwaarden zijn gebonden. Deze vrijstelling bedraagt 
in 2023 € 28.947. Materieel betekent dit dat de vrijstelling voor 
schenkingen betreffende de eigen woning in de relatie ouders-
kinderen per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.

Ook wordt voorgesteld de huidige spreidingsmogelijkheid te 
laten vervallen voor schenkingen EW die voor het eerst in 2023 
worden gedaan. Voor schenkingen EW die in 2022 zijn gedaan 
wordt de mogelijkheid beperkt tot twee jaar. Dit laatste betekent 
dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de 
maximumvrijstelling nog kan worden benut voor een schenking 
in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

Tarief overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde tarief van 2% in de 
overdrachtsbelasting alleen nog van toepassing op de verkrijging 
van woningen, die dienen als hoofdverblijf van de verkrijger. In 
andere gevallen, bijvoorbeeld de verkrijging van een tweede 
woning of van een beleggingspand, geldt het algemene tarief. 
Dat tarief is per 1 januari 2021 verhoogd van 6 naar 8%. Het 
algemene tarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

In de loop van 2024 wordt de Wet differentiatie overdrachts-
belasting geëvalueerd.

Nultarief zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment 
belast met 21% btw. Door een wijziging van de btw-richtlijn 2006 
is het mogelijk om op de levering en installatie van zonnepanelen 
op en nabij woningen het verlaagde of het nultarief toe te 
passen. Met ingang van 1 januari 2023 geldt hiervoor het 
nultarief. Hoewel de btw-richtlijn toestaat om het nultarief ook toe 
te passen op zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid 
van openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor 
activiteiten van algemeen belang, wordt die mogelijkheid niet 
benut.

Het nultarief geldt voor leveringen, intracommunautaire 
verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en 
zonnepanelen als dakbedekking, die zijn bestemd om te worden 
geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Verhoging kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoet-
koming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen  
gezinnen met lage- en middeninkomens in aanmerking. 
Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget 
dan stellen.

Boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt het kindgebonden 
budget per 1 januari 2023 verhoogd. Een deel daarvan is 
structureel. Het maximumbedrag vanaf het derde kind komt op 
gelijke hoogte met het maximumbedrag voor het tweede kind. 
Alle kindbedragen worden verhoogd met € 356. De opslag voor 
een alleenstaande ouder wordt tijdelijk verhoogd met € 356. De 
verhogingen vinden plaats na indexatie van de bedragen van 
2022. De indexatie is in 2023 6,3%.

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende 
maximumbedragen.

2022 2023

Eerste kind € 1.220 € 1.653

Tweede kind € 1.106 € 1.532

Derde kind € 1.064 € 1.532

Volgend kind € 1.001 € 1.532

Opslag € 3.285 € 3.848

De verhoging van het maximumbedrag vanaf het derde kind 
is structureel. Een deel van de generieke verhoging van alle 
kindbedragen en van de opslag voor alleenstaande ouders is 
eveneens structureel. Het andere deel wordt tot en met 2028 
stapsgewijs afgebouwd.
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Als zakelijke vriend,  

samen onderweg naar  

het gouden resultaat!
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