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Ik rijd al weer jaren elektrisch. Nee, geen Tesla Caviar ‘Model Excellence 24K’ (met een gelimi-
teerde oplage van slechts 99 exemplaren), geen Porsche Taycan (goed om te weten dat ‘der  
Autobauer aus Stuttgart’ vanaf 2028 enkel nog batterijwagentjes gaat maken) en evenmin een 
Jaguar I-PACE (volgens de fabrikant ‘een volledig elektrische performance SUV’). Nee, ik rijd in 

een inmiddels al weer bijna vijf jaar oude Hyundai Ioniq electric met toch al weer ruim 250.000  
kilometer op de teller. Een auto met het sexappeal van een pindarotsje, maar verder geen kwaad 
woord over deze Koreaan. Soepel rijdend, betrouwbaar, goedkoop in het onderhoud en nog steeds 
fiscaal uitermate aantrekkelijk. Al blijf ik het jammer vinden dat het bijtellingspercentage na vijf 
jaar dolle fiscale pret gehad te hebben per 1 juli fors omhooggaat. En omdat u als dé fiscaal adviseur 
voor het mkb alles van fiscale autotips weet zal het u niet verbazen dat het trouwe automobieltje 
binnenkort naar privé gaat verhuizen, om daar nog moeiteloos ten minste tien jaar mee te kunnen.

Toen ik het ding vijf jaar geleden kocht, waren daar vele redenen voor. Zonder uitzondering – ik 
geef het toe – alle fiscaal. Zo waren daar de investeringsfaciliteiten (voor auto en laadpaal), een 
lage (erg lage zelfs) bijtelling, geen BPM, geen MRB en misschien – maar dat weet ik niet meer  
helemaal zeker – een betrekkelijk lage btw-correctie omdat die destijds nog gebaseerd was op de 
hoogte van de IB-bijtelling. Het milieu dan, zo zult u vragen? Ja, dat was voor mij ook best wel  
belangrijk geloof ik. In ieder geval bijna net zo belangrijk als het bijtellingspercentage.

Ik durf dat best toe te geven, want ik ben ervan overtuigd dat voor de meeste Nederlanders duur-
zaamheid nog steeds een ver-van-mijn-bed-show is. Eerst maar eens zien hoe het met de opwar-
ming van de aarde gaat en dan nog: wat is er eigenlijk op tegen als we in de Achterhoek een Bour-
gogneklimaat gaan krijgen? Diezelfde Nederlander mag je echter altijd – al is het midden in de 
nacht – uit zijn bed halen voor een fiscaal voordeel. Duurzaamheid is voor velen nog steeds een 
abstract iets, maar koppel het aan een middel en die abstractie verandert als bij toverslag in een 
concreet iets, waar zelfs een euroteken voor gezet kan worden.

Dat zal op onze RB dag niet anders zijn. Er zal braaf geapplaudisseerd worden voor verhalen waar-
in het einde van de wereld wordt aangekondigd en daarom het belang van al dan niet inclusieve 
duurzaamheid wordt gepredikt, maar de oogjes en de oortjes zullen pas echt van hartstocht gaan 
glimmen respectievelijk gloeien bij fiscale duurzaamheidsverhalen. Bij voorkeur gegoten in de 
vorm van een snoepje (lage bijtelling) en niet in de vorm van een tik op de vingers (vleestaks). De 
ware groene profeten zullen het niet graag horen, maar met de intrinsieke duurzaamheidsmoti-
vatie houdt het nog steeds bepaald niet over.

Is dat erg? Mwah, ik vind van niet. Het doel heiligt de middelen, en dankzij tal van die fiscale sti-
mulansen is het Nederlandse wagenpark in een hoog tempo vergroend, telt Nederland de meeste 
zonnepanelen per inwoner van Europa, en stappen we in een hoog tempo over van cv-ketel op de 
warmtepomp. Kost dat geld? Zonder enige twijfel. Maar zolang die fiscale faciliteiten niet als 
hangmat maar als springplank worden gebruikt, lijkt me dat geen probleem. Ik moet dus niet 
miepen over de na vijf jaar sterk verhoogde bijtelling, maar gewoon een waterstofauto gaan  
aanschaffen. Of zoals gezegd de auto overbrengen naar privé. Want er gaat niets boven duurzaam 
fiscaal voordeel. 

Mr. Sylvester Schenk RB 
Sylvester Schenk is directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs  
en hoofdredacteur van Het Register.  

Duurzaam 
fiscaal voordeel
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Economische beschouwingen Fit for 55-pakket  
Met het Europese klimaatpakket ‘Fit for 55’ kunnen de EU-klimaatdoelen tegen re-
latief lage kosten worden gerealiseerd, al geldt dit niet voor alle onderdelen uit het 
pakket. Daarnaast geeft Fit for 55 aanleiding om het Nederlandse beleid te her-
overwegen. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Economische be-
schouwing Fit for 55-pakket’. 

Vorig jaar presenteerde de Europese 
Commissie ‘Fit for 55’, met voorstellen 
die ervoor moeten zorgen dat de Euro-
pese CO2-uitstoot in 2030 tenminste 
55% lager ligt dan in 1990. De CPB-be-
schouwing bekijkt vanuit economisch 
perspectief in hoeverre de voorstellen 
CO2-reductie op een kostenefficiënte 
wijze kunnen realiseren en wat de mo-
gelijke gevolgen zijn voor Nederland.

Kostenefficiëntie
Met het klimaatpakket Fit for 55 kun-
nen de Europese klimaatdoelen tegen 
relatief lage kosten worden gereali-
seerd. Emissiehandel vormt het hart 
van het EU-plan. Door de EU-voorstel-
len wordt het aantal beschikbare emis-
sierechten sneller afgebouwd en 
komen er meer sectoren onder een 
emissiehandelssysteem te vallen.

Punten voor heroverweging 
Het Europese klimaatpakket geeft op 
een aantal onderdelen aanleiding tot 
een heroverweging van het Nederland-
se beleid. In verband met overlap lijkt 
het niet efficiënt om vast te houden aan 
nationale CO2-doelen voor sectoren die 
onder Europese emissiehandelssyste-
men vallen. Daarnaast vereist het EU-
voorstel een herziening van ons eigen 
energiebelastingsysteem. Dit vraagt om 
nationale keuzes, die grote gevolgen 
kunnen hebben voor huishoudens, be-
drijven en overheidsinkomsten. 
Terwijl Europa wil beprijzen en verplich-
ten, zet het Nederlandse coalitieakkoord 
vooral in op subsidiëren. Het CPB advi-
seert het kabinet kritisch te kijken naar 
waar nationale (subsidie)maatregelen 
nodig zijn en welke zaken al door het 
EU-pakket worden afgedekt. 

n �Bron: nieuwsbericht CPB  
24 maart 2022.

Hoger budget subsidie  
circulaire ketenprojecten
Ondernemers kunnen van 3 mei tot 30 september 2022 weer subsidie circulai-
re ketenprojecten aanvragen. Dit jaar is er meer budget beschikbaar, namelijk 
een bedrag van € 6.125.000. Daarnaast is de regeling nu ook open voor onder-
nemers op de BES-eilanden én is er ruimte voor één groot bedrijf per project.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 
€ 20.000 per ondernemer. Het gaat om projecten waarin ondernemers - in een 
keten - samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of 
organiseren.

n Bron: nieuwsbericht RVO, 12 april 2022. 
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Innerlijke passie in plaats  
van opgelegde urgentie 
Familiebedrijven investeren in duurzaamheid omdat zij 
zich verantwoordelijkheid voelen voor de toekomstige 
generaties. Anders dan bij niet-familiebedrijven laten ze 
zich minder leiden door externe factoren als financiers, 
wetgeving of concurrentie. Dat blijkt uit het onderzoek 
van RSM en Nyenrode Business Universiteit onder lei-
ding van prof. dr. Roberto H. Flören (RSM Hoogleraar 
Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht bij Nyenrode). 

Uit het onderzoek ‘Duurzaamheid en het Familiebedrijf: 
passie of urgentie’ waar 239 directeuren van Nederland-
se bedrijven aan meewerkten, blijkt dat vooral goed be-
stuur (voorbeeldgedrag en aanpak onethisch gedrag door 
directie en eigenaren) en sociale duurzaamheid (gezond-
heid werknemers, diversiteit en maatschappelijke initia-
tieven) een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. 
Familiebedrijven kenmerken zich door langetermijnper-
spectief, rentmeesterschap en een hechte band met het 
personeel en de regio. Dit sluit goed aan op duurzaam 
ondernemen. 

Koplopers en achterblijvers
Tussen familiebedrijven zijn verschillen in succes qua 
duurzaamheid. Met behulp van de duurzaamheidsindex 
die onderzoekers hebben ontwikkeld, worden familiebe-
drijven onderscheiden die ver gevorderd en succesvol 
zijn met duurzaamheid (koplopers) en minder succesvolle 
(achterblijvers). Bij de koplopers is het  duurzaamheidsbe-
leid meer gedreven door het belang dat klanten en werk-
nemers eraan hechten, de aansluiting op familiewaarden 
van de eigenaren en omdat zij zich verbonden voelen met 
hun regio. Daarnaast stellen de koplopers dat duurzaam-
heid op lange termijn betere (financiële) prestaties ople-
vert. Het loont om duurzaamheid hoog op de strategische 
agenda te zetten en ook daadwerkelijk te implementeren 
in de bedrijfsvoering, concluderen de onderzoekers. 

n Bron: persbericht RSM Nijenrode, 5 oktober 2021. 

Op weg naar een 
duurzame balans 
Klimaatverandering en de overgang naar een duurzame eco-
nomie gaan gepaard met risico’s voor financiële instellingen, 
die zij vanuit het oogpunt van integere en beheerste be-
drijfsvoering adequaat moeten beheersen. In dat perspec-
tief brengt De Nederlandsche Bank (DNB) in het rapport Op 
weg naar een duurzame balans, met de ondertitel ‘Integratie 
van duurzaamheidsrisico’s in de kernprocessen van de 
financiële sector’ in kaart in welke mate duurzaamheidsrisi-
co’s zijn geïntegreerd in de kernprocessen van Nederlandse 
financiële instellingen en waar ruimte is voor verbetering. 

Uit berekeningen van de Nederlandsche Bank blijkt dat Ne-
derlandse financiële instellingen wereldwijd ten minste 82 
megaton (Mton) aan CO2-uitstoot financieren. De door Neder-
landse financiële instellingen gefinancierde wereldwijde 
CO2-voetafdruk komt overeen met 45% van de CO2-uitstoot 
van de Nederlandse economie in 2019.

Duurzaamheidsrisico’s
De overgang naar een CO2-neutrale economie impliceert 
daarmee een materieel duurzaamheidsrisico voor financiële 
instellingen. Uit het onderzoek blijft dat zij zich bewust zijn 
van duurzaamheidsrisico’s, maar deze risico’s beperkt mee-
nemen in hun kernprocessen. Om deze risico’s te kunnen be-
heersen en daar tijdig op te kunnen sturen, is het van belang 
dat financiële instellingen deze risico’s integraal meenemen 
in hun strategie, governance, risicobeheer en rapportages. 

Enquête 
Een enquête van DNB onder pensioenfondsen (61), verzeke-
raars (37) en banken (29) laat zien dat financiële instellingen 
stappen zetten om duurzaamheidsrisico’s mee te nemen in 
hun kernprocessen. Wel beperkt dit zich veelal tot klimaatri-
sico’s en is verdere concretisering nodig.
Uit de enquête komen drie opvallende zaken naar voren. In 
de eerste plaats dat bij veel financiële instellingen een ade-
quate inbedding van duurzaamheidsrisico’s in de risicobe-
heercyclus ontbreekt. Ten tweede valt op dat het meten van 
duurzaamheidsrisico’s voor financiële instellingen lastig is. 
Zij noemen de beperkte beschikbaarheid van consistente en 
betrouwbare data als een belangrijke reden hiervoor. Ten 
derde valt op dat het rapporteren over duurzaamheidsrisico’s 
verbeterd kan worden. 

Kansen 
De overgang naar een duurzame economie biedt ook kansen 
voor de financiële sector. Financiële instellingen spelen een 
belangrijke rol in de financiering van de overgang naar een 
duurzame economie. Duurzaam beleggen en financieren 
maakt financiële instellingen bovendien minder kwetsbaar 
voor duurzaamheidsrisico’s. 

n Bron: Persbericht DNB, 7 december 2021. 
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Investeringen circulaire economie 
bijna verdrievoudigd 
Bedrijven hebben in 2021 fors meer geïnvesteerd in innovatieve  
milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor belastingvoordeel. Dat staat in het jaarverslag MIA/Vamil 
van de RVO.   

Meer duurzame investeringen
In 2021 hebben 14.000 ondernemers aanvragen ingediend. Er is in to-
taal over een investeringsbedrag van bijna 3.5 miljard euro MIA/Vamil 
aangevraagd. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van 2020. 
Op basis van de Milieulijst 2021 groeide het totaal gemelde investe-
ringsbedrag binnen het thema circulaire economie tot 1.085 miljoen 
euro. Dit is bijna eenderde van het totaal gemelde investeringsbe-
drag op grond van de Milieulijst 2021. 
Het netto belastingvoordeel op investeringen op het onderdeel circu-
laire economie komt daarmee op bijna 45 miljoen euro. Dit is een 
stijging van bijna 150 procent ten opzichte van het netto fiscaal voor-
deel op grond van de Milieulijst 2020, goed voor 38% van het totaal 
berekend fiscaal voordeel in 2021 van alle gemelde investeringen op 
grond van de Milieulijst 2021 (totaal: 118,7 miljoen euro). 

n Bron: nieuwsbericht RVO, 27 mei 2022. 

€ 13 miljard beschikbaar voor 
duurzame projecten met SDE++
Vanaf 28 juni 2022 gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie-
productie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar open. Bedrijven en 
(non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe cate-
gorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof ge-
koppeld aan een wind- of zonnepark. Het totale openstellingsbudget 
is 13 miljard euro. Dat is fors hoger dan voorgaande jaren.

De regeling stimuleert bedrijven en (non-profit)instellingen bij het 
verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projec-
ten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-vermin-
derende technieken toepassen. Door het hogere openstellingsbudget 
komen meer technologieën en projecten in aanmerking. En kan de 
CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

n Bron: nieuwsbericht RVO, 18 maart 2022. 

Nationaal Groeifonds 
versterkt duurzaam 
verdienvermogen  
Het kabinet heeft afgelopen april € 6,3 miljard (voor-
waardelijk) toekend of gereserveerd voor projecten 
bij het Nationaal Groeifonds. De projecten van diver-
se ministeries in samenwerking met publieke en pri-
vate partijen worden gemiddeld voor 50% uit het 
fonds gefinancierd en voor de andere helft door pu-
blieke en private partijen. Dat betekent dat de totale 
investeringen voor deze ronde de komende jaren 
meer dan € 12 miljard kunnen bedragen.

Bij de start van het Nationaal Groeifonds in 2020 is  
€ 20 miljard beschikbaar gesteld voor investeringen 
in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, 
ontwikkeling & innovatie. Doel van het fonds is om 
het duurzaam verdienvermogen van Nederland te 
versterken. Samen met initiatiefnemers investeert het 
Groeifonds in projecten die zorgen voor duurzame 
economische groei op langere termijn. In de eerste 
twee rondes is de helft van het budget inmiddels ge-
reserveerd: € 4,1 in eerste ronde in 2021 en € 6,3 in 
de tweede ronde in 2022. 

Derde ronde
Het kabinet wil dat in de volgende - derde - ronde be-
drijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, 
maatschappelijke organisaties en andere partijen ook 
rechtstreeks hun investeringsvoorstellen in kunnen 
dienen bij het Nationaal Groeifonds via een subsidie-
regeling. 
De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wet die 
de hiervoor benodigde subsidieregeling mogelijk 
maakt. De Eerste Kamer moet hier nog over besluiten.

n �Bron: nieuwsbericht ministerie van Financiën,  
14 april 2022. 
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Verplicht energielabel C voor 
kantoorgebouwen in 2023
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (>100m2) minimaal energielabel C heb-
ben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per 
jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet 
meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Slechts in 
een beperkt aantal situaties geldt een uitzondering.

Vastgoedadviseur Colliers concludeerde 
juni 2021 in het rapport ‘Verduurzaming 
van kantoren’1 dat een groot aantal kan-
toorgebouwen in januari 2023 mogelijk 
moet sluiten. Mei 2021 had de helft van 
de kantoren label C of beter. 
Bij de update van het onderzoek die januari 
2022 is gepubliceerd, bleek dat hier maar 
langzaam verandering in komt. December 
2021 had 57% energielabel C of meer. 
Deze winst is vooral geboekt door eigena-
ren die voor het eerst een label hadden 
aangevraagd voor hun kantoor. Het per-
centage labelloze kantoren was gedaald 
van 38% naar 33%. Veel van de ongela-
belde gebouwen kunnen makkelijk aan de 
label C-eis voldoen door het label aan te 
passen, omdat ze zonder aanpassingen 
zuinig genoeg zijn. Dit geldt voor bijna de 
helft van de 20 miljoen vierkante meter 
kantoorruimte zonder label. Voor 16 mil-
joen vierkante meter kantoor zijn investe-
ringen nodig zijn om een labelsprong te 
maken. Dat komt neer op 27% van het to-
tale kantooroppervlak. 
Utrecht is koploper. Hier voldeed decem-
ber 2022 al 82% van de kantoorruimte 
aan deze voorwaarde. Súdwest-Fryslând is 
de hekkensluiter met een score van 35%. 
Amsterdam staat net als Rotterdam met 
respectievelijk 76% en 73% in de top 5 
van best scorende gemeenten. Maar tege-
lijk valt hier de meeste winst te halen.  
Colliers berekent dat het in deze steden 
gaat om 1.890.000 m2 (Amsterdam), 
1.250.000 (Den Haag) en 873.000 m2  

(Rotterdam) oppervlakte die nog niet vol-
doet aan de norm. 

Vastgoedeigenaar 
De vastgoedeigenaar is verantwoordelijk 
voor de verduurzaming van het gebouw. In-
stitutionele investeerders lopen hierin 
voorop. 70% van hun vaak moderne kan-
toorgebouwen had in juni 2021 inmiddels 
minstens label C. Eigenaren die het gebouw 
zelf als kantoor gebruiken en particuliere 
investeerders doen het een stuk minder 
goed met minder dan 50%. Het lukt vaak 
niet om hun investering terug te verdienen, 
waardoor ingrepen achterblijven. 

Terugverdienen
In de voorlichting wordt benadrukt dat klei-
ne investeringen zoals spouwmuurisolatie, 
het plaatsen van ledverlichting of het isole-
ren van het dak al kunnen zorgen voor een 
sprong in het energielabel. Dit zijn investe-
ringen die zichzelf snel terugverdienen 
door de energiebesparing die het oplevert. 
Naast de gemiddeld tien procent hogere 
markthuur en waarde van duurzaam vast-
goed. De verwachting is dat dit gat tussen 
‘groen’ en ‘bruin’ vastgoed de komende ja-
ren alleen maar groter zal worden. 
In het Bouwbesluit wordt uitgegaan van 
een terugverdientijd tot en met 10 jaar. Als 
de eigenaar/gebruiker op basis van een 
voorgeschreven rekenmethodiek kan aan-
tonen dat daar ondanks inspanningen niet 
aan kan worden voldaan, dan geldt de uit-
zonderingsgrond.2 

Subsidies en investeringsaftrek 
Veel informatie en tips staan op het platform 
Duurzame Huisvesting.3 Op de website van 
RVO4 staan beslisbomen, praktijkvoorbeel-
den, stappenplannen en een overzicht van 
mogelijke subsidies. 
De huidige subsidiemogelijkheden zijn 
SDE++, EIA, Vamil, ISDE en Milieu-investe-
ringsaftrek (MIA). De MIA kent nu de percen-
tages: 27%, 36% en 45%. 

Sanctie 
Het bevoegd gezag gaat optreden als 
handhaver bij overtreding van de Ener-
gielabel C-verplichting. Doorgaans is dat 
de gemeente waar het kantoorgebouw is 
gevestigd. Bij het niet voldoen is er een 
gebruiksverbod, ongeacht wie de eigenaar 
of gebruiker is. Als een kantoorgebouw 
leeg staat en/of niet in gebruik is, geldt het 
gebruiksverbod zolang er geen toereikend 
energielabel is. In gebruik nemen van het 
gebouw als kantoorgebouw kan pas weer 
als er alsnog een energielabel C wordt op-
gesteld en geregistreerd.
Nu gaat het om kantoorgebouwen. In de 
toekomst krijgen ook eigenaren van onder-
wijsgebouwen, winkels, woningen of be-
drijfsruimten te maken met steeds strengere 
duurzaamheidseisen van de overheid. 

Fiscale kwalificatie investeringen
Fiscaal is de vraag hoe met de investering 
wordt omgegaan. Moeten de renovatie in-
vesteringen worden geactiveerd en vervol-
gens afgeschreven, of kunnen zij als 
onderhoudskosten direct ten laste van het 
fiscale resultaat worden gebracht, schreef 
Peter Klaassen van BDO hierover in 2017 
in Vastgoedjournaal. 5

Zie ook het artikel van Tom Berkhout en 
René van der Paardt in dit nummer.

1 www.colliers.com/nl-nl/research/ 
verduurzaming-van-kantoren

2 Artikel 3.87, lid 5, Bbl.
3 www.duurzamehuisvesting.nl
4 www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-regels/ 

energielabel-c-kantoren
5 www.vastgoedjournaal.nl/news/31426/ 

fiscale-aandachtspunten-bij-minimaal- 
verplichte-c-energielabel-voor-kantoren-in-2023
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FINANCIELE 
PLANNING DOOR DE 
BELASTINGADVISEUR
Waarom en wanneer zett en jullie fi nanciële 
planning in bij jullie klanten? 
Bij Forward Fiscalisten focussen we op fi scale advisering, 
waarmee we fi scale voordelen behalen en risico’s zoveel 
mogelijk beperken. Als geregistreerd Estate Planner zorg ik 
met een professionele fi nanciële planning tegelijkerti jd voor 
rust en zekerheid. De ene keer door reëel inzicht te geven in 
het inkomen per levensfase. De andere keer door (bijv.) de 
gewenste vermogensgroei te bepalen, om toekomstplannen te 
realiseren. Zo krijgt mijn klant écht controle over zijn fi nanciën, 
op korte en langere termijn.

Een mooi voorbeeld: wij adviseren met grote regelmaat relati es 
bij overdracht van hun onderneming, al dan niet binnen de 
eigen familie. Wanneer het om bedrijfsopvolging binnen de 
eigen familie gaat en ouders de onderneming (deels) willen 
schenken aan hun kinderen, geven wij met een fi nancieel 
plan inzicht in de gevolgen van deze schenking. Zo ziet men 
op concrete wijze of hun eigen gewenste leefpatroon ook na 
de overdracht haalbaar is. Omdat we juist ook gespecialiseerd 
zijn in het fi scale deel van een bedrijfsoverdracht, vormen we 
hiermee een waardevolle adviespartner in de breedte.

Hoe reageren klanten op het inzicht en de 
adviezen?
Onze klanten reageren zeer positi ef op de inzichten 
en uitkomsten die we met PWN bieden. Met name de 
mogelijkheid om ter plekke aan tafel meerdere mogelijke 
scenario’s met een klant te kunnen bekijken en daarmee 
direct de fi nanciële gevolgen inzichtelijk te krijgen, maakt de 
klant zeer enthousiast. Dit maakt het voor hen eenvoudiger 
om keuzes te maken verbonden met gewenste doelstellingen, 
zowel op privévlak als met betrekking tot hun onderneming. 
Vervolgens kunnen wij hen met deze inzichten op fi scaal gebied 
nog concreter adviseren en begeleiden bij de gewenste keuzes.

Zelf een keer kennismaken met Gijs Cox RB en zijn ervaringen 
vernemen? Mail dan naar gijs@forwardfi scalisten.nl of bel 
088-1412400. 

Waarom gebruiken jullie de Private 
Wealth Navigator als soft ware voor deze 
dienstverlening? 
Eenvoud is al complex genoeg. De Private Wealth Navigator 
is voor mij als professional gebruiksvriendelijk en voor 
mijn klant zeer duidelijk te volgen en interpreteren. Er 
zijn geen ingewikkelde berekeningen noodzakelijk om 
de fi nanciële situati e van een klant in beeld te brengen. 
Daarnaast biedt het programma een uitgebreid scala aan 
invoermogelijkheden. Alle vormen van inkomen, uitgaven 
of vermogensbestanddelen kunnen in het programma 
verwerkt worden. 
In de samenwerking met PrivateWeallthSupport herkennen 
we bij Forward Fiscalisten gelijke kernwaardes. Zo zijn de 
communicati elijnen kort en wordt er direct professioneel 
geschakeld bij vragen, zodat we zelf ook onze klantrelati es 
adequaat verder kunnen helpen.

Voor Forward Fiscalisten als adviesorganisati e heeft  de 
navigator tot slot als voordeel dat de fi scale gevolgen 
van de situati e, of van een mogelijk scenario, ook deels 
zichtbaar worden. Dit helpt ons om het fi scale advies vaak 
nog beter en effi  ciënter in beeld te brengen.

Meer weten of een proefl icenti e aanvragen? 
Kijk op www.privatewealthsupport.nl 

Gijs Cox RB van 
Forward Fiscalisten:

Financiële planning is een perfecte 
aanvulling op onze dienstverlening! 

gijs@forwardfi scalisten.nl
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Alles moet groener en eerlijker. De ene groepering zet zich in voor een schoner milieu, 
de andere groepering zet zich in om armoede te bestrijden en weer een andere groe-
pering is zeer begaan met het lot van dieren. Allemaal zaken waar op zichzelf waarde-
ring voor op te brengen is. Maar als we daar aan koppelen dat we zelf daarvoor ook of-

fers moeten brengen, wordt het enthousiasme al een stukje minder. Vervolgens gaan we deze 
doelen stapelen en dan wordt het wel een heel grote belasting. Toch kunt u het niet oneens zijn 
met de stelling dat als we onze wereld willen verduurzamen een integrale aanpak noodzakelijk is 
om dit te realiseren. 

De integrale aanpak geldt juist niet slechts voor Nederland. Wij zijn zo klein dat alleen onze bijdra-
ge de wereld niet duurzamer maakt. Belangrijker is de rol van Europa en bijvoorbeeld het Akkoord 
van Parijs of de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. De wereld staat niet stil 
en Nederland rijdt mee. Dat wij de internationale invloed merken in nationale verhoudingen blijkt 
uit stikstof en PFAS of de veroordeling van Shell. 

Verduurzaming gaat verder dan zonnepanelen leggen, een elektrische auto kopen of bomen plan-
ten voor elke vliegreis die we maken. Een ding weten we zeker: er is veel geld voor nodig om te in-
vesteren in de toekomst van onze kinderen. De rol die de overheid daarin heeft, is dan ook cruciaal. 
De overheid kan door wet- en regelgeving invulling geven en faciliteren waar nodig. De overheid 
mag de middelen om te investeren in duurzaamheid halen bij de burgers. Immers, de rijksoverheid 
mag burgers verplichten belasting te betalen, aldus artikel 104 van de Grondwet. En laat belastin-
gen nu net de expertise zijn van de leden van onze vereniging! 

Wat ik hiermee aangeef is dat we ongetwijfeld nog meer de invloed van maatregelen gericht op 
duurzaamheid zullen gaan terugzien in allerlei fiscale regelingen. Het is inmiddels al een behoorlij-
ke lijst, die komende jaren waarschijnlijk verder uitbreidt. Ook nieuwe belastingen zullen worden 
geïntroduceerd. Zonder een waarde-oordeel uit te spreken, heb ik eens nagedacht over bijvoorbeeld  
maatregelen als minder loonheffing voor een bedrijf dat CO2-neutraal produceert. Hiermee zou dit 
bedrijf hogere nettolonen kunnen betalen en eenvoudiger medewerkers kunnen aantrekken op de 
arbeidsmarkt. Het verschil met de huidige methodiek van afdrachtsverminderingen is dat de be-
treffende medewerker het direct merkt in de portemonnee. Dat geeft andere dynamiek en tevens 
bewustzijn op de werkvloer. 

Komende tijd richten we ons als vereniging op het thema Duurzaamheid in de fiscaliteit. In samen-
werking met de HAN is er onderzoek verricht onder leden, onze RB-dag in juni staat in dit teken en 
wij bereiden samen met jullie voor hoe wij als vereniging ons punt kunnen maken op dit thema. 
Dit doen we door educatie voor onze leden en zichtbare aanwezigheid van duurzaamheid binnen 
met name het mkb. De inbreng van de leden is belangrijk en daarom zullen jullie worden gevraagd 
deel te nemen aan klankbordsessies. Duurzaamheid is met name van ons allemaal. Met de betrok-
kenheid bouwen we aan onze vereniging en daarmee aan duurzaamheid. 

Rest mij jullie veel leesplezier te wensen met deze special van Het Register. Ik zie er naar uit velen 
van jullie te ontmoeten en te overleggen hoe wijzelf duurzamer worden. <<<

Martin Hommersom LLM RB

Samen gaan we bouwen 
aan duurzaamheid 
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De energietransitie is duidelijk in een stroom-
versnelling gekomen. De ‘klimaatdromerij’ 
is voorbij, we moeten aan de bak – zoveel is 
wel duidelijk. Het overgrote deel van de 

voorgespiegelde investeringen zal in vastgoed (gebou-
wen, installaties, grond) neerslaan. Niet alleen in vast-
goed van ondernemers, maar ook in vastgoed van parti-
culieren. In de vastgoed- en bouwsector zijn de laatste 
jaren al de nodige groene initiatieven ontplooid. Zo spe-
len de vastgoedfinanciers merkbaar in op de duurzaam-
heidsdiscussie door alleen duurzame gebouwen te finan-
cieren of gebouwen met een verduurzamingsplan. De 
wet- en regelgeving verscherpt snel en noopt burgers, 
bedrijven en overheden tot actie én het trekken van de 
portemonnee. 

Transitie
Als het aan de nieuwe regering ligt, wordt de komende 
jaren een slordige 100 miljard euro over Nederland uit-
gestrooid om het klimaat te redden. De minister voor 
Klimaat en Energie mag 35 miljard investeren. De mi-
nister voor Natuur en Stikstof gaat over een Transitie-
fonds van 25 miljard. De minister voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening moet het doen met een Mobili-
teitsfonds van ‘slechts’ 7,5 miljard voor woningbouw. 
De corporaties hebben de verhuurdersheffing van tafel 
gekregen (1,8 miljard per jaar). 
Naast dit alles stond al een Nationaal Groeifonds van 20 
miljard klaar voor economische groei en 6,8 miljard aan 
klimaatmaatregelen (verminderen uitstoot broeikassen, 
verduurzamen woningen en infrastructuur). Voor ‘onze’ 
staatssecretaris Van Rij staat het klimaat op 1 qua be-
leidsthema.1 Hij heeft er al Kamervragen over moeten 
beantwoorden.2 
    

Gevolgen
Afgaande op de plannen van de klimaattafels en de uit-
gelekte stukken van de kabinetsformatie, zal duurzaam-
heid sneller dan voorheen ingrijpende wettelijke, be-
stuurlijke, organisatorische en financiële gevolgen 
krijgen voor overheden, burgers en bedrijven. Dat levert 
veel nieuw, extra werk op voor belastingadviseurs. Be-
lastingadviseurs vertellen ons desgevraagd tijdens colle-
ges dat ze intensief met hun klanten aan het praten zijn 
over de fiscale verwerking van klimaatinvesteringen. De 
kennis over de stand van de regelgeving en de kosten 
van verduurzaming is evenwel nog beperkt aanwezig. 
Wat staat ondernemers met bestaand vastgoed te wach-
ten? Daarin zullen fiscalisten zich de komende jaren 
moeten verdiepen. De omvangrijke btw-thematiek van 
de zonnepanelen voor ‘ondernemende burgers’ en de ge-
compliceerde fiscale thematiek van plaatsing van zonne-
stroomsystemen op andermans daken zijn voorbodes 
van wat ons nog te wachten staat.3 De eigenwoningrege-
ling is in ieder geval nog niet klaar voor verduurzaming, 
zoveel is wel duidelijk.4 
 
Bruine gebouwen
Voor bedrijven met vastgoed – zowel eigengebruiks- als 
beleggingsvastgoed – speelt steeds nadrukkelijker de 
vraag of ze afscheid moeten en kunnen nemen van hun 
bruine gebouwen, nu de huidige markt die gebouwen 
nog wel opneemt. Een kwestie van de rekening door-
schuiven naar een ander die in de hysterie van de markt 
even niet aan het opletten is? Afgezien van zogenoemde 
no regret-maatregelen die zich snel terugverdienen (iso-
leren, dubbele beglazing), brengen duurzaamheidsinves-
teringen in de huidige markt hoge kosten met zich mee. 
Niet alleen zijn de investeringen in die nieuwe installa-

Actuele thema’s voor vastgoed en de bouwpraktijk zijn energietransitie en trans-
formatie, die vastgoedspecialisten Tom Berkhout en René van der Paardt in dit 
duurzaamheidsnummer toelichten. Met dit artikel stellen deze twee nieuwe RB 
docenten zich tegelijkertijd voor. Sinds kort verzorgen zijn twee keer per jaar de 
studiedag Fiscale aspecten van vastgoed. Hierin behandelen zij de belangrijkste 
praktijkaspecten voor het Register Belastingadviseurs op een interactieve manier.

Fiscale aspecten van energie-
transitie en transformatie  
in de bouwpraktijk

Prof. dr. T.M. Berk-
hout MRE MRICS

Tom Berkhout is hoog-
leraar Real Estate aan 

Nyenrode Business 
Universiteit. Daar-

naast is hij directeur 
van Nyenrode’s Real 

Estate Center

Prof. dr. R.N.G van 
der Paardt

René van der Paardt is 
emeritus hoogleraar 

en belastingadviseur/
partner bij AKD.
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ties hoog, maar nemen de jaarlijkse onderhoudskosten 
snel toe en moeten die kostbare en kwetsbare installa-
ties relatief snel (binnen 12-15 jaar) vervangen worden. 
In de praktijk komen wij wel terugverdientijden van 
meer dan 40 jaar tegen. 

Niets doen: stranded assets 
Ondernemers kunnen besluiten niets óf het hoogst-
noodzakelijke te doen om hoge investeringen te vermij-
den die zij niet of niet volledig kunnen doorberekenen 
in de prijzen van hun producten of diensten. Zo waar-
schuwt DNB in het recente rapport ‘Op weg naar een 
duurzame balans’ al voor stranded assets. 5 Hierdoor kun-
nen afschrijvingstermijnen korter worden dan oor-
spronkelijk was voorzien en komt afwaardering naar la-
gere bedrijfswaarde in beeld.6 
Een voorbeeld ter illustratie. Per 1 januari 2023 moet een 
kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit be-
tekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 
225 kWh per m2 per jaar. Deze verplichting staat in het 
Bouwbesluit 2012. Voldoet het kantoorgebouw niet aan 
de eisen, dan mag het niet meer als kantoor worden ge-
bruikt, met alle gevolgen van dien. Nu is een kantoorge-

bouw in de praktijk vrij eenvoudig op een label C te krij-
gen, maar toch heeft een groot deel van de 
kantooreigenaren dit label momenteel nog niet gereali-
seerd. Maar als de label C-horde is genomen, zal de eige-
naar nog lang niet klaar zijn. Naar verwachting zullen de 
eisen voor bestaande gebouwen de komende jaren 
zwaarder worden. 

Verduurzamen bestaande gebouwen
De gebouweigenaar kan ook besluiten in zijn bestaande 
gebouw de noodzakelijke investeringen voor verduurza-
ming te doen. De belastingadviseur krijgt dan tal van 
vragen op zijn of haar bordje. Is er sprake van onder-
houd, verbetering of modernisering? Mag of moet ik af-
waarderen naar lagere bedrijfswaarde vóór de verbou-
wing, ook al is er geen sprake van sloop? Verhindert art. 
3.29c Wet IB 2001 de afwaardering van de onrendabele 
top naar lagere bedrijfswaarde nadat de verbouwing is 
gereedgekomen? Mag ik de duurzaamheidsinvesterin-
gen versneld afschrijven? 
Naar de huidige stand van de rechtspraak lijkt er snel 
sprake te zijn van verbeteringsuitgaven die geactiveerd 
moeten worden, omdat er geen aanpassing van een be-

Per 1 januari 2023 moet een 
kantoorgebouw minimaal 
energielabel C hebben. 
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Kortom: door de onvermijdbare, kapitaalintensieve 
energietransitie zal de Register Belastingadviseur te ma-
ken krijgen met nieuwe vraagstukken, die nog niet in 
het fiscale werkveld zijn verwerkt. 

Transformatie
Een ander onderwerp waaraan we aandacht besteden tij-
dens de vastgoedcursus, is de vraag wanneer een ingrij-
pende verbouwing van een bestaand pand leidt tot het 
ontstaan van een nieuw goed voor de heffing van omzet-
belasting. In de afgelopen jaren zijn al veel kantoorge-
bouwen en winkels getransformeerd naar woningen en 
hotels. Dit proces gaat onverminderd door nu de vraag 
naar woningen heel hoog is en blijft. 

Wollenstoffenfabriek
Recent heeft advocaat-generaal Ettema in één van de 
drie zaken die betrekking hebben op de heffing van 
omzetbelasting (hierna: btw) bij onroerende zaken 
conclusie genomen over de uitspraak inzake de zoge-
noemde wollenstoffenfabriek7. Deze zaak betreft een 

staande installatie of een gebouwonderdeel plaatsvindt 
(geen onderhoud, ook niet gedeeltelijk). Van geval tot 
geval zal dit beoordeeld moeten worden. Art. 3.29c Wet 
IB 2001 bepaalt dat omstandigheden die reeds bekend 
zijn ten tijde van het investeren in een bedrijfsmiddel 
geen aanleiding kunnen zijn voor een afwaardering naar 
lagere bedrijfswaarde. Als een gebouweigenaar ten tijde 
van investeren al weet dat de investering niet rendabel 
is, bijvoorbeeld omdat hij deze niet terug kan verdienen 
in extra huuropbrengsten, resteert alleen sneller af-
schrijven op onderdelen van een gebouw. De afschrij-
vingsbeperking (3.30a Wet IB 2001) kan dan weer roet 
in het eten gooien. 

Volgens de rechtbank zou de Hoge 
Raad de rechtspraktijk een dienst 
bewijzen door duidelijkheid te 
verschaffen
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ondergaan. Die conclusie past ook bij ratio van de Btw-
richtlijnbepalingen; wordt veel waarde toegevoegd, 
dan is een uitzondering op de leveringsvrijstelling op-
portuun. 

Prejudiciële vragen
De kwestie ligt nu bij de Hoge Raad, waaraan door de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant prejudiciële vragen 
zijn gesteld over de invulling van het begrip ‘in wezen 
nieuwbouw’.  De aanleiding is een discussie over een 
kantoorgebouw dat voor € 4,8 mln is gekocht en is ver-
bouwd tot een hotel, waarbij de verbouwingskosten cir-
ca € 7 mln. bedroegen en het hotelpand voor € 15,8 mln. 
is verkocht.  Na een analyse van de Nederlandse en Euro-
pese jurisprudentie vraagt de rechtbank zich af welk  
gewicht aan een functiewijziging moet worden toege-
kend. Daarbij is van belang dat de aanwending(smoge-
lijkheden) van het gebouw wel zijn gewijzigd, maar dat 
geen ingrijpende aanpassing van de bouwkundige con-

fabriekscomplex dat in vier delen is ontwikkeld. Drie 
delen van het complex zijn volledig gesloopt en ter 
plaatse is nieuwbouw verrezen. Aan één deel zijn in-
grijpende werkzaamheden uitgevoerd. De bestemming 
van het bouwdeel is gewijzigd van ‘industrie’ naar ‘in-
dustrie en retail’ en er zijn een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd.8 De aanschafprijs was € 1,4 miljoen waarna 
voor circa € 11 miljoen aan investeringskosten zijn ge-
maakt. Tegen de afdracht van overdrachtsbelasting is 
bezwaar en beroep ingesteld door belanghebbende, 
met de stelling dat dit fabrieksdeel door de ingrijpende 
verbouwing als nieuw vervaardigd gebouw kwalifi-
ceert en ter zake van de levering btw verschuldigd9 is 
en de vrijstelling overdrachtsbelasting10 van toepassing 
was. De rechtbank11 heeft het beroep van belangheb-
bende gegrond verklaard maar het hof12 heeft daarente-
gen geoordeeld dat geen sprake was van een vervaar-
digd goed en de levering niet van rechtswege belast is 
met btw en de overdrachtsbelastingheffing in stand 
blijft. Het hof vindt dat de identiteit van de wollenstof-
fenfabriek is behouden en in het spraakgebruik ook 
nog onder die naam bekend staat. Het hof verwerpt 
ook het beroep op artikel 12 van de Btw-richtlijn13 en 
het arrest Kozuba waarin een kwantitatief criterium 
geïntroduceerd zou zijn, dat voorschrijft wanneer een 
levering van een verbouwde onroerende zaak naar na-
tionaal recht van een lidstaat al dan niet vrijgesteld is. 
Advocaat-generaal Ettema onderzoekt in de conclusie14 
of het ‘in wezen nieuwbouw’-criterium, mede in het 
licht van het arrest Kozuba Premium Selection15, ge-
concretiseerd kan of moet worden. In de conclusie van 
12 december 201716 voor een arrest van de Hoge Raad 
van 5 oktober 201817 heeft de advocaat-generaal al uit-
eengezet dat het HvJ EU in Kozuba naar haar mening 
een ondergrens heeft willen geven voor het 
verbouwingsbegrip. De Nederlandse invulling is 
weliswaar strikter dan die van het HvJ EU door te eisen 
dat bij een verbouwing ‘in wezen nieuwbouw’ heeft 
plaatsgevonden, maar die striktere uitleg is naar haar 
mening toegestaan. Maar zij stelt dat in deze zaak, aan-
gezien de omstandigheid dat de draagconstructie van 
het gebouw ingrijpend is gewijzigd, gevoegd bij de om-
vangrijke investeringen (van bijna tienmaal de aan-
schafprijs) en de nieuwe aanwending als retailcen-
trum, naar haar mening geen andere conclusie toelaten 
dan dat ingrepen hebben plaatsgevonden die van zoda-
nige aard waren dat in wezen nieuwbouw heeft plaats-
gevonden en dus sprake is van een vervaardigd goed.

De conclusie dat ook de wollenstoffenfabriek een 
nieuw vervaardigd goed is, dat als zodanig als retailcen-
trum voor het eerst in gebruik genomen wordt, spoort 
met de strekking van het Kozuba Premium Selection-
arrest; niet alleen door verbouwingen ontstane gebou-
wen die op een lijn staan met geheel nieuwe gebou-
wen, maar ook gebouwen die door een ingrijpende 
verbouwing (geheel) andere aanwendingsmogelijkhe-
den krijgen, kunnen weer een nieuw leven beginnen 
en na de wedergeboorte een eerste ingebruikneming 
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structie heeft plaatsgevonden. Volgens de rechtbank zou 
de Hoge Raad de rechtspraktijk een dienst bewijzen door 
duidelijkheid te verschaffen over het voor ‘in wezen 
nieuwbouw’ te hanteren juridische beoordelingskader. 
De rechtbank stelt daarop de volgende vragen:
1. Aan de hand van welke criteria moet worden beoor-

deeld of na (verbouwings)werkzaamheden aan een 
onroerende zaak ‘in wezen nieuwbouw’ is gereali-
seerd? Dient die beoordeling plaats te vinden aan de 
hand van de volgende criteria: wijzigingen in de 
bouwkundige identiteit/uiterlijke herkenbaarheid; 
wijzigingen in de bouwkundige constructie; wijzi-
gingen in functie in de zin van aanwendingsmoge-
lijkheden; de grootte van de gedane investeringen en/
of de door verbouwing gerealiseerde meerwaarde; 
dan wel (mede) aan de hand van andere criteria?

2. Welk(e) van de onder 1 bedoelde criteria moet(en) als 
noodzakelijke voorwaarde(n) voor ‘in wezen nieuw-
bouw’ worden aangemerkt?

3. Welk (relatief) gewicht moet in zijn algemeenheid 
worden toegekend aan de in vraag 1 bedoelde criteria?

De belangrijkste vraag is of de Hoge Raad op al deze vra-
gen in zal gaan of toch een algemeen antwoord geeft en 
van geval tot geval bekeken dient te worden of er sprake 
is van ‘in wezen nieuwbouw’. Tijdens de cursus besteden 
we daar ruim aandacht aan.
 
Winstsfeer: 5 thema’s 
In de winstsfeer is de transformatiethematiek op te de-
len in vijf kernthema’s en negen praktijksituaties.18 Met 
name de overgangssituaties van bedrijfsmiddel (wel her-
investeringsreserve) naar voorraad (geen herinveste-
ringsreserve) en van box 1 naar box 3 (en omgekeerd), 
alsmede timings- en waarderingsaspecten zijn voor de 
praktijk van belang. Ook die komen tijdens de cursus 
aan bod.  <<<

Studiedag Fiscale aspecten van vastgoed 

Tijdens de studiedag Fiscale aspecten van vast-
goed, die de bekende vastgoedfiscalisten Tom 
Berkhout en René van der Paardt twee keer per 
jaar organiseren, staat de levenscyclus van vast-
goed (aankoop/bouw, exploitatie/gebruik, ver-
koop/sloop) centraal. 
Aan bod komen onder de btw- en overdrachts-
belastingaspecten van transacties in stenen en 
aandelen, (ver)nieuwbouw en bouwterreinen. 
Voor de directe belasting behandelen zij: privé-
transacties in vastgoed en resultaat overig werk-
zaamheden, bedrijfsmiddel/voorraad-kwalifica-
tie en de herinvesteringsreserve, box 1 versus 
box 3, vermogensetikettering, afschrijven en  
afwaarderen. 
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Duurzaamheid gaat de komende jaren een centrale rol spelen in onze maatschappij. Ook 
als belastingadviseur kun je niet om het thema heen. Daarom is het verstandig je te 
verdiepen in het onderwerp. Adviseren over duurzaamheid is niet alleen goed voor 
mens en milieu, maar is voor belastingadviseurs ook bedrijfseconomisch noodzakelijk. 

Terecht dus dat het RB nu duurzaamheid centraal stelt. 
Bij duurzaamheid denken belastingadviseurs nog vooral aan klimaat- en milieumaatregelen. Een 
recente enquête onder de leden van het RB toont dit aan. Uit diezelfde enquête blijkt dat belasting-
adviseurs duurzaamheid als een blijvend thema zien en dat ze ondersteuning wensen om duur-
zaamheid ook in de adviespraktijk te kunnen toepassen. Dat vraagt in eerste instantie om een goed 
begrip van het onderwerp. 

De duurzame doelen die Nederland nastreeft zijn scherp geformuleerd en hebben niet alleen be-
trekking op klimaatverandering. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het behalen van de sus-
tainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarin staan ook doelstellingen op 
het gebied van bijvoorbeeld armoedebestrijding en het wegnemen van ongelijkheid. Maar ook ge-
zonde economische groei blijft een belangrijk doel. 
Daarnaast streeft Nederland naar een circulaire economie en meet het CBS tegenwoordig niet al-
leen economische groei, maar ook de impact van het beleid op de brede welvaart in onze samenle-
ving. Dus in welke mate leidt het overheidsbeleid tot onder andere meer welzijn, veiligheid en ge-
zondheid. Als we het hebben over duurzaamheid, dan gaat het over de leefbaarheid van onze 
planeet, de samenleving waarin wij willen leven en de manier waarop wij onze economie vormge-
ven om dat te bereiken. Duurzaamheid gaat over de toekomst, een toekomst waarin er een goede 
balans is tussen economische, sociale en ecologische waardecreatie.  

Om de ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen trekt het kabinet van alles uit de kast. Miljar-
den worden geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen. En onder meer via fiscale maatregelen 
wordt geprobeerd het gedrag van consumenten en bedrijven meer te verduurzamen. Inmiddels 
worden bedrijven en zelfs de overheid via de rechter gedwongen om de duurzame doelen te halen. 
En omdat het tempo van verduurzaming nog niet hoog genoeg is, zullen er de komende jaren veel 
meer instrumenten en regelingen komen die de verduurzaming gaan aanjagen. Ook fiscale instru-
menten. Denk aan de kilometerheffing, lagere btw op gezonde producten en het belasten van ver-
vuiling in plaats van arbeid. Dat betekent meer werk aan de winkel voor belastingadviseurs.  

Omdat je geen helderziende hoeft te zijn om te zien dat duurzaamheid de komende jaren in ons le-
ven een belangrijke rol gaat spelen, is het voor belastingadviseurs verstandig om niet af te wachten 
maar proactief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dat begint bij je te verdiepen in het onder-
werp en te beseffen dat duurzaamheid een breed onderwerp is. Vervolgens is het zaak om met je 
klanten het gesprek aan te gaan over verduurzaming. Hoe belangrijk vinden ze het, wat verwach-
ten ze van jou als adviseur? 
Dat het RB zich nu richt op duurzaamheid is een uitstekend signaal richting de leden. Tot slot nog 
vier extra redenen om dit moment aan te grijpen om als sector echt werk te maken van het thema 
duurzaamheid. Ten eerste voor een betere toekomst van generaties na ons, ten tweede omdat de 
wetgever dit gaat afdwingen, ten derde omdat klanten gaan verwachten dat je duurzaamheid in 
het advies meeneemt en tot slot omdat je als werkgever aantrekkelijk blijft voor jong talent.
 
Duurzaamheid is belangrijk, omdat dit over de toekomst gaat van je vak. Vanuit de HAN University 
dragen we daar graag aan bij.   <<<

Dr. Fred de Jong 
Dr. Fred de Jong is associate 

lector Sustainable Finance & 
Tax aan de HAN University  

of Applied Sciences. 

Duurzaamheid  
is de toekomst
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Bij de investeringsbeslissing voor zonnepane-
len zijn de salderingsregeling voor kleinver-
bruikers, de btw-atrek en registratiedrempel 
KOR van belang.  

Salderingsregeling voor kleinverbruikers 
Voor zogenoemde kleinverbruikers bestaat (nog) een sal-
deringsregeling. Kleinverbruikers zijn afnemers met een 
aansluiting met een doorlaatwaarde van niet meer dan 
3*80A.1 Dat zijn de meeste woningen en bedrijven.
De salderingsregeling is vastgelegd in artikel 31c van de 
Elektriciteitswet 1998 en artikel 50, lid 2 Wet belastingen 
op milieugrondslag. Deze bepalingen regelen dat op de 
energienota van kleinverbruikers de afgenomen elektrici-
teit wordt gesaldeerd met de op het net teruggeleverde 
(‘ingevoegde’) elektriciteit. Levert de kleinverbruiker 
meer elektriciteit terug dan hij afneemt, dan moet de 
energieleverancier een redelijke vergoeding betalen.2 

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling
Op 7 oktober 2020 heeft het toenmalige kabinet het 
Wetsvoorstel tot geleidelijke afbouw van de salderings-

regeling ingediend bij de Tweede Kamer.3 De huidige sal-
deringsregeling, met verplichte afname door het ener-
giebedrijf van teruggeleverde elektriciteit tegen 
consumentenprijzen, leidt volgens het kabinet tot over-
stimulatie van zonnepanelen.4 Het wetsvoorstel voor-
ziet in een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling 
vanaf 2023. Volgens het wetsvoorstel is salderen alleen 
mogelijk met een meter die afname en teruglevering 
kan meten (‘slimme meter’). Op 2 februari 2021 is de be-
handeling van dit wetsvoorstel uitgesteld vanwege con-
troversieelverklaring door de lange kabinetsformatie. 

Op 8 februari 2022 heeft de minister van Economische 
Zaken en Klimaat de Tweede Kamer bericht dat invoe-
ring van het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2023 
niet mogelijk is vanwege de opgelopen vertraging.5 Het 
kabinet beraadt zich op eventuele aanpassingen in het 
wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft vragen over de 
langere terugverdientijd en netbeheerders hebben meer 
tijd nodig om alle meters te vervangen. De minister 
heeft toegezegd in het tweede kwartaal van 2022 de 
Tweede Kamer te informeren over de verdere voortgang 

Door de stijgende energieprijzen, de afhankelijkheid van buitenlands 
gas en verplichte verduurzaming van woningen bij verbouwing, zijn zon-
nepanelen een logische keuze. Belangrijk voor de investeringsbeslissing 
zijn de toekomst van de salderingsregeling, de btw-aftrek, eventuele 
investeringsaftrek en administratieve verplichtingen. Met goedkeurend 
beleid, een (verwacht) btw-nultarief voor zonnepanelen en een registra-
tiedrempel voor de KOR worden particulieren behoorlijk tegemoet geko-
men. Voor ondernemers, met of zonder bv, blijft het investeren in zonne-
panelen op de eigen woning al snel een fiscale puzzel en veel gedoe. 

Gepuzzel met 
zonnepanelen op  
de eigen woning

mr. drs. Onno  
Clous RB

Onno Clous is een zelf-
standig gevestigd  

fiscalist h.o.d.n. oamkb 
belastingadvies 

Utrecht

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Afbouw percentage 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

Afbouw salderingsregeling gaat in stappen van 9% per jaar.
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en eventuele aanpassingen. Dat is nog niet gebeurd op 
het moment dat Het Register in productie ging. 
Ik verwacht dat de start van de afbouw van de salde-
ringsregeling zal ingaan zo snel als mogelijkerwijs uit-
voerbaar is voor de wetgever en netbeheerders. 

Zonnepanelen blijven fiscaal voordelig
Sinds 2010 zijn de prijzen van zonnepanelen met onge-
veer 50% gedaald, terwijl de variabele leveringsprijzen 
van elektriciteit in 2021 zijn gestegen met 347%.6 Boven-
dien kunnen zonnepaneelhouders het financiële voor-
deel van hun zonnepanelen beïnvloeden door elektrici-
teit te gebruiken op het moment van opwekking, zoals 
de auto opladen als de zon schijnt. En in de toekomst zal 
toch ook opslag achter de meter betaalbaarder worden.

Btw-aftrek bij nieuwbouwwoning  
met zonnepanelen
Het terugleveren van energie vormt een belaste presta-
tie voor de omzetbelasting. Dit betekent dat de btw op 
de investering in de zonnepanelen kan worden terugge-
kregen. Vervolgens kwam de vraag op of bij nieuwbouw-
woningen met zonnepanelen ook een gedeelte van de 
nieuwbouw-btw van de woning kan worden terugge-
vraagd. 
Op 16 juli 2021 is komen vast te staan dat bij nieuwbouw 
van een woning met niet-geïntegreerde zonnepanelen 
de aftrek niet verder gaat dan de btw die in een recht-

streeks en onmiddellijk verband staat met de terugleve-
ring van elektriciteit. Een handzaam criterium uit het 
arrest is of de zonnepaneeleigenaar uitgaven voor de wo-
ning heeft gemaakt, die hij zonder de zonnepanelen hoe 
dan ook zou hebben gemaakt.7 Aftrek van btw op nieuw-
bouwuitgaven is met het arrest niet uitgesloten, maar 
bewijs zal moeten worden geleverd dat dat gedeelte van 
de nieuwbouwuitgaven meerkosten zijn in verband met 
de aanleg van de zonnepaneleninstallatie.
Voor de adviespraktijk geeft het arrest een verduidelij-
king van de kaders van het btw-aftrekrecht. Dat de dis-
cussies niet voorbij zijn, blijkt uit een zaak waarin een 
verhuurder een zorgwoning (nieuwbouw) realiseert 
met niet-geïntegreerde zonnepanelen.8 Hof Den Haag 
besliste dat de investeerder de zorgwoning liet bouwen 
met het oog op verhuur en dus voor het leveren van (in 
casu vrijgestelde) economische prestaties. Een pro rata 
aftrek voor de draagconstructie was, naast de gebruike-
lijke aftrek aftrek van de btw op de zonnepaneleninstal-
latie, daarom volgens het Hof mogelijk. Tot de draagcon-
structie rekende het Hof ‘de ruwe vloer begane grond, 
ruwe verdiepingsvloer, waterdicht dak, ruwbouw gevels 
begane grond en ruwbouw gevels verdieping’. Cassatie 
door de staatssecretaris en een toelichting voor het niet 
instellen daarvan zijn uitgebleven. Dat levert (meer) 
ruimte voor discussie en dus kansen. 

Lees verder op pagina 22
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Praktijkvoorbeeld 1: Aanschaf niet-geïntegreerde zonnepanelen door een particulier op zijn woonhuis

Een particulier investeert in zonnepanelen op zijn huis. De inves-
tering is € 4.500 exclusief btw, het vermogen van de installatie 
3500 Wp, de opbrengst per jaar is 2.500 kWh.

1. Aanmelding met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’
De particulier vult het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ 
in en vinkt aan dat hij wil deelnemen aan de KOR, omdat het 
investeringsbedrag lager is dan € 14.404 inclusief btw.

2. Invullen en indienen btw-aangifte
De particulier geeft bij vraag 1a in zijn eerste en enige btw-
aangifte een omzet van nihil en het tabelforfait van € 80 
aan. In diezelfde aangifte vult de particulier bij 5a de in re-
kening gebrachte btw in. Na het indienen van de btw-aan-
gifte voert de belastingdienst de particulier automatisch af 
als btw-ondernemer en ontvangt de particulier geen btw-
aangiften meer.

Praktijkvoorbeeld 2: Ondernemer investeert op niet-geïntegreerde zonnepanelen op zijn woonhuis

Een ondernemer werkt vanuit huis en wil 
de zonnepanelen etiketteren als onder-
nemingsvermogen, om de KIA te kunnen 
benutten. De investering is € 4.500 ex-
clusief btw, het vermogen van de instal-
latie 3.500 Wp, de opbrengst per jaar is 
2.500 kWh. 

1. Etikettering van de zonnepanelen
Allereerst moeten de zonnepanelen 
aan de hand van de mate van het zake-
lijke en privégebruik worden geëtiket-
teerd voor de inkomstenbelasting. Ik 
ga uit van etikettering van de gehele 
installatie. Van verplicht privévermo-
gen is sprake als er nagenoeg geheel 
sprake is van privégebruik (<10% za-
kelijk gebruik). In alle andere situaties 
kunnen de zonnepanelen zakelijk wor-
den geëtiketteerd. De mate van privé 
en zakelijk gebruik, moet naar mijn me-
ning worden beoordeeld aan de hand 
van het verbruik van de opgewekte 
elektriciteit. 

Feitelijke benadering
In de meest juiste vaststelling van de 
mate van het zakelijk gebruik van de 
zonnepanelen, vergelijkt men hoe-
veel van de opgewekte elektriciteit 
rechtstreeks feitelijk zakelijk is ver-
bruikt. Dat is praktisch onmogelijk, 
omdat de opgewekte elektriciteit het 
elektriciteitsnetwerk achter de meter 
om gaat en dan direct wordt verbruikt 
(privé en zakelijk). Het overschot aan 
opgewekte elektriciteit wordt terug-
geleverd. Zou de belastingdienst echt 
bewijs van de mate van het recht-
streekse zakelijk verbruik van de op-

gewekte elektriciteit willen hebben, 
dan heeft de ondernemer daar een 
hele kluif aan.

Economische benadering 
In de eenvoudigere economische be-
nadering vergelijkt men de hoeveel-
heid opgewekte elektriciteit met het 
zakelijke elektriciteitsgebruik. Stel dat 
aan het zakelijke gebruik van de com-
puter, verwarming, koffiezetapparaat, 
modem, mobiele telefoon etc. 500 
kWh kan worden toegerekend. Dan is 
het zakelijke verbruik meer dan 10 
procent van de opgewekte elektrici-
teit en kunnen de zonnepanelen als 
ondernemingsvermogen worden ge-
etiketteerd.

Mijn indruk is dat ook de Belasting-
dienst de meer eenvoudige economi-
sche benadering hanteert, omdat mij 
uit de praktijk niet bekend is dat be-
wijs wordt verlangd van het recht-
streekse verbruik van de opgewekte 
elektriciteit. 

2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
Goedgekeurd is dat niet-geïntegreerde 
zonnepanelen worden aangemerkt als 
zelfstandige bedrijfsmiddelen.15 Op 
zonnepanelen die zakelijk kunnen wor-
den geëtiketteerd, kan daarom in de 
eerste schijf 28% KIA worden toege-
past. Let op: wordt de stroom binnen 
firmaverband verbruikt, dan kan sprake 
zijn van de aftrekbeperking vanwege 
hoofdzakelijk ter beschikking stellen 
aan een derden. Zie hierna praktijk-
voorbeeld 3. 

3. Afschrijving op zonnepanelen
Dat niet-geïntegreerde zonnepanelen 
voor de KIA als zelfstandige bedrijfs-
middelen worden aangemerkt, maakt 
zonnepanelen geen roerende zaken. In 
het beleid over de aftrek van eigenwo-
ningrente en de investeringsaftrek 
neemt de staatssecretaris daarover ook 
geen standpunt in. Maar laat ik die dis-
cussie in deze bijdrage niet aanroeren. 
Ik volsta met te vermelden dat voor zo-
ver mij bekend zonnepanelen in de 
uitvoeringspraktijk worden aangemerkt 
als zelfstandige roerende bedrijfsmid-
delen, ook wat betreft de afschrijving 
erop. Te vaak wordt de afschrijving ge-
steld op 20 procent van de aanschaf-
prijs, terwijl dat natuurlijk moet zijn: 
(aanschafprijs minus restwaarde)/eco-
nomische levensduur. 

4. Correctie privégebruik zonnepanelen
Volgens de fiscale theorie wordt het 
privégebruik van tot het onderne-
mingsvermogen behorende goederen 
berekend op basis van de waarde in 
het economische verkeer: wat had de 
ondernemer aan een derde moeten 
betalen voor het privégebruik. 
In de economische vaststelling van de 
mate van zakelijk gebruik houdt dit in 
dat het privégebruik moet worden be-
rekend op basis van de hoeveelheid 
opgewekte elektriciteit minus het za-
kelijke elektriciteitsgebruik, maal de 
kWh-prijs als de zon schijnt (dagtarief, 
inclusief ODE en btw). 

Een eenvoudig forfait waarbij zou kun-
nen worden aangesloten, is er niet. 
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5. Omzetbelasting
Uit het beleid over btw-heffing en toe-
passing van de KOR bij zonnepanelen 
volgt impliciet dat niet-geïntegreerde 
zonnepanelen ook voor de omzetbe-
lasting als roerende zaken worden aan-
gemerkt.16 Volgens het besluit kan de 
ondernemer namelijk alle btw op de 
aanschaf verrekenen en voor de terug-
levering en het privégebruik een forfait 
aangeven. Dat is het aftreksysteem dat 
hoort bij gemengd gebruikte roerende 
zaken, omdat het privégebruik van ge-
mengd gebruikte roerende zaken als 
een fictieve, btw-belaste levering/
dienst wordt aangemerkt.17 
Als niet-particulier kan een btw-onder-

nemer met ook andere prestaties geen 
gebruik maken van het forfait dat parti-
culiere zonnepaneelhouders kunnen 
gebruiken. Die ondernemer moet dus 
per jaar de btw toerekenbaar aan de 
gesaldeerde elektriciteit en een btw-
privégebruikcorrectie opgeven. Er zijn 
twee manieren waarop deze btw-privé-
gebruikcorrectie moet worden bere-
kend:
A. Elektriciteit is voor de omzetbelas-

ting een fictief goed. Privégebruik 
ervan is als onttrekking van goede-
ren gelijkgesteld aan een btw-be-
laste levering.18 De maatstaf van 
heffing is de marktprijs voor elektri-
citeit.19 

B. Het privégebruik van de zonnepa-
nelen is een fictieve dienst 20 De 
maatstaf van heffing over die dienst 
wordt gesteld op de gemaakte uit-
gaven, namelijk de investeringskos-
ten en de onderhoudskosten. De 
aanschafkosten voor roerende za-
ken worden in de eerste vijf jaar 
jaarlijks voor 1/5 deel tot de maat-
staf van heffing over het privége-
bruik gerekend.21 

Het meest praktisch is uit te gaan van 
een zakelijke kWh-prijs over het on-
derbouwd geschatte privégebruik.  

Praktijkvoorbeeld 3  
BV investeert tegerlijkertijd in zonnepanelen op woonhuis dga en laadpaal auto van de zaak 

Een bv investeert in zonnepanelen op het woonhuis van de dga 
Tegelijk wordt voor rekening van de bv een laadpaal voor de 
elektrische auto van de zaak geplaatst. De bv wil KIA op de in-
vestering. 

1. Bedrijfsmiddelen
Net als in praktijkvoorbeeld 2 is in dit geval sprake van roe-
rende bedrijfsmiddelen voor de bv (met de nodige theoreti-
sche mitsen en maren); afschrijving is dus mogelijk.22

2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Zonnepanelen die hoofdzakelijk zijn bestemd om - direct of 
indirect - hoofdzakelijk ter beschikking te staan aan aan der-
den, komen niet voor de KIA in aanmerking.23 De dga geldt in 
dit verband als derde. Naar mijn mening moet de mate waarin 
de zonnepanelen ter beschikking staan aan de dga worden 
beoordeeld naar rato van de hoeveelheid opgewekte privé- 
en zakelijk verbruikte elektricitieit. 

Als de zonnepanelen niet rechtstreeks zijn aangesloten op de 
laadpaal, kan de toerekening van de opgewekte elektriciteit 
aan het privé- en zakelijk gebruik praktisch gezien alleen 
plaatsvinden via de economische benadering. 
Stel dat de zonnepanelen 3.000 kWh opleveren en in de auto 
van de zaak wordt vanuit de laadpaal thuis bij de dga 3.500 
kWh geladen, dan kan de opgewekte elektriciteit volledig aan 
het zakelijke gebruik worden toegerekend. De bv kan dan de 
KIA toepassen op de investering in de zonnepanelen. 
De 500 kWh extra kunnen als intermediaire kosten (inclusief 
ODE en btw) aan de dga worden vergoed.
Ook de laadpaal van de werknemer/dga kan vrij worden ver-
goed door de werkgever/de bv als onderdeel van de terbe-
schikkingstelling van de auto.24 

Let op: als de bv de zonnepanelen verhuurt aan de dga, is 
KIA op de zonnepanelen niet mogelijk omdat de zonnepa-
nelen dan volledig ter beschikking worden gesteld aan een 
derde. 

3. Afschrijving: zie praktijkvoorbeeld 2

4. Correctie privégebruik zonnepanelen:  
zie praktijkvoorbeeld 2
Volgens de bronvolgorde komt de privécorrectie op in de 
loonsfeer en wordt de privécorrectie berekend naar de 
waarde in het economische verkeer.25. De berekeningswijze 
is gelijk aan die van de ondernemer uit praktijkvoorbeeld 2. 

5. Omzetbelasting: zie praktijkvoorbeeld 2
Het privégebruik van de zonnepanelen wordt berekend op 
basis van het niet aan het zakelijke gebruik toerekenbare 
deel van de opgewekte elektriciteit. 

6. Energiebelasting
Bij levering van de opgewekte elektriciteit aan de dga is de 
bv belastingplichtig voor de energiebelasting.26 Door de 
vermindering energiebelasting blijft feitelijke verschuldigd-
heid meestal achterwege, maar dat kan bij grote installaties 
anders zijn.27

Formeel moet de bv zich melden bij het Landelijk milieube-
lastingenteam van de Belastingdienst/kantoor Arnhem. Bij 
mijn weten gebeurt dit in de praktijk niet en mij is niet be-
kend dat het achterwege blijven van een verzoek om uitrei-
king van een aangifte milieubelastingen tot problemen 
heeft geleid. 
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Ik vind een btw-nultarief een praktische manier om ad-
ministratieve lasten te beperken: 
�n zonnepaneelhouders hebben het btw-voordeel dat zij 

nu ook hebben;
�n zonnepaneelhouders hoeven zich in de meeste geval-

len niet meer te registreren als btw-ondernemer door 
de registratiedrempel (zie hierna);

�n leveranciers en installateurs behouden recht op voor-
aftrek (btw-nultarief is immers btw-belast).

Enkele opmerkingen bij het aangekondigde btw-nulta-
rief op zonnepanelen:
�n Onderhoud van bestaande installaties valt naar de let-

ter niet onder het btw-nultarief
�n Het begrip ‘woningen’ is niet toegelicht. Vallen daar-

onder bijvoorbeeld ook woningen die in gebruik zijn 
als kantoorpand en woon-werkpanden?

�n Wat is ‘onmiddellijke nabijheid’. Moet hier worden ge-
dacht aan het begrip ‘aanhorigheden’ zoals we dat bij-
voorbeeld kennen in de zin van de Wet inkomstenbe-
lasting 2001 en de Wet belastingen van rechtsverkeer?

�n Geldt het btw-nultarief ook voor de eigen bv die zon-
nepanelen koopt op het dak van de eigen woning van 
de dga?

Uit de consultatiedocumenten blijkt dat het btw-nulta-
rief niet geldt voor combi-producten, zoals geïntegreer-
de zonnepanelen.

Registratiedrempel KOR
Om te voorkomen dat hele kleine btw-ondernemers 
moeten verzoeken om toepassing van de KOR, heeft de 
staatssecretaris met terugwerkende vanaf 1 januari 2020 
een registratiedrempel goedgekeurd.14 Een koper van 
een bestaande woning met zonnepanelen wordt uit-
drukkelijk als voorbeeld genoemd waarop de goedkeu-
ring betrekking heeft. De voorwaarden van de regeling 
zijn:
�n de jaaromzet voor btw-belaste activiteiten van de btw-

ondernemer is niet meer dan € 1.800 (registratiedrem-
pel);

�n de btw-ondernemer heeft zich nog niet gemeld bij de 
Kamer van Koophandel of de Belastingdienst;

�n als de omzet wordt berekend op basis van een forfait, 
wordt de te berekenen omzet berekend op basis van 
100/121 of 100/109 x forfait.

Slot
Met een btw-nultarief en een registratiedrempel wor-
den de administratieve lasten voor particuliere zonnepa-
nelenhouders aanzienlijk beperkt. Ondernemers en 
dga’s die zonnepanelen op het dak van hun woning aan-
schaffen en de aanschaf zakelijk willen opvoeren in hun 
onderneming/bv, blijven puzzelen. Ik heb in deze bijdra-
ge de belangrijkste achtergronden geschetst. Met drie 
praktijkvoorbeelden heb ik de teruggaaf van btw op een 
investering in zonnepanelen op de eigen woning van de 
particulier, ondernemer c.q. dga toegelicht.  <<<

Btw-gedoe zoveel mogelijk beperken
Vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar van aanschaf, 
moet de zonnepaneelhouder de btw op zijn investering 
terugvragen.9 Te laat is te laat, dus herstel van oude jaren 
is niet meer mogelijk. 

Afgelelopen november is het beleidsbesluit Btw-heffing 
en toepassing KOR bij zonnepanelen10 vastgesteld. Het 
beleid ter vereenvoudiging van de btw-teruggaaf aan 
particuliere zonnepaneelhouders is gericht op zo veel 
mogelijk efficiëntie: 
1. Melding als btw-ondernemer en verzoek om de KOR 

met  een (1) formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders;
2. Een (1) btw-aangifte met privécorrectie volgens de ta-

bel;
3. Directe toepassing van de KOR na indiening van de 

btw-aangifte. 

Ontvangt de belastingdienst het formulier Opgaaf Zon-
nepaneelhouders uiterlijk 31 december van het jaar van 
aanschaf, dan hoeft het forfait slechts een (1) keer te 
worden aangegeven. Ontvangt de belastingdienst het 
formulier in het eerste half jaar na het jaar van aanschaf, 
dan moet twee keer het forfait in de btw-aangifte wor-
den aangegeven. 
Het Besluit geeft een praktische herzieningsgrens, die 
aansluit bij de wettelijke herzieningsgrens van € 500. 
Als het investeringsbedrag minder is dan € 14.404 inclu-
sief btw, dan wordt de btw-vooraftrek bij toepassing van 
de KOR niet herzien. In dat geval kan direct in de Opgaaf 
Zonnepaneelhouders worden verzocht om de KOR.11 
Zonnepaneelhouders met hogere investeringsbedragen, 
kunnen daarom beter de KOR niet aanvragen. Particuliere 
zonnepaneelhouders, zonder andere btw-belaste activi-
teiten, kunnen in Q1 t/m Q3 nihilaangiften indienen en 
het btw-forfait opgeven in de btw-aangifte van Q4. Ook 
kunnen zij verzoeken om jaaraangiften omzetbelasting, 
startend vanaf het jaar na indiening van het verzoek. 

Minder gedoe: btw-nultarief op 
zonnepanelen
Om de administratieve lasten die het Fuchs-arrest12 
heeft opgeroepen, het hoofd te bieden en de investering 
in zonnepanelen te stimuleren, hebben lidstaten, waar-
onder Nederland, zich binnen de EU beijverd voor een 
nultarief voor zonnepanelen. De Raad van de Europese 
Unie heeft dat inmiddels mogelijk gemaakt door een 
aanpassing van de tarievenrichtlijn.13 
Van 19 april 2022 tot en met 20 mei 2022 stond de inter-
netconsultatie voor de beoogde aanpassing open van Ta-
bel II bij de Wet OB 1969, ter implementatie van de ta-
rievenrichtlijn. Het voorstel voorziet in een 
btw-nultarief voor de volgende leveringen en diensten:
�n levering van zonnepanelen bestemd om te worden ge-

installeerd op of in de onmiddellijke nabijheid van wo-
ningen (nieuw onderdeel a, lid 1, onderdeel 10); 

�n de installatie van zonnepanelen op of in de onmiddel-
lijke nabijheid van woningen (nieuw onderdeel b, lid 1, 
onderdeel 10).
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Noten
1 Artikel 95c Elekriciteitswet 1998.

2 Er zijn grote verschillen. Volgens onder-

zoek van de Consumentenbond betaalt 

de helft van de energieleveranciers een 

te lage teruglevergoeding: Nieuwsbericht 

Consumentenbond 3 mei 2022, ‘Helft 

energieleveranciers betaalt te weinig 

voor teruggeleverde stroom’.

3 Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling 

voor kleinverbruikers, nr. 35.594.

4 Memorie van toelichting Wetsvoorstel 

afbouw salderingsregeling voor kleinver-

bruikers, Kamerstuk 35.594, nr. 3.

5 Kamerbrief 8 februari 2022, 

DGKE/21256849.

6 Nieuwsbericht CBS van 18 februari 2022 

‘Prijs van energie 86 procent hoger’.

7 Hoge Raad 16 juli 2021, nr. 19/02837, 

ECLI:NL:HR:2021:1158.

8 Hof Den Haag 11 november 2021, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:2346, m.nt. Re-

dactieVakstudie Nieuws, V-N 2022/8.13.

9 Artikel 3, lid 2 UR AWR 1994.

10 Beleidsbesluit van de Staatssecretaris 

van Financiën van 23 november 2021  

inzake Omzetbelasting. Btw-heffing en 

toepassing KOR bij zonnepanelen.  

Beleidsbesluit nr. 2021, 19540 

Stcrt.2020,62970.

11 21/121 van € 14.404 = € 2.499,87, afge-

rond € 2.500. Geen herziening is nodig 

tot een herzieningsbedrag van € 500 per 

herzieningsjaar.

12 HvJ 20 juni 2013, C-219/12 (Thomas 

Fuchs), ECLI:EU:C:2013:413.

13 Richtlijn (EU) 2022/543 van de Raad van 

5 april 2022, tot wijziging van Richtlijnen 

2006/112/EG en (EU) 2020/285 wat de 

btw-tarieven betreft (PbEU 2022, L 107).

14 Besluit Staatssecretaris van Financiën 

van 10 juni 2021, Stcrt. 2021, 30899.

15 Besluit van 8 december 2016, nr. 2016-

101667, Stcrt. 2016, nr. 69109, (Inkom-

stenbelasting, vennootschapsbelasting, 

investeringsaftrek), onderdeel 2.1.

16 Staatssecretaris van Financiën van 23 no-

vember 2021, nr. 2021-19540, Staatscou-

rant 2021, 47567, V-N 2021/55.18.

17 Voor onroerende zaken is btw-aftrek 

slechts mogelijk voor zover toerekenbaar 

aan het zakelijke gebruik. Artikel 15, lid 

1, slotalinea Wet OB 1968.

18 Artikel 3, lid 3, onderdeel a en lid 7 Wet 

OB 1968.

19 Artikel 8, lid 3 Wet OB 1968

20 Artikel 4, lid 2, onderdeel a Wet OB 1968.

21 Artikel 8, lid 7 Wet OB in combinatie met 

artikel 5a UB OB 1968.

22 Als het zakelijke gebruik zodanig gering 

zou zijn dat er sprake is van een wanver-

houding tussen kosten en nut of als het 

persoonlijke belang van de DGA door-

slaggevend zou zijn, vormen de kosten 

een uitdeling op basis van de Cessna- en 

Renpaardencriteria. 

23 Artikel 3.45, lid 2, onderdeel a Wet IB 

2001.

24 Besluit staatssecretaris van Financiën 

van 20 maart 2015, nr. BLKB20115-

0188M, onderdeel 5.3.

25 Artikel 13, lid 1 Wet LB 1964.

26 Artikel 50, lid 3, onderdeel a Wet belas-

tingen op milieugrondslag.

27 Artikel 63, leden 1 en 5 Wet belastingen 

op milieugrondslag.

Berekening
Berekening van de privégebruikcorrecties IB/LH en btw niet-
geïntegreerde zonnepanelen op eigen woning (ondernemers en dga’s):
A. Opgewekte aantal kWh per boekjaar
B. Zakelijk verbruikte aantal kWh per boekjaar
C. Prijs per kWh op de energie nota, inclusief ODE en exclusief btw
D. Prijs per kWh op de energie nota, inclusief ODE en btw
* Btw-correctie: (A-B)*C
* IB-correctie/LH-correctie: (A-B)*D



24 Het Register | juni 2022 | nummer 3

n n n n n n n n



n n n n n n n nInterview
HET 

25juni 2022 | nummer 3 | Het Register

Directeur Abdeluheb Choho van RVO

Infrastructuur en Waterstaat op bijvoorbeeld het gebied 
van duurzame mobiliteit. ‘Door onze rol zijn we een 
belangrijke organisatie in het realiseren van de duur-
zaamheidsambities. Wij ondersteunen diverse ministe-
ries en provincies en daarmee ook ondernemers in het 
inhoud geven aan de duurzaamheidsambities die we als 
rijksoverheid zelf hebben, of de duurzaamheidsambities 
die er vanwege de Europese of nationale context zijn.’

Klimaatneutraal 
De klimaatdoelen van Nederland zijn duidelijk en ambi-
tieus. ‘Als land willen we in 2050 klimaatneutraal zijn 
en hebben we de ambitie om in 2030 minimaal 55 pro-
cent, liefst 60 procent van deze ambitie te realiseren. Als 
ondernemer kan je daar naar kijken als drijfveer om te 
gaan verduurzamen. Maar je kunt ook kijken naar de 
concurrentie. Bij start-ups van jonge ondernemers zie ik 
dat ze daar al op inspelen en op basis van duurzaamheid 
een succesvolle onderneming bouwen. Voor deze start-
ups is duurzaamheid bron of belangrijke bouwsteen in 
hun businessmodel. Daarmee bedienen ze klanten die 
hier ook om vragen en als je daar zelf niet op inspeelt, 
spreken ze ook klanten uit jouw klantenkring aan.’ 
Voor Choho staat het buiten kijf dat het aanpassen van 

Aan de Beatrixlaan in Den Haag, waar zich 
tegenwoordig het kantoor van het RB 
bevindt, zit op zo’n honderd meter een vesti-
ging van de Belastingdienst. Nog iets verder 

(400 meter) richting centrum is de hoofdvestiging van 
RVO, het overheidsloket waar ondernemers terecht kun-
nen voor o.a. subsidies en investeringsregelingen op het 
gebied van duurzaamheid.  

Economisch sterker en duurzamer 
In de missie van de RVO komt de term duurzaam twee 
keer voor: Wij helpen ondernemende Nederlanders en 
beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaam-
heid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en 
innovatie. Samen met onze partners maken we Nederland 
economisch sterker en duurzamer.1 Duurzaam is een 
belangrijk fundament van de dienstverlening van de 
RVO. ‘Dat heeft ook logische verklaring’ vertelt direc-
teur Choho. ‘Wij zijn een agentschap van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Een andere belang-
rijke opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, waar duurzaamheid ook 
een belangrijke duwkracht is.’ Vervolgens vertelt hij dat 
RVO bijvoorbeeld ook werkt voor het ministerie van 

‘Uiteindelijk moet je  
eigenlijk je hele bedrijfs-
model gaan inrichten op 
duurzaamheid’ 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt via onder 
andere expertise en verschillende duurzame subsidies en regelingen bij 
aan een duurzamer ondernemend Nederland. RVO-directeur Abdeluheb 
Choho vindt het van belang dat alle bedrijven toekomstbestendig en 
dus duurzaam worden. ‘Wij moeten voorbij de mooie voorbeelden. 
Duurzaamheid moet gewoon mainstream worden.’

Door Wilma Straathof
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ven, was CMO bij een softwarebedrijf, directeur/part-
ner bij een research- en reclamebureau en directeur bij 
een adviesbureau. Hij was ook politiek actief (D66). In 
Amsterdam was hij de eerste wethouder op het gebied 
van duurzaamheid; kreeg in de gemeenteraad unanie-
me steun voor de duurzaamheidambities, maakte 
afspraken met het bedrijfsleven en stelde een duur-
zaamheidsfonds in. Mede door deze ervaring is hij 
inhoudelijk goed op hoogte. ‘In Amsterdam ging het 
over het verduurzamen van Amsterdam, bij RVO gaat 
het over verduurzamen van Nederland. In de periode in 
Amsterdam heb ik het besluit genomen om Amsterdam 
van het aardgas af te halen, wat inmiddels rijksbeleid is.’ 
Waar hij bescheiden aan toevoegt dat hij niet wil clai-
men dat dit door hem komt. 

Publieke dienstverlener 
RVO is een nog jonge organisatie. Opgericht in 2014 door 
een samenvoeging van verschillende agentschappen, met 
als idee dat er veel dwarsverbanden zijn waarop meer-
waarde te realiseren is en die onder één paraplu beter tot 

het businessmodel op het gebied van duurzaamheid 
noodzakelijk is. ‘Als je het hebt over de houdbaarheid 
van een onderneming in de toekomst, dan is duurzaam-
heid geen vraag meer, maar een gegeven. Het is geen 
luxe meer, maar fundamentele noodzaak. Dit weekend 
was bijvoorbeeld in het nieuws dat in India en Pakistan 
de temperatuur boven de 50 graden is. We hebben over-
stromingen. Ik ben geen wetenschapper, en moet daar-
om altijd een voorbehoud maken, maar de klimaatveran-
dering is een feit, dus ook om die reden kan je als 
ondernemer een duurzame shift maken. Of omdat we 
verantwoordelijk zijn voor de generaties na ons. Je wil 
dat jouw kinderen en kleinkinderen een wereld hebben 
waar ze gezond in kunnen opgroeien. Ook om die reden 
moet je nu handelen. De markt verandert; klanten vra-
gen om duurzame producten.’ Zijn boodschap is: kies je 
motivatie, maar stilstaan is geen optie. 

Duurzaamheid realiseren 
Choho weet waar hij over praat. Hij kent de onderne-
merswereld, vervulde diverse functies in het bedrijfsle-

‘Als je het hebt over de houdbaarheid van een  
onderneming in de toekomst, dan is duurzaamheid geen  

vraag meer, maar een gegeven’
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rijke energiegebruiker en door deze wetgeving zal het 
energieverbruik verminderen en bovendien bijdragen in 
de afname van de CO2-reductie.’    
Ondernemers kunnen zich door de regels gedwongen 
voelen. Choho benadrukt dat het geen overval is. ‘Je 
ziet de regels aankomen. Die wetgeving bestaat al 
heel lang en dan moet je niet verbaasd zijn dat er een 
eis bijkomt.’

Mainstream in MKB 
De inzet van MKB-ondernemers vindt hij belangrijk. 
‘MKB-ondernemers zijn het hart van de Nederlandse 
economie. Zij zijn de motor en het vliegwiel naar de ver-
duurzaming van Nederland. We zien dat particulieren 
ook steeds meer doen op het gebied van zonnepanelen 
of warmtepompen. Grote ondernemingen nemen ook 

hun deel. MKB doet dit ook. Maar omdat die MKB-groep 
zo groot is, is het van belang dat daar een grotere bewe-
ging gerealiseerd wordt. Wij moeten voorbij de mooie 
voorbeelden. Duurzaamheid moet gewoon mainstream 
worden. Uiteindelijk moet je eigenlijk je hele bedrijfs-
model gaan inrichten op duurzaamheid. Omdat het dan 
toekomstgericht is.’
Heeft hij nog een tip hoe ondernemers die hier iets mee 
willen het moeten aanpakken? ‘Mijn ervaring hierin is 
dat je er gewoon mee moet beginnen en dan plezier 
halen uit de eerste beweging, zorgen dat die sneeuwbal 
gaat rollen. Je kan er heel lang over nadenken, maar uit-
eindelijk moet je het gewoon gaan doen. ‘
Met vragen kunnen ondernemers bij RVO terecht. De 
betrokkenheid van medewerkers van de RVO om echt 
het verschil te maken voor die ondernemers noemt hij 
‘echt enorm’. ‘Wij hebben hier veel mensen in huis die al 
lang voor ons werken, zeer ervaren zijn en voor de RVO 
hebben gekozen omdat ze maatschappelijke impact wil-
len realiseren’, zegt hij trots. 

Rol belastingadviseur  
Adviseurs noemt hij ook belangrijk omdat ondernemers 
naar hen luisteren. ‘Goed advies is essentieel bij het ver-
duurzamen van je onderneming. Als je kijkt naar die 
advieskring die om een ondernemer zit, dan zou je wil-
len dat die hele advieskring ondersteunt bij het realise-
ren van het verduurzamen van die onderneming. Bij die 
advieskring horen ook de belastingadviseurs. Dat bete-
kent dat zij in ieder geval de informatie en de urgentie 
zouden moeten kunnen aangeven van de verduurza-
mingsnoodzaak.’ 

hun recht zouden komen. Bovendien zou het daarmee 
voor het netwerk van de overheid ook eenvoudiger wor-
den omdat er niet meerdere loketten zijn, maar één loket 
dat antwoord kan geven op de verschillende vragen.
Choho omschrijft de RVO als een publieke dienstverle-
ner die inhoud geeft aan het beleid dat overheden 
maken. ‘Als er bijvoorbeeld een wet komt die aangeeft 
dat een gebouw energieneutraal moet zijn, dan beheert 
RVO de regeling en kunnen partijen bij ons daar infor-
matie over halen.’ 
De werkzaamheden van de RVO zijn zeer gevarieerd. 
‘Het gaat o.a. om informeren of ondersteuningsinstru-
menten. Het kan kennis zijn, financiële regelingen of 
toegang tot een netwerk. Wij organiseren bijvoorbeeld 
ook alle internationale handelsmissies, maar ook het 
Octrooicentrum valt onder de RVO.’ 
Dat doet de RVO met iets meer dan 6.000 mensen. 
Grootste opdrachtgevers zijn EZK en LNV maar RVO 
werkt bijvoorbeeld ook voor een aantal provincies en 
voert ook Europese regelgeving uit.
Daarnaast is de RVO ook de partij die vaak de handha-
ving van regelingen doet, zoals bijvoorbeeld de mest-
wetgeving in de landbouw. ‘Verder verzamelen we in de 
Klimaatmonitor alle data waarmee we transparant kun-
nen maken waar we nu staan op het gebied van het ver-
duurzamen van de industrie en het verduurzamen van 
de mobiliteit en van de omgeving. Hoe gaat het met 
elektrisch vervoer? Hoeveel laadpunten staan er in 
Nederland? Ik noem er een paar. Dat zijn vaak RVO-data 
of data die RVO bundelt.’

Tempo    
Waar staan we? ‘Tot nu toe worden doelstellingen 
gehaald. Nederland heeft de afgelopen jaren een grote 
inhaalslag geleverd, in ieder geval op het gebied van de 
duurzame energieproductie. Dus in die zin zijn we ste-
vig op weg. Tegelijkertijd is er nog heel veel nodig om de 
ambitie te halen. Al we dat samen doen, iedereen zijn rol 
pakt, dan zie ik niet waarom we het niet zouden halen. 
Ik vind ook dat we ze ook moeten halen.’
Hij vindt het te simplistisch om zich bij de realisatie 
alleen te richten op start-ups, waarin duurzaamheid al in 
de genen zit en onderdeel is van het businessmodel. ‘We 
willen ook dat oudere bedrijven meegaan in deze golf. 
RVO kan daarbij informeren, ondersteunen en kennis 
beschikbaar stellen. Dus zet die eerste stap of de volgen-
de stap als je al begonnen bent.’
Het tempo waarin ondernemers de duurzaamheidsambi-
tie oppakken verschilt. Choho: ‘Je hebt altijd onderne-
mers die als eerste starten en ondernemers die zeggen: 
ik wacht nog wel even. Om iedereen, maar met name de 
laatste groep te stimuleren, is er milieuwetgeving. 
Eigenlijk wil je natuurlijk dat het niet nodig is om derge-
lijke milieuwetgeving op te leggen. Maar er zal altijd een 
laatste groep zijn die je zo moet stimuleren.’ 
Als voorbeeld van de milieuregelgeving noemt hij dat 
kantoorgebouwen vanaf januari 2023 aan bepaalde ener-
gie-eisen moeten voldoen en anders niet meer als kan-
toor mogen worden gebruikt. ‘Kantoren zijn een belang-

‘Bij start-ups van jonge ondernemers 
zie ik dat ze op basis van duurzaamheid 
een succesvolle onderneming bouwen.’
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ISDE
Wat? Een investeringssubsidie voor duurza-
me energie en energiebesparing. Betreft 
het verduurzamen van een productieproces 
of gebouw. Subsidie op (hybride) warmte-
pompen, isolatiemaatregelen en aanslui-
ting op een warmtenet. Ook kleinschalige 
windturbines en zonnepanelen vallen 
onder de regeling.
Wie? Zowel zakelijke gebruikers als particu-
lieren (woningeigenaren).
Hoeveel? Het totale budget voor 2022 
bedraagt: 228 miljoen euro (bedrijven en 
particulieren). De ISDE-subsidie loopt door 
tot 2030. Jaarlijks komt er een nieuw bud-
get beschikbaar.
Informatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde

Energie-investeringsaftrek 
(EIA)
Wat? Investeringsaftrek voor investeringen 
die energiebesparing opleveren. Bedrijfs-
middelen die voor aftrek in aanmerking 
komen, zijn vastgelegd in de Energielijst. 
Deze wordt jaarlijks (in december) geactua-
liseerd en gepubliceerd op de website van 
RVO. Op deze lijst staan de bedrijfsgebou-
wen, processen, transportmiddelen en 
soort advies dat in aanmerking komen.
Wie? Voor ondernemers die investeren in 

energiezuinige bedrijfsmiddelen en duur-
zame energietechnieken.
Hoeveel? Ondernemers kunnen 45,5% van 
de investeringskosten aftrekken van de fis-
cale winst. Budget 2022: 149 miljoen euro.
Meer informatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia

MIA/Vamil
Wat? Milieu investeringsaftrek (MIA) en de 
Willekeurige afschrijving milieu-investe-
ringen (Vamil) stimuleren investeringen 
die primair een milieuvoordeel bieden 
(anders dan een energiebesparing, zie EIA). 
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen 
staan vermeld op de Milieulijst. Deze wordt 
elk jaar geactualiseerd. De ministeries van 
IenW en Financiën zijn verantwoordelijk 
voor beide regelingen. De Belastingdienst 
en RVO voeren de regelingen uit. RVO 
ondersteunt de regeling met onder andere 
een helpdesk, controles van de meldingen 
en advisering. De Belastingdienst besluit 
over de toekenning van MIA en/of Vamil.
Wie? Voor alle ondernemers die belasting-
plichtig zijn voor inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Ook een over-
heidsorganisatie, stichting of vereniging 
kan gebruikmaken van de MIA/Vamil, als 
die belastingplichtig is voor vennoot-
schapsbelasting. 

Hoeveel? Voor de MIA kan de investerings-
aftrek oplopen tot 45% van het investe-
ringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de 
gebruikelijke investeringsaftrek. Met de 
Vamil is het mogelijk om 75% van de inves-
teringskosten af te schrijven. Met een com-
binatie van MIA/Vamil kan een belasting-
voordeel netto oplopen tot ruim 14% van 
het investeringsbedrag. Het budget voor 
2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil 
is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar.
Meer informatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-
vamil/ondernemers#branches-en-thema’s
*Mia en Vamil kunnen in combinatie worden 
toegepast

SSEB
Wat? De SSEB (Subsidieregeling Schoon en 
Emissieloos Bouwmaterieel) is bedoeld 
voor het stimuleren van emissieloze (uit-
stootvrije) bouwmachines, met als doel het 
terugdringen van o.a. stikstof in de bouw-
sector. De subsidie kent drie categorieën: 1. 
Aanschaf 2. Ombouw van bestaande bouw-
werktuigen en 3. Innovatie, zoals financie-
ring, haalbaarheidsonderzoeken en experi-
mentele projecten. 
Wie? Alle bouwbedrijven, groot en klein.
Hoeveel? De subsidie bedraagt per nieuwe 
emissieloze bouwmachine maximaal 40% 

8 Mkb-regelingen die elke fiscalist zou moeten kennen
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(voor midden- en kleinbedrijf maximaal 
50%) van de meerkosten ten opzichte van 
een bouwmachine met verbrandingsmotor. 
Totale budget 2022: 20 miljoen euro. Totaal 
tot 2030: 270 miljoen euro. De SSEB kan in 
sommige gevallen gebruikt worden in com-
binatie met de MIA.
Meer in formatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb

Subsidies elektrische  
vervoer (diversen) 
Wat? De RVO voert diverse regelingen uit 
voor het stimuleren van elektrisch 
(bedrijfs)vervoersmiddelen. Voor bedrijfs-
auto’s voor vervoer van goederen (zoals 
bestelbussen) is er Subsidieregeling Emis-
sieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Voor vracht-
wagens is er Aanschafsubsidie Zero-emissie 
Trucks (AanZet). Ook is er bijvoorbeeld een 
subsidieregeling voor emissieloze bussen in 
het openbaar vervoer (SpUk-ZEbus). De 
regelingen moeten bijdragen aan het doel 
van een volledig emissieloos wagenpark in 
20250.
Wie? Ondernemers met bedrijfstransport-
middelen
Hoeveel? Het Budget emissieloze vrachtwa-
gens/AanZet voor 2022: 13,5 miljoen euro 
(totaal 40 miljoen tot en met 2024). Subsi-
diebedragen varieert tussen 12,5% en 20% 

van de aanschafprijs. Budget Seba 2022: 
Maximal 5.000 euro per bedrijfsauto.
Meer informatie en aanvragen?  
Seba: www.rvo.nl/subsidies-financiering/
seba AanZet: www.rvo.nl/subsidies-finan-
ciering/aanzet#budget
*Zakelijke auto’s zijn vanaf 2022 uitgesloten 
van Mia/Vamil. 

DEI+
Wat? Een innovatiesubsidie voor innovatie-
ve technieken die minder energie gebrui-
ken in het productieproces, technieken 
voor minder CO2 uitstoot en voor projecten 
die een circulaire economie stimuleren. 
Pilot- of demonstratieprojecten kunnen 
ondernemers een beroep doen op de rege-
ling Demonstratie Energie- en Klimaatin-
novatie (DEI+).
Wie? Ondernemers die pilotprojecten wil-
len uitvoeren.
Hoeveel? Total budget 2022: € 58,6 miljoen.
Meer informatie en aanvragen?  
Demonstratie Energie- en Klimaatinnova-
tie (DEI+)2

SVM
Wat? De Subsidieregeling Verduurzaming 
MKB (SVM) geeft subsidie voor advies over 
en ondersteuning bij het verduurzamen 
van een bedrijfspand of bedrijfsvoering.

Wie? Voor mkb-ondernemingen tot 250 
werknemers (fte’s) en een jaaromzet van 
maximaal € 50 miljoen die niet onder de 
wettelijke energiebesparingsplicht vallen. 
Hoeveel? De subsidie voor het energiead-
vies én het ondersteuningstraject vergoedt 
80% van de gemaakte kosten (excl. btw). 
Het maximale subsidiebedrag is € 2.500. 
Budget 2022: 28,2 miljoen euro.
Meer informatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm

Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) 

Wat? Een fiscale regeling waarmee 
ondernemers kosten voor toekomstige 
Research & Development (R&D) kunnen 
verlagen. De WBSO vergoedt een deel van 
de (loon)kosten en uitgaven van een R&D-
project. Resultaat is minder loon- of 
inkomstenbelasting
Wie? Ondernemers en zelfstandigen die 
een technisch nieuwe ontwikkeling of 
technisch-wetenschappelijk onderzoek uit-
voeren. 
Hoeveel? Het beschikbare budget voor de 
WBSO in 2022 bedraagt € 1.336 miljoen.
Meer informatie en aanvragen?  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso
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kunnen ontsluiten waar ondernemers terecht kunnen.’
Hij voegt daar nog aan toe. ‘Als wethouder in Amsterdam 
heb ik gemerkt dat de financiële wereld zich baseert op 
het verleden. Risicomijding kun je het beste realiseren 
door naar het verleden te kijken en op basis van die ken-
nis te adviseren. Maar ik denk dat de uitdaging hier een 
andere is omdat het verleden niet het juiste referentieka-
der is om op het gebied van duurzaamheid naar de toe-
komst te kijken. Ten eerste vanwege de noodzaak, maar 
ten tweede omdat je gewoon letterlijk ziet dat de prijs van 
de investeringen dalen. Een zonnepaneel is nu een stuk 
goedkoper dan in het verleden en daarmee is de terugver-
dientijd inmiddels alweer anders. Met de stijging van 
energieprijzen is die terugverdientijd weer korter. Kort-
om de rekensom is in korte tijd totaal anders. Daarom zou 
ik willen zeggen: natuurlijk moet je altijd naar het verle-
den blijven kijken, maar tegelijkertijd moet je ruimte 
houden om ook je advies op basis van de toekomst te 
doen. Want als je alleen naar het verleden blijft kijken, 
dan word je heel behoudend en groei je dus niet mee met 
de ontwikkeling waar we het hier over hebben.’

Het ideaal is dat de fiscaal adviseur de ondernemer ook 
kan adviseren op het gebied van subsidie- en investe-
ringsmogelijkheden van duurzaamheid. ‘Als zij dit 
advies niet zelf kunnen geven dan zouden ze moeten 
kunnen verwijzen. Met andere woorden: het netwerk 

Weten en regels

In de milieuwetgeving staan verschillende verplichtingen voor energie-
besparing bij bedrijven en instellingen. Bedrijven en instellingen zijn 
wettelijk verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een te-
rugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebespa-
ringsplicht. Bedrijven zijn verplicht te rapporteren welke energiebespa-
rende maatregelen zijn uitgevoerd (informatieplicht). In de Erkende 
Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn voor de 19 bedrijfstak-
ken de maatregelen vastgelegd. 

Meer informatie? Kijk op Energiebesparingsplicht (rvo.nl)3

Het ideaal is dat de fiscaal adviseur de ondernemer ook kan  
adviseren op het gebied van subsidie- en investeringsmogelijkheden 

van duurzaamheid. 
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Branchevereniging 
Als onderdeel van co-creatie zijn er internetconsultaties 
waarin branches worden geconsulteerd en zo de moge-
lijkheid krijgen om hun zienswijze te geven. Is RB hier 
als branchevereniging ook bij betrokken? Of zit zij in 
panels? ‘Nee, zover ik weet niet. Wij hebben veel contact 
met verschillende sectoren, ook regelmatig met de 
belastingadviseurs als het o.a. gaat om fiscale en subsi-
dieregelingen die RVO uitvoert. Het is goed een relatie 
aan te gaan omdat we dan met elkaar het gesprek kun-
nen voeren over hoe wij onze dienstverlening nog ver-
der kunnen verbeteren. Om bijvoorbeeld een beter beeld 
te krijgen hoe de regelingen worden gebruikt en wat we 
kunnen doen om het gebruik nog verder te simuleren.’

Informatie 
Voor informatie kunnen ondernemers bij de RVO terecht. 
De RVO heeft klantcontactteams die ondernemers kun-
nen bellen, of waar ze digitaal vragen kunnen stellen. 
Veel informatie staat ook op de website die pas is ver-
nieuwd. ‘We hebben op de nieuwe website het navigeren 
naar informatie eenvoudiger gemaakt. Bij het inrichten is 
meer gedacht vanuit de vragen en behoefte van onderne-
mers in plaats vanuit de meer dan 900 regelingen die RVO 
beheert.’ Choho is hier duidelijk trots op. ‘Onze nieuwe 
website is veel gebruiksvriendelijker en verbindt de infor-
matie ook meer logisch aan elkaar, zodat je ook letterlijk 
wat makkelijker kunt navigeren en ook beter uitkomt bij 
de informatie waar je op zoek naar bent.’ 

Toekomstdoelen RVO 
Wat kunnen ondernemers de komende jaren van de RVO 
verwachten? Hoe gaat de RVO zich verder ontwikkelen? 
Met het oog op de toekomst van de RVO vindt Choho 
twee bewegingen belangrijk. ‘Ten eerste nog meer inzoo-
men op de maatschappelijke impact. Dus echt de bedoe-
ling centraal stellen en minder de instrumenten of de 
opdrachten die wij krijgen. Daar wil ik op doorgroeien. En 
ten tweede dat we het publieke dienstverlenerschap ook 
verder ontwikkelen en dan vooral ook RVO zien als inter-
mediair tussen die ondernemer en al die rijksoverheidor-
ganisaties. Juist omdat wij een half miljoen klantcontac-
ten per jaar hebben en het geluid van al die ondernemers 
niet alleen gebruiken om onze eigen dienstverlening te 
verbeteren, maar ook in co-creatie ofwel gesprekken met 
ministeries inbrengen. Dat zijn twee bewegingen waarop 
ik de RVO wil doorontwikkelen.’
Daarbij vindt hij het belangrijk dat nog meer onderne-
mers RVO makkelijk vinden. ‘Want we kunnen veel 
betekenen voor ondernemend Nederland’.  <<<

Hij noemt vervolgens dat ondernemers bij investeringen 
vaak vragen om zekerheid. ‘Die zekerheid wil ik wel 
geven. Wij weten nu dat Nederland de ambitie heeft om 
een CO2-reductie van minimaal 55 procent te realiseren 
in 2030 en 100 procent reductie in 20250. Dat is over 8 
jaar. Dan kan je natuurlijk denken: ik wacht wel wat er 
komt. Maar je kunt ook van het gegeven aan. Als je deze 
zekerheid hebt, dan zou dat prikkel genoeg moeten zijn 
om in beweging te komen - ook als adviseur. Door hierin 
mee te gaan, blijf je ondernemen en voor de bal spelen. ‘

Subsidie, maatregel of regeling
Hoe wordt bepaald hoe een regeling er uit gaat zien? Wie 
bepaalt bijvoorbeeld of het een subsidie wordt, fiscale 
maatregel of financiële regeling? Choho: ‘De wijze waar-
op we dat doen, bepalen we steeds meer samen met het 
ministerie of de instantie die de regel maakt. Samen kij-
ken we dan naar wat het beste instrument is om die 
beleidsambitie of die bedoeling te realiseren.’ De betrok-
kenheid van RVO is groot omdat RVO op dit vlak veel ken-
nis en ervaring in huis heeft. ‘Wij weten wat wel en niet 
werkt voor een bepaalde doelgroep of om een bepaald 
beleidsdoel te realiseren. Dat is een heel uitvoerig proces.’
Hoe groot de subsidiepot is of hoe lang de regeling loopt, 
daar gaat de RVO niet over. Veel regelingen zijn eindig. 
De SDE++ regeling voor stimulering van duurzame ener-
gie is een van de grootste regelingen met een budget van 
dertien miljard euro in 2022. Het is een zogenoemde 
exploitatiesubsidie waarbij het verschil tussen de kost-
prijs van een techniek en de marktwaarde van de opge-
wekte energie wordt gecompenseerd. De looptijd van de 
subsidie is 12 of 15 jaar.
Om te voorkomen dat mensen bij een populaire regeling 
achter het net vissen, wordt er regelmatig met tranches 
gewerkt, waarbij ook wordt gekeken naar wat het duur-
zaamheidsrendement is. ‘Hoe hoger het duurzaamheids-
rendement is, hoe hoger de kans om in de eerste tran-
ches gefinancierd te worden, dus zeker te zijn van 
subsidie, terwijl als je een wat lager duurzaamheidsren-
dement hebt, dan kom je misschien pas in de tweede of 
in de derde tranche in aanmerking. Zo zijn er verschil-
lende knoppen om te sturen dat je met een regeling een 
zo hoog mogelijk duurzaamheidsrendement bereikt.’
Hij vult hier op aan. ‘Misschien leuk om te noemen dat 
wij ook met klantteams werken. Voordat we iets publi-
ceren op de website toetsten we bij klantteams en panels 
met afgevaardigden van ondernemers of de informatie 
begrijpelijk is en of ze gebruik zouden maken van zo’n 
regeling. We hebben ook heel veel contacten met de 
doelgroep om te toetsen of het werkt wat we hebben 
bedacht voordat we het publiceren. Dat proces levert 
natuurlijk ook hele waardevolle informatie op, die wij 
ook weer naar het ministerie toe brengen om zo dat 
inzicht voortdurend verder aan te scherpen.
Bovendien kunnen we op basis van de data ook zien of 
de regelingen die we inzetten goed of minder goed 
wordt gebruikt. Als een regeling minder goed gebruikt 
wordt, dan onderzoeken wij hoe dat komt. Dat is in feite 
de kern van ons werk.’ 

Noten
1 Website RVO. 

2 www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei.

3 www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/

energiebesparingsplicht#actuele-erkende-maatregelenlijsten-2019.
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Groen is overigens allang geen USP meer. Een tweede 
googeltje leverde een groene slager, een groene bakker, 
een groene huisarts (‘de eerste CO2 neutrale huisarts van 
Nederland’) en in Berlijn zelfs een groen bordeel op. Be-
zoekers die op de fiets of met het ov komen krijgen kor-
ting. Maar we beperken ons hier tot de groene fiscalist.

Passie voor duurzame energie 
Buiter (1981) is naar eigen zeggen een fiscalist met passie 
voor duurzame energie. Toen het fenomeen energietran-
sitie nog pril was zag hij daarin een geweldige kans om 
de organisatie waar hij destijds werkzaam was op dit 

Het Register Belastingadviseurs is een orga-
nisatie met een ongelofelijk divers leden-
bestand. Specialisten hebben we dan ook 
in alle soorten en smaken. Diversiteit is 

dan misschien niet door ons uitgevonden, maar we zijn 
er wel erg goed in. Toen er in het kader van dit duur-
zaamheidsnummer een fiscalist gezocht moest worden 
die duurzaamheid als specialiteit heeft was één kort 
googeltje voldoende om uit te komen bij Norbert Buiter 
MB RB, oprichter en eigenaar van ‘De Groene Fiscalist’, 
een fiscaal advieskantoor gevestigd in het Groningse 
Meerstad. 

‘ Trots dat ik een bijdrage 
mag leveren aan de 
energietransitie’
RB-lid Norbert Buiter van ‘De Groene Fiscalist’ is specialist op het snijvlak van 
fiscaliteit en duurzame energie. Daarnaast onderneemt hij ook in duurzame 
energie met Laadkracht BV, waarmee hij een bijdrage hoopt te leveren aan het 
versnellen van het elektrisch rijden. 

Door Sylvester Schenk |foto’s Raphaël Drent 

Norbert Buiter:
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Specialist en ontwikkelaar 
Desgevraagd beaamt Buiter dat deze tak van sport om 
bijzondere kennis van bijzondere regelingen vraagt. De 
wetgeving rondom energie, energieprojecten en coöpe-
raties is complex en uitgebreid. Enerzijds heeft men van 
doen met specialismen die zich enkel op dit vakgebied 
voordoen. Denk daarbij aan de al genoemde postcode-
roos, maar ook aan de energiebelasting en de salderings-
regeling. Daarnaast zullen er altijd algemene fiscale 
vraagstukken spelen (ondernemerschap, vermogens-
etikettering) die zo hun eigen fiscale dynamiek hebben 
binnen het specialisme. Buiter geeft verder aan talent te 
hebben voor business development, zoals het combine-
ren van zonnepanelen met laadoplossingen en energie-
opslag. Dat klinkt kansrijk op een moment dat de salde-
ringsregeling zijn einde begint te naderen en een liter 
euro 95 ruim € 2,38 kost. 

Toekomst 
Dan een vraag naar de toekomst: waar gaan we met z’n al-
len ons geld op zetten? Gaan we voor de zon, de wind of 
toch voor biomassa? Goede vraag riposteert Buiter, die er 
wel meteen een antwoord op heeft. We gaan inzetten op 
wind op zee en zon op daken. Verder gaan we voor netver-
zwaring en waar nodig waterstof als energiedrager. En 
tenslotte voorspelt Buiter een grote toekomst voor warm-
tepompen als efficiënte warmtevoorziening en voor op-
slagsystemen om zowel het energienetwerk te ontzien 
als hernieuwbare energie optimaal te benutten.
De toekomst van de duurzame energie is één, een twee-
de en zeker voor ons niet minder interessante vraag is 
die naar de toekomst van de groene fiscaliteit. Volgens 
Buiter biedt de toekomst voor groene fiscaliteit een 
enorme potentie. Het kantelpunt naar volledig her-
nieuwbaar is nog niet bereikt, maar nu al is er schaarste 
op het gebied van maatwerkadvisering waar het betreft 
energiebesparing, energieopwekking en mobiliteit. 
Kortom, een vakgebied waar voor fiscalisten beslist een 
prima boterham te verdienen valt.
Ten bewijze dat hij heilig gelooft in de toekomst van 
duurzame energie en elektrisch rijden geeft Buiter aan – 
anders dan als fiscalist – hard aan de weg te timmeren op 
het gebied van (openbare) laadinfrastructuur. Zoals ge-
zegd niet vanuit zijn rol als fiscalist, maar vanuit zijn on-
dernemerschap en passie voor elektrisch autorijden. Met 
zijn bedrijf Laadkracht BV hoopt hij een grote bijdrage te 
leveren aan het versnellen van het elektrisch rijden. 
Ach, waarom zou er op de Amsterdamse beurs – naast 
Fastned en Alfen – geen ruimte zijn voor een derde note-
ring voor een laadpaalbedrijf? Want duurzaamheid heeft 
nu eenmaal de toekomst. 
Benieuwd naar activiteiten en inzichten van Norbert 
Buiter? Volg hem op twitter, waar hij actief is. ‘Op twit-
ter is een levendig netwerk ontstaan van energie-ex-
perts waar ik dagelijks mee kan sparren over het energie-
systeem van de toekomst en de dagelijkse uitdagingen 
bij het opwekken en opslaan van duurzame energie. Ik 
ben trots op dat ik een bijdrage mag leveren aan de ener-
gietransitie’.  <<< 

punt naar een hoger niveau te tillen. Hij werd lid van de 
landelijke werkgroep duurzaamheid van deze club en 
maakte ‘groene’ adviesproducten en rekenmodellen. 
Maar het ging hem allemaal wat te traag. In 2015 – direct 
na de Klimaattop van Parijs – nam hij ontslag om voor 
zichzelf te kunnen beginnen. Dat deed hij onder de 
naam ‘De Groene Fiscalist’. Een geuzennaam, want het 
was bij zijn eerdere werkgever zijn alter ego: ‘Daar heb je 
hem weer met z’n zonnepanelen en elektrische auto’s’. 
Ach, sommige mensen zijn hun tijd nu eenmaal ver 
vooruit.
Vervolgens zette hij bij zijn eerste klanten (zoals de Gro-
ninger Energie Koepel en Grunneger Power) lokale ener-
gieprojecten onder de postcoderoosregeling op. Met die 
toen nog nieuwe (en inmiddels weer afgeschafte) rege-
ling was hij door zijn RB-afstudeerthesis ‘Zonnepanelen 
fiscaal belicht’ goed bekend. Het bood hem de kans pro-
actief te adviseren en een nieuwe markt te ontwikke-
len. Zelden zal een afstudeerscriptie zo bepalend zijn ge-
weest voor de verdere carrière van de scribent! Het lag 
daarna voor de hand om dit ingeslagen pad te blijven be-
wandelen. Buiter schetst zichzelf op zijn site www.de-
groenefiscalist.nl dan ook als specialist in duurzame 
energie- en mobiliteitsoplossingen. Daarnaast is hij 
werkzaam als projectmanager en -ontwikkelaar voor 
duurzame energieprojecten met bijbehorende subsidie-
regelingen. En verder ondersteunt hij – op het nationale 
speelveld – verschillende initiatieven om de energie-
transitie naar duurzame energie te versnellen en de CO2 
uitstoot te reduceren.

Coöperaties
Blijkbaar is de wereld van de groene en duurzame ener-
gie veelal het domein van coöperatieve ondernemingen, 
vaak getooid met fraaie namen als GrunnegerPower, 
Bronnen VanOns en Energie Samen. Volgens Buiter is de 
coöperatieve sector op de markt voor groene en duurza-
me energie volwassen aan het worden en aan het profes-
sionaliseren. Hij bedient met name energiecoöperaties, 
van de oprichtingsfase tot aan het opzetten en exploite-
ren van (grootschalige) energieprojecten. ‘Ik blijf mij in-
zetten voor coöperatieve organisaties die tot doel heb-
ben om burgers toegang en eigendom te bieden in lokale 
hernieuwbare energieprojecten’, aldus Buiter. Waar hij 
dat eerst landelijk deed, beperkt hij zich tegenwoordig 
in de regel tot de noordelijke regio’s, waarbij Zwolle zo’n 
beetje de zuidgrens van zijn werkgebied is. 
Daarnaast ondersteunt hij lagere overheden bij het aan-
vragen van subsidies, het opzetten van proeftuinprojec-
ten met bijbehorende fiscale vraagstukken. En samen 
met zijn voormalige collega Dennis Hoefnagel (die u als 
het goed is ook nog uit de serie Het Kantoor zou moeten 
kennen) verzorgt hij jaarlijks de cursus ‘Fiscaliteit & 
Duurzaamheid’. Nog niet voor onze vereniging, maar 
daar zou zomaar verandering in kunnen komen. De be-
reidheid om voor ons te doceren is er beslist. Incidenteel 
springt Buiter bij als zich bij collega fiscalisten en ac-
countants vraagstukken voordoen op het gebied van 
duurzaamheid. 
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Historisch fiscaal materiaal
Fons Overwater, bestuursvoorzitter van het Register Belastingadviseurs en redacteur van Het Register, beschrijft in deze serie fiscale 
bijzonderheden uit het verleden. In deze laatste bijdrage van deze serie legt hij een verband met het thema duurzaamheid. 

Een zeer actuele duurzaam-
heidsdiscussie in Nederland is 
of de fiscaliteit ingezet moet 
worden voor de volksgezond-
heid. Daarbij gaat het bijvoor-
beeld om het invoeren van 
een nultarief voor verse groe-
ten en fruit, en het zwaarder 
belasten van vlees, suiker, 
zout en vet bijvoorbeeld door 
verhoging van de btw of de 
invoering van accijns op dit 
soort producten. 

Duidelijk is dat het 
inzetten van de fis-
caliteit voor ge-
noemd doel van de 

volksgezondheid op tal van uit-
voeringstechnische bezwaren 
stuit, ondanks dat het om fysie-
ke goederen gaat waarvan de 
stromen toch relatief makkelijk 
gevolgd kunnen worden. In ie-
der geval veel makkelijker dan 
ICT-producten of andere imma-
teriële zaken. 
Genoemde uitvoeringstechni-
sche bezwaren hebben in het 
verleden echter niet verhinderd 
dat dergelijke belastingen wer-
den ingevoerd of afgeschaft. 
Want wie denkt dat dergelijke 
belastingen nieuw zijn, vergist 
zich: ze hebben allemaal min of 
meer in het verleden al bestaan, 
en zeker niet alleen in Neder-
land. 

Rijksaccijns
Het meest recente voorbeeld is 
de afschaffing van de suikerac-
cijns in 1993 die bijna twee eeu-
wen geldig is geweest. Ander 
voorbeeld is de ‘Wet van 2 juli 

1822 houdende een belasting 
(accijns, red.) op het geslagt’. 
Deze ‘rijksaccijns’ was van toe-
passing tot en met 1866 en ver-
ving voor een deel lokale slacht- 
en vleesbelastingen die 
geheven werden bij invoer in 
een stad en die als opcenten bij 
de rijksaccijns bleven bestaan. 
De accijns op het geslacht werd 
op stieren, ossen, koeien, var-
kens en schapen geheven. De 
invoering van de rijksaccijns in 
1823 veroorzaakte niet alleen 
een verandering in de hoogte 
van het tarief, maar ook in de 
wijze van heffing. De aanslag 
bestond niet meer uit een vast 
bedrag per dier, maar uit een 
percentage van de marktwaar-
de. Al het vee werd in hoofdsom 
voor 10 procent van de waarde 
aangeslagen, behalve varkens 
die voor 8 procent werden aan-
geslagen.

De ‘Wet van 2 juli 1822 houden-
de een belasting op het geslagt’ 
kende een zeer eenvoudige re-
geling om verschil van inzicht 
over de taxatiewaarde van vee 
tot een oplossing te brengen: de 
taxateur moest ze voor zijn ge-
schatte waarde overnemen als 
de veehouder de taxatie te hoog 
vond.

Herintroductie 
Ook in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw sprak men al over 
de herintroductie van vleesbe-
lasting, toen met als doel niet 
de nationale volksgezondheid 
maar om de honger in de wereld 
te bestrijden.  <<<

Vleesbelasting:
actueel maar beslist geen innovatie

Trouw, 14 november 1974

Frankrijk heeft tot 1960 een 
vleesbelasting gekend.

Zuid-Afrika kende een speciale 
heffing op melk en boter.

Twee voorbeelden 
Twee voorbeelden uit andere landen:
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Jurisprudentie en wetgeving
 

Inkomstenbelasting

2022/23 De eerst ingediende aangifte 
bij geregistreerde partners bepalend 
voor woning in box 1
Een man en een vrouw hadden een relatie maar zij woonden niet 
op hetzelfde adres. In 2014 gingen zij een geregistreerd partner-
schap aan, dat zij in 2018 beëindigden. De man merkte in zijn aan-
gifte inkomstenbelasting 2015 en 2016 de vrouw niet aan als fisca-
le partner. Daarnaast stelde hij dat zijn box 3-vermogen moest 
worden verlaagd omdat de woning waarin hij woonde als eigen 
woning in box 1 moest worden aangemerkt. De inspecteur stelde 
dat de man en de vrouw in 2016 wel elkaars fiscale partners waren 
en dat maar één woning in box 1 kon worden opgenomen. De man 
ging in beroep.

Rechtbank Noord-Holland besliste dat in 2016 sprake was van fis-
caal partnerschap, ook al stonden de man en de vrouw niet op het-
zelfde adres ingeschreven in het BRP en voerden zij geen geza-
menlijke huishouding. Het geregistreerd partnerschap leidde tot 
fiscaal partnerschap zodat er maar één woning tot hoofdverblijf als 
eigen woning kon worden aanmerken. Doordat de man en de 
vrouw beiden hun “eigen” woning in hun aangiften als eigen 
woning in box 1 hadden aangemerkt, hadden zij geen gezamenlij-
ke keuze uitgebracht voor één van beide woningen. In dat geval 
moest volgens de rechtbank op grond van artikel 3.111, lid 9, Wet 
IB 2001 de woning van degene die als eerste zijn aangifte had inge-
diend als eigen woning in box 1 worden aangemerkt. De vrouw 
had als eerste haar aangifte over 2016 ingediend, zodat de woning 
van de man niet als (zijn) eigen woning kon worden aangemerkt, 
maar tot zijn box 3-vermogen behoorde.

	■ Rechtbank Noord-Holland 26 januari 2022, nr. HAA 20/4332, ECLI:NL:RBNHO:2022:1347

Loonbelasting

2022/24 Vinkje in fout vakje maar 
tóch loonkostenvoordeel oudere 
werknemers
Wil een werkgever voor een loonkostenvoordeel oudere werkne-
mers (LKV) in aanmerking kunnen komen, moet de werknemer 
aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever moet dan via 
de loonaangifte het LKV vanaf het begin van het dienstverband 
aanvragen voor maximaal 3 jaar. Hof Amsterdam besliste dat een 
werkgever die een vinkje op de verkeerde plaats had gezet in een 
aangifte loonheffingen, toch recht had op het LKV omdat het 
belang van de overheid bij een vinkje in het juiste vakje van de 
loonaangifte minder zwaar weegt dan het belang van de belang-
hebbende om een voor haar niet-kenbare fout in die aangifte te 
kunnen herstellen. 

De procedure werd gevoerd door een werkgever in verband met 
een werknemer die vanaf 2018 voldeed aan de voorwaarden voor 
de toekenning van een LKV oudere werknemer. De werkgever had 
daar om verzocht door de indicatie hiervoor in de loonaangiften 
2018 aan te vinken. Bij het UWV en de Belastingdienst was in 2018 
bekend dat voor de werknemer in 2018 werd voldaan aan de voor-
waarden. De inspecteur had de werkgever ten aanzien van de 
werknemer alleen geen LKV toegekend omdat geen indicatie voor 
de premiekorting voor hem was aangegeven in de loonaangifte 
december 2017 en dit niet was aangevuld in een uiterlijk op 1 mei 
2018 ingediend correctiebericht. Hoewel de loonaangifte zoals die 
bij de Belastingdienst was binnengekomen het uitgangspunt was, 
vond het hof dat de werkgever toch recht had op een LKV voor 
2018. De werkgever had niet uiterlijk op 1 mei 2018 een correctie-
bericht ingediend omdat zij tot begin 2019 in de achteraf bezien 
onjuiste veronderstelling was dat zij in de loonaangifte van decem-
ber 2017 een indicatie voor premiekorting ouderen voor de werk-
nemer had ingevuld. Het hof vond dat de werkgever de fout mocht 
herstellen op het moment dat het haar duidelijk werd dat in de 
loonaangifte van december 2017 een fout zat. Daarbij was van 
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belang dat zij niet eerder dan begin 2019 achter de fout was geko-
men. Het UWV en de Belastingdienst daarentegen konden samen, 
op collectief en nominatief niveau, wel al op 1 mei 2018 vaststel-
len dat ten aanzien van de werknemer werd voldaan aan de voor-
waarden voor het LKV. Het belang van de overheid bij een vinkje 
in het juiste vakje van de loonaangifte over het laatste tijdvak van 
2017 woog minder zwaar dan het belang van de werkgever om een 
voor haar niet-kenbare fout in die aangifte te kunnen herstellen. 
Het hof verklaarde het hoger beroep van de werkgever gegrond.

	■ Hof Amsterdam 30 november 2021, nr. 21/00039, ECLI:NL:GHAMS:2021:4304

Formeel

2022/25 Niet-opleggen primitieve 
aanslag bij einde aanslagtermijn niet 
per se ambtelijk verzuim 
Hof Den Haag had in de procedure van een belastingplichtige 
beslist dat de inspecteur met het niet-opleggen van een primitieve 
aanslag inkomstenbelasting binnen de aanslagtermijn vanwege 
een nog lopend boekenonderzoek geen ambtelijk verzuim had 
begaan, maar de Hoge Raad heeft beslist dat het hof dit niet zonder 
meer had kunnen beslissen en nuanceerde de uitspraak van het 
hof.

Een man had voor 2009 tot en met 2011 geen uitnodiging ontvan-
gen om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting en had daar-
om geen aangiften ingediend over die jaren. Bij een gezamenlijke 
actie van de politie en de Belastingdienst werd hij in april 2014 
staande gehouden in een BMW met een cataloguswaarde van € 
116.549. Bij een verdere controle bleek dat hij aanzienlijke uitga-
ven had gedaan en over 2009 tot en met 2013 een negatief netto 
privé had dat niet te verklaren was. De inspecteur legde navorde-
ringsaanslagen op naar een inkomen uit werk en woning van € 
50.000 per jaar. De man ging in beroep, maar hof Den Haag ver-
wierp de stelling van de man dat de inspecteur voor het jaar 2011 
voldoende gegevens had om binnen de termijn van artikel 11, lid 3, 
AWR een ambtshalve aanslag op te leggen, en dat de inspecteur 
een ambtelijk verzuim had begaan door dit niet te doen. De man 
ging in cassatie en stelde nogmaals dat de inspecteur na de staan-
dehouding in april 2014 voldoende tijd en gelegenheid had gehad 
om nog in 2014 een aanslag over 2011 ter behoud van rechten op te 
leggen. 

De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie gegrond. Als de 
inspecteur bij een aanslagbelasting zodanig twijfelt aan de juist-
heid van een aangifte dat hij het nodig vindt om een onderzoek in 
te stellen, moet hij met het opleggen van een aanslag wachten tot-
dat hij de resultaten van dat onderzoek heeft. Dat geldt ook als er 
geen aangifte is gedaan en de inspecteur eraan twijfelt of dat 
terecht is, en hij om die reden een onderzoek instelt. Als de inspec-
teur dan een aanslag oplegt, zonder te wachten totdat hij de resul-
taten van het volledige onderzoek heeft, dan begaat hij daarmee 
een ambtelijk verzuim dat niet door een navordering kan worden 
hersteld. Dat is alleen anders als er gegronde redenen zijn waarom 
de aanslag al moest worden opgelegd vóórdat met de resultaten 

van dat onderzoek rekening kan worden gehouden. Daarvan kan 
sprake zijn als de termijn voor het opleggen van een primitieve 
aanslag bijna verstrijkt. Ook als geen aangifte is gedaan, moet de 
inspecteur in deze gevallen binnen die termijn een primitieve aan-
slag opleggen als hij bij het einde van die termijn over zodanige 
informatie beschikte, of had moeten beschikken, dat hij op basis 
daarvan had moeten concluderen dat belasting is verschuldigd, en 
hij in verband daarmee het opleggen van een primitieve aanslag 
niet had mogen nalaten. De informatie waarover de inspecteur bij 
het einde van de aanslagtermijn had behoren te beschikken, was 
de informatie waarover hij op dat moment zou hebben beschikt bij 
een behoorlijke en voldoende voortvarende taakuitoefening. Als 
de inspecteur een primitieve aanslag moest opleggen, was het 
mogelijk dat er bij het einde van de daarvoor geldende termijn, op 
basis van de informatie waarover de inspecteur dan beschikte, 
althans had moeten beschikken, nog onduidelijkheid was over de 
omvang van de belastingschuld. De inspecteur moest de aanslag 
dan baseren op een redelijke schatting. Het ging er om met welke 
omvang van de belastingschuld de inspecteur op dat moment in 
redelijkheid ten minste rekening moest houden. Als uit het ver-
volg van het onderzoek feiten naar voren kwamen waaruit volgde 
dat de belastingschuld hoger was dan het in redelijkheid geschatte 
bedrag, dan waren dat nieuwe feiten die in zoverre navordering 
rechtvaardigden. De Hoge Raad verwees de zaak naar hof Amster-
dam voor een hernieuwd onderzoek naar de vraag of de inspecteur 
voor 2011 een ambtelijk verzuim had begaan door geen primitieve 
aanslagen op te leggen. Bij bevestigende beantwoording van die 
vraag moet het verwijzingshof beslissen hoe hoog het bedrag van 
die aanslagen bij een redelijke schatting ten minste had moeten 
zijn. Tot dat bedrag is er dan geen nieuw feit dat navordering recht-
vaardigt. Voor zover een dergelijk nieuw feit ontbreekt, moet het 
verwijzingshof beslissen op de subsidiaire stelling van de inspec-
teur dat navordering gerechtvaardigd is omdat de belastingplichti-
ge te kwader trouw was geweest.

	■ Hoge Raad 22 april 2022, nr. 20/03412, ECLI:NL:HR:2022:638 

2022/26 Hof nam bij uitstelverzoek 
zitting ten onrechte aan dat belang-
hebbende niet ziek was
De Hoge Raad heeft beslist dat hof Den Haag een verzoek van een 
belastingplichtige om uitstel van de zitting in verband met een 
dringende medische reden, ten onrechte had afgewezen door 
ervan uit te gaan dat de uitstelverzoeken waren ingediend om de 
voortgang van de procedure te frustreren. 

Een advocaat ging in beroep tegen naheffingsaanslagen btw over 
2009 en 2010 en (navorde-rings)aanslagen inkomstenbelasting 
over 2009, 2010 en 2011. Na de uitspraak van rechtbank Den Haag 
stelde hij hoger beroep in. Op de dag vóór de geplande zitting liet 
zijn zaakwaarnemer (die niet gemachtigde was) aan hof Den Haag 
weten dat de advocaat vanwege klemmende medische redenen 
niet op de zitting aanwezig kon zijn. Hof Den Haag verleende geen 
uitstel voor de zitting omdat ook uit eerdere procedures van 
dezelfde advocaat bleek dat het een vertragingstactiek was om de 
voortgang van de procedure te frustreren. De advocaat ging met 
succes in cassatie. 
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De Hoge Raad stelde voorop dat de rechter in belastingzaken een 
verzoek om uitstel van het onderzoek ter zitting moet inwilligen 
als een partij daar tijdig om verzoekt en gewichtige redenen, zoals 
ziekte, aanvoert waarom hij niet aanwezig kan zijn op de dag die 
voor de zitting is vastgesteld, of waarom hij zich niet op die zitting 
kan voorbereiden. De rechter wijst zo’n verzoek alleen af als de 
belangen van de zaak zwaarder wegen dan zo’n uitstel. Deze 
beslissing moet de rechter in zijn uitspraak motiveren. Bij die 
beoordeling mag hij geen betekenis toekennen aan de mate waarin 
een partij haar standpunt(en) tot dan toe heeft onderbouwd. Voor 
zover de rechter bij de beoordeling van een verzoek om uitstel van 
het onderzoek ter zitting andere handelingen en gedragingen van 
die partij betrekt, moet hij zich beperken tot handelingen en 
gedragingen van die partij in de betreffende zaak en in zijn instan-
tie. Als de belanghebbende door ziekte is verhinderd op de zitting 
te verschijnen en in verband daarmee om uitstel van het onder-
zoek ter zitting heeft verzocht of heeft laten verzoeken, moet de 
rechter dit verzoek als regel inwilligen. Een dergelijk verzoek kan 
ook worden gedaan door een ander dan de belanghebbende of zijn 
gemachtigde.

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan de 
rechter beslist dat ondanks de ziekte van de belanghebbende het 
belang van een behoorlijke procesorde - zoals het afdoen van de 
zaak binnen een redelijke termijn - ernstig in het gedrang zou 
komen als het onderzoek ter zitting zou worden aangehouden, en 
dit belang onder de gegeven omstandigheden zwaarder moet 
wegen dan het belang van de belanghebbende om bij de behande-
ling van zijn zaak aanwezig te zijn. Het hof had miskend dat een 
verzoek om uitstel van de zitting wegens ziekte van de belangheb-
bende door een ander dan de belanghebbende of zijn gemachtigde 
kan worden gedaan. Het hof had geen uitstel voor de zitting ver-
leend omdat het hof vond dat de advocaat geen gewichtige reden 
had. Het hof had in wezen beslist dat de advocaat niet ziek was en 
dus wél in staat was om de zitting bij te wonen. Het hof had deze 
beslissing enerzijds gebaseerd op zijn aanname dat de advocaat de 
rechtsgang wilde frustreren en anderzijds op het argument dat de 
verklaring van de huisarts onvoldoende uitsluitsel gaf of de advo-
caat inderdaad niet in staat was de zitting bij te wonen. De Hoge 
Raad verklaarde het cassatieberoep gegrond en verwees de zaak 
voor verdere behandeling naar hof Amsterdam. 

	■ Hoge Raad 22 april 2022, nr. 20/01057, ECLI:NL:HR:2022:525

2022/27 Belastingadviseur moest e-
mails aan inspecteur verstrekken
Artikel 53a AWR bepaalt dat onder andere notarissen en advocaten 
verschoningsrecht hebben en dus verplicht zijn tot geheimhou-
ding van al wat in die hoedanigheid aan hen is toevertrouwd. De 
belastingadviseur valt niet onder de in artikel 53 van de AWR 
genoemde personen, zodat hij zich niet op grond van dit artikel 
kan beroepen op geheimhouding. In de volgende procedure kreeg 
een belastingadvieskantoor een informatiebeschikking waarbij 
e-mails van hem werden gevorderd. Hof Arnhem-Leeuwarden 
besliste dat de belastingadviseur de in een informatiebeschikking 
gevorderde e-mails voor haar eigen belastingheffing moest ver-
strekken.

In het kader van het project Trust Company Service Providers 
(TCSP) werd bij belastingadvies- en administratiekantoor A een 
boekenonderzoek ingesteld. Daarbij vroeg de inspecteur die ook 
lid was van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding, om inzage 
in het e-mailverkeer in verband met een onderzoek naar de 
opbrengstverantwoording van A. De inspecteur stelde informatie-
beschikkingen voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting 
over 2009 tot en met 2012 vast, omdat A de inzage weigerde, ook 
nadat de inspecteur had toegezegd dat mails met fiscale adviezen 
niet verstrekt hoefden te worden. A ging in beroep en deed daarbij 
een beroep op haar (informele) verschoningsrecht, maar dat was 
volgens rechtbank Gelderland niet aan de orde. A ging in hoger 
beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat A niet aan de op haar rusten-
de verplichtingen uit hoofde van artikel 47 en 52 AWR had vol-
daan door geen volledige inzage in de gevraagde e-mails te geven 
en daaraan ook niet mee te werken. De e-mails konden van belang 
zijn voor de belastingheffing van A omdat die konden helpen bij de 
beoordeling of de omzet juist en volledig was verantwoord. Het 
hof besliste verder dat A geen recht had op het verschoningsrecht 
van artikel 53a AWR omdat zij als belastingadviseur geen ambt 
bekleedde in de zin van artikel 53a. A kon ook niet met een beroep 
op een informeel verschoningsrecht weigeren aan de verplichtin-
gen van de artikelen 47 en 52 AWR te voldoen. Het hof verklaarde 
het hoger beroep van A ongegrond.

	■ Hof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2022, nr. 21/00096 t/m 21/00104, ECLI:NL:GHARL:2022:715

2022/28 Woonplaats in 
Participatiewet voortaan: zwaarte-
punt van het persoonlijk leven
Op grond van artikel 40, lid 1, Participatiewet kan bijstand worden 
aangevraagd in de gemeente waar de belanghebbende woonplaats 
heeft. Voor het woonplaatsbegrip is aansluiting gezocht bij het 
Burgerlijk Wetboek. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 
30 november 2021 een nieuwe lijn ingezet. Volgens de CRvB is bij 
de vraag waar de woonplaats is in de zin van artikel 40, lid 1, Parti-
cipatiewet, anders dan kan worden afgeleid uit eerdere recht-
spraak, uitsluitend bepalend waar de betrokkene zijn hoofdverblijf 
heeft en, als er geen hoofdverblijf is aan te wijzen, waar hij werke-
lijk verblijft. Bij de vraag waar iemand werkelijk woont is niet lan-
ger “het centrum van het maatschappelijk leven” van belang, maar 
geldt voortaan “het zwaartepunt van het persoonlijk leven”. Waar 
dit is, moet worden bepaald aan de hand van concrete feiten en 
omstandigheden.

	■ Centrale Raad van Beroep 30 november 2021, nr. 19/1675, ECLI:NL:CRVB:2021:3038

2022/29 Belastingrente ook als fiscus 
geen rentenadeel heeft
Een vrouw exploiteerde een horecagelegenheid. Zij stuurde aan 
een brasserie facturen zonder btw en in haar btw-aangiften over 
2014 en 2015 gaf zij alleen maar niet-belaste omzet aan (btw-ver-
legd), terwijl daarvan geen sprake was. Vanaf 2016 werd de omzet 
aangegeven met btw, maar zo werd dit niet gefactureerd. De 
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inspecteur legde aan de horeca-exploitante na een boekenonder-
zoek naheffingsaanslagen btw op over 2014 tot en met 2017 van  
€ 19.830 met een verzuimboete van € 1.983 en € 1.897 belasting-
rente omdat zij btw-verlegd op haar aangifte btw had aangegeven 
terwijl dat niet van toepassing was. De vrouw ging in hoger beroep 
tegen de boete en de belastingrente.

Hof Den Bosch stelde vast dat uit het controlerapport bleek dat 
bewust facturen zonder btw waren verstuurd en besliste ten aan-
zien van de boete dat geen sprake van afwezigheid van alle schuld. 
Het hof vond een boete van 10% passend en geboden. Ook de belas-
tingrente was volgens het hof terecht, omdat de naheffingsaanslag 
was vastgesteld na het einde van het kalenderjaar waarop de nage-
heven belasting betrekking had. Dat de Belastingdienst door het 
onderlinge verband tussen de aangifte van de eigenaar van de bras-
serie en die van de horeca-exploitante feitelijk geen rentenadeel 
had gehad was niet van belang omdat de in rekening gebrachte 
belastingrente een compensatie is voor het ter beschikking heb-
ben van overheidsgelden. 

	■ Hof Den Bosch 26 januari 2022, nr. 20/00594 

2022/30 Gezamenlijke economische 
eigendom woning aangetoond: geen 
overdrachtsbelasting na samenwonen
Een man en vrouw hadden sinds 1978 een relatie. Zij waren op 
enig moment gaan samenwonen. In maart 2004 sloten zij een 
samenlevingsovereenkomst. Tijdens de periode van samenwonen, 
kreeg de man op 1 maart 2012 het recht van erfpacht op een 
woning. In 2017 ging het stel uit elkaar. Bij het convenant dat zij 
op 15 november 2017 sloten, werd het recht op erfpacht op de 
woning toebedeeld aan de vrouw. Kort daarna verkreeg zij bij akte 
van levering van 21 december 2017 het recht van erfpacht op de 
woning tegen een koopprijs van € 205.000. De vrouw stelde dat de 
verkrijging van de woning was vrijgesteld van overdrachtsbelas-
ting op grond van artikel 15, lid 1, onderdeel g, WBR (vrijstelling 
overdrachtsbelasting bij samenwoners). De Hoge Raad besliste op 
11 juni 2021 (ECLI:NL:HR:2021:888) dat onder “gezamenlijke ver-
krijging” in de zin van artikel 15, lid 1, onderdeel g, WBR ook 
moest worden verstaan de gezamenlijke verkrijging van economi-
sche eigendom. Als zij waren overeengekomen dat de vrouw bij de 
levering van de woning aan de man in 2012 voor 40% economisch 
gerechtigd tot de woning was geworden, was het niet uit te sluiten 
dat de economische eigendom van die woning toen gezamenlijk 
was verkregen in de verhouding 60% voor de man en 40% voor de 
vrouw. De Hoge Raad verwees de procedure naar hof Arnhem-
Leeuwarden.

Het verwijzingshof verklaarde het hoger beroep van de vrouw 
gegrond. In het convenant van 15 november 2017 was expliciet 
opgenomen dat de facto een gemeenschap van goederen was ont-
staan. Daarin waren alle bezittingen van de man en de vrouw 
opgenomen en was de waarde daarvan daadwerkelijk in de verhou-
ding 40-60 verdeeld. Daarnaast bleek uit een schriftelijke verkla-
ring van de man van 8 januari 2022 dat hij en de vrouw de intentie 
hadden gehad al hun bezittingen als gemeenschappelijk te 
beschouwen. Tot slot sloot de verdeling van de waarde van de 

bezittingen in het convenant aan bij de inkomensverhouding zoals 
deze tijdens de samenwoning was geweest. De vrouw had aanne-
melijk gemaakt dat al vóór 1 maart 2012 - in ieder geval stilzwij-
gend - was overeengekomen dat al de bestaande en toekomstige 
bezittingen in de verhouding van de inkomens gemeenschappelij-
ke economische eigendom zouden zijn en dat die verhouding ook 
toen al 40-60 was. De op 1 maart 2012 door de man in eigendom 
verkregen woning viel daar ook onder, zodat de waardeontwikke-
ling en de baten en lasten van die woning de vrouw vanaf dat tijd-
stip voor 40% waren aangegaan. Hieraan deed niet af dat in de 
samenlevingsovereenkomst stond dat iedere gemeenschap van 
goederen was uitsloten.

	■ Hof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2022, nr. 21/00646, ECLI:NL:GHARL:2022:1089

Erfbelasting

2022/31 Vrijwillige verzorging en 
geen dienstbetrekking: geen werk-
nemersvrijstelling erfbelasting
De werknemersvrijstelling van artikel 32, lid 1, onderdeel 10, Suc-
cessiewet stelt vrij de verkrijging door een werknemer van de erf-
later of zijn partner of door een nabestaande van de werknemer, 
voor zover de verkrijging de voldoening aan een ter zake van de 
verrichte arbeid bestaande natuurlijke verbintenis is in de zin van 
artikel 3 van Boek 6 BW. Het legaat dat een vrouw ontving van de 
man die zij verzorgde, viel volgens rechtbank Den Haag niet onder 
de werknemersvrijstelling omdat geen sprake was van een dienst-
betrekking.

De vrouw verzorgde de alleenstaande en op leeftijd zijnde man. Ze 
deed zijn was en strijk, persoonlijke verzorging en boodschappen 
en was contactpersoon voor huisarts, specialist en maaltijdvoor-
ziening. De zorg was in de loop van de jaren flink toegenomen. 
Toen de man in 2020 overleed liet hij de vrouw een legaat na van  
€ 50.000. In de aangifte erfbelasting claimde zij de werknemers-
vrijstelling, maar de inspecteur ging daar niet mee akkoord. Recht-
bank Den Haag twijfelde er niet aan dat het legaat verband hield 
met het werk dat voor de man was gedaan en dat sprake was van 
voldoening aan een voor de verrichte arbeid bestaande natuurlijke 
verbintenis. Om de werknemersvrijstelling te kunnen toepassen 
moest de vrouw als werknemer van de erflater kunnen worden 
aangemerkt. Daarvoor moest sprake zijn van een - al dan niet 
schriftelijke - arbeidsovereenkomst. De werkzaamheden waren 
echter niet op basis van een arbeidsovereenkomst verricht. De 
vrouw had wel jarenlang veel voor de man gedaan, maar onder 
welke voorwaarden, was niet bekend. Nog los van de vraag of loon 
was ontvangen, was de vrouw niet verplicht om voor de man te 
werken en het was ook niet duidelijk of er een gezagsverhouding 
was geweest. 

	■ Rechtbank Den Haag 17 februari 2022, nr. SGR 21/2859, ECLI:NL:RBDHA:2022:1228
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Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales 31 362 Bij KB
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Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35 496 1-1-2023

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35 523  Dag na datum Stb
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2022/32 Navordering erfbelasting  
na bevestiging van vaderschap 
vernietigd
Een man overleed in 2008. Zijn erfgenamen waren zijn echtgeno-
te en hun dochter. Zij erfden € 3.876.028 waarover zij successie-
rechten betaalden. De heer A spande een procedure aan over het 
vaderschap en rechtbank Amsterdam besliste op 15 januari 2014 
dat de erflater de verwekker van A was, waardoor A ook erfgenaam 
werd. Hij ontving ter voldoening van zijn vordering uit de nalaten-
schap in totaal € 554.729. De inspecteur verminderde daarop de 
aanslagen successierecht van de echtgenote en haar dochter maar 
legde op 28 juni 2016 een navorderingsaanslag erfbelasting op aan 
A van € 286.416 (naar een verkrijging van € 1.292.009). A ging met 
succes in cassatie.

De Hoge Raad besliste dat uit artikel 21, lid 1, Successiewet volgt 
dat de verkrijging in aanmerking wordt genomen naar de waarde 
in het economische verkeer op het tijdstip van de verkrijging. 
Voordat de beschikking, waarbij het verzoek van de zoon tot vast-
stelling van het vaderschap was toegewezen, kracht van gewijsde 
had gekregen, kon de zoon niet worden aangemerkt als rechtheb-
bende tot de nalatenschap. Daarom kon in dit geval niet worden 
aangenomen dat de verkrijging, het belastbare feit naar aanleiding 
waarvan de navorderingsaanslag was opgelegd, had plaatsgevon-
den voordat die beschikking kracht van gewijsde had gekregen. De 
Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van de zoon gegrond 
en vernietigde de navorderingsaanslag.

	■ Hoge Raad 29 april 2022, nr. 21/00232, ECLI:NL:HR:2022:661
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Haal alle fiscale     
kennis en hulptools 
in huis met 
Fiscaal en meerFiscaal en meer

Ben jij je in je dagelijkse werkzaamheden ook zoveel tijd kwijt aan het vinden 
van de meest actuele informatie of het opstellen van standaarddocumenten? 
Ben je op zoek naar standaard modellen en een goede fiscale informatiedata-
base, maar zie je op tegen de hoge abonnementskosten? Dan hebben wij een 
mooie deal voor jou!

Via het RB kun je je abonneren op ‘Fiscaal en meer’, dé online oplossing van 
Sdu die je helpt om snel het juiste advies te geven aan je mkb-klanten. 

Binnen Fiscaal en meer vind je:

Practice notes die per fiscaal thema beschrijven wat er speelt in de 
praktijk, welke wet- en regelgeving relevant is, wat de meest 
voorkomende problemen zijn én welke oplossingen hierbij passen. 
Krijg in één oogopslag een totaaloverzicht per fiscaal thema.

Handige hulptools zoals rekenprogramma’s, voorbeeldbrieven en 
modelcontracten.

Kant-en-klare adviezen die je één-op-één kunt doorzetten naar je klant.

Meer dan 130 adviesthema’s. Naast fiscale thema’s vind je ook andere 
mkb-thema’s zoals Familierecht, Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht.

Normaal betaal je € 1.465 voor een jaarabonnement, maar als RB-lid betaal je 
slechts € 306* per jaar! 

Wil je meer weten over dit mooie aanbod? Kijk op onze website (onder leden-
voordeel / vakliteratuur) of neem contact met ons op via ledenvoordeel@rb.nl.

*Prijzen zijn exclusief btw.

€ 306
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Verenigingsnieuws
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Welke rol ligt er voor belastingadviseurs op het gebied van duurzaamheid 
en in hoeverre zijn ze hier nu al mee bezig? Om hier zicht op te krijgen 
vond eind 2021 een ledenonderzoek rond duurzaamheid plaats. Op RB.nl 
is het volledige onderzoeksrapport te lezen. Hier lichten we enkele opval-
lende zaken uit en kijken samen met Fred de Jong, associate lector  
Sustainable Finance & Tax, en bestuurslid Martin Hommersom vooruit. 

Wat is duurzaamheid precies? 
Fred de Jong: ‘Duurzaamheid gaat eigenlijk 
over toekomstbestendigheid. Daar valt 
heel veel onder. Soms lijkt het misschien 
alsof er té veel onder deze noemer hangt. 
Als je bijvoorbeeld puur naar de enge defi-
nitie kijkt, die zich vooral op klimaat richt, 
dan vallen thema’s zoals armoede, gelijk-
heid of werkgeluk hier niet onder. Maar 
kijk je naar duurzaamheid in de brede zin, 
naar die toekomstbestendigheid, dan val-
len ook deze thema’s eronder. Bij het 
leden onderzoek hebben we naar duur-
zaamheid in de brede zin gekeken.’

Wat maakt duurzaamheid zo  
belangrijk voor de belasting-
adviespraktijk? 
‘Twee elementen. Allereerst is duurzaam-
heid dus een breed thema, dat niet alleen 
over milieu gaat maar ook over financieel 
welzijn bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk 
punt bij de mkb-klanten van de belasting-
adviseur. En als je met de klant een 

gesprek hebt over financiële zaken, dan is 
dat bij uitstek het moment om het over de 
toekomst te hebben en dus ook over duur-
zaamheid. Waarbij een relevante vraag is 
om stellen in hoeverre een mkb-onderne-
ming überhaupt nog toekomst heeft als er 
niks aan duurzaamheid en maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid wordt gedaan. 
Daarnaast worden er vanuit Europa veel 
regelingen opgelegd waar niet alleen de 
klant maar ook de belastingadviseur zelf 
mee te maken krijgen. Dus zowel voor 
zichzelf als voor zijn klant heeft de belas-
tingadviseur er baat bij in duurzaamheid 
te duiken.’

Jij hebt voor ons het duurzaam-
heidsonderzoek uitgevoerd onder 
de RB-leden. Wat waren de meest 
opvallende uitkomsten?
‘Eén opvallende uitkomst is dat belasting-
adviseurs duurzaamheid het meest associ-
eren met groene klimaatonderwerpen. Dit 
betekent dat er nog veel moet gebeuren 

Duurzaam is ecologisch, 
economisch én sociaal

 Bestuur en directie  door Anne Mulders 

Duurzaamheid is een maatschap-
pelijk thema waar iedereen mee te 
maken krijgt. Om aan de duurzaam-
heidsdoelstellingen te voldoen 
heeft ook iedereen zijn of haar 
steentje hieraan bij te dragen. 
Een logische stap dat dit onderwerp 
is terug te vinden in het Strategisch 
Plan 2019-2023 van het Register 
Belastingadviseurs. 

om de breedte van het thema onder de 
aandacht te brengen en naast de ecologi-
sche kant ook de economische en sociale 
kant te belichten.
Een tweede punt dat opvalt is dat RB’s het 
thema duurzaamheid heel belangrijk vin-
den en ermee aan de slag willen, maar dat 
in de praktijk nog ingewikkeld vinden. Het 
thema is ontzettend breed en het is niet 
altijd te linken aan fiscale instrumenten, 
waardoor het in klantgesprekken nog geen 
vast agendapunt is. De verwachting is dat 
er de komende jaren steeds meer fiscale 
instrumenten bij zullen komen, waardoor 
het voor belastingadviseurs steeds makke-
lijker wordt om het onderwerp in advies-
gesprekken mee te nemen.’ 

Wat zou er gebeuren als we de  
komende jaren nog niet acteren 
op duurzaamheid?
‘Een belastingadviseur verliest zijn rele-
vantie bij het mkb als hij zich niet in duur-
zaamheid verdiept. Klanten worstelen 
namelijk met dit vraagstuk, zij moeten hier 
al mee aan de slag. Als je ze hier niet over 
kunt adviseren, gaan ze naar iemand die 
dat wel kan, bijvoorbeeld een accountant 
of verzekeringsadviseur. Je verliest dan 
niet alleen de rol van trusted advisor, maar 
ook heel plat klandizie. 
Er bestaan allerlei extrinsieke motivatoren 
zoals mogelijke extra inkomsten - omdat je 
nu eenmaal breder kunt adviseren - en het 
behoudt of zelfs uitbreiden van je klanten-
bestand. Maar daarnaast hoop ik dat men 
voornamelijk intrinsiek gemotiveerd is en 
op duurzaamheid wíl handelen omdat je 
dan bijdraagt aan de duurzaamheidsdoel-
stellingen en een betere wereld. Willem 

De meeste belastingadviseurs zien in dat zij de 
komende jaren vanuit hun vakgebied met 
duurzaamheid te maken zullen hebben. 

Slechts een klein deel van de belasting-
adviseurs bespreekt duurzaamheid  
standaard bij een klantgesprek. 
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 Bestuur en directie  

Lageweg, voormalig directeur MVO, zei in 
2008 al dat ondernemers om drie redenen 
in duurzaamheid investeren: omdat het 
hoort, omdat het moet en omdat het loont.’

Het thema duurzaamheid is  
onderdeel van het Strategisch 
plan 2019-2023. Waarom vindt  
het RB dit zo belangrijk?
Martin Hommersom: ‘Alles wat met duur-
zaamheid en de fiscale wetgeving te maken 
heeft, raakt ook de belastingadviseur. Dus 
het is belangrijk dat leden hierop aanhaken. 
En maatschappelijk bekeken is duurzaam-
heid een trend die niet meer te stoppen is. 
In elk bedrijf krijgt duurzaamheid een 
plaats. Kijk bijvoorbeeld naar de 17 Sustai-
nable Development Goals (SDG’s) die de Ver-
enigde Naties hebben opgesteld. 
Bij duurzaamheid denken belastingadvi-
seurs al snel aan vergroening, wat ook uit 
het onderzoek bleek. Dat komt doordat 
hier veel fiscale regelingen voor zijn, waar 
we al over adviseren. Op sociaal vlak 
bestaan ook al fiscale oplossingen. Denk 
aan armoedebestrijding met heffingskor-
tingen, toeslagen of aftrekposten. Maar 
over het algemeen hebben wij als 
beroepsvereniging minder aandacht voor 
de financiële en sociale pijlers van duur-

zaamheid, die naast de derde ecologische 
pijler staan. Om de balans te houden, moe-
ten we aan alle drie pijlers aandacht 
schenken.’ 

Daar ligt een taak voor het RB, om cursus-
sen te organiseren die leden op alle vlak-
ken scholen, zodat ze in de volle breedte 
kunnen adviseren. En dan bedoel ik niet 
opleiden tot specialist, dat is niet realis-
tisch en onnodig. Maar wij hebben wél een 
rol als trusted advisor en om die rol goed 
te kunnen blijven vervullen heb je een 
bepaalde basiskennis nodig.
Ik was laatst op een symposium van de 
HAN over duurzaamheid. Een van de spre-
kers vroeg daar: “Realiseren we ons dat het 
voor jonge mensen een automatisme is 
om duurzaamheid mee te nemen in hun 
denkwijze, oplossingen en adviezen?” De 
jongere generatie is veel meer opgegroeid 
met duurzaamheid. We moeten ons hier 
heel bewust van zijn. Als wij als ‘oudere’ 
generatie namelijk niet investeren in duur-
zaamheid, staat er een jongere generatie 
klaar die het wel doet. Zorg dat jouw waar-
de als adviseur niet verdwijnt omdat je op 
dit punt geen advies te bieden hebt. Ik ben 
er zelfs van overtuigd dat duurzaamheid 
aan het selectieproces wordt toegevoegd 

om samenwerkingspartners te zoeken. Bij 
grotere bedrijven of overheidsinstellingen 
gebeurt dat al, dat je bijvoorbeeld alleen 
wordt uitgenodigd als je ‘voldoende duur-
zaam’ werkt. Kortom, zet jezelf niet buiten 
spel en investeer in kennis over duurzaam-
heid.’ 

Wat vond je de meest opvallende 
uitkomsten uit het duurzaam-
heidsonderzoek?
‘Ik vond het opvallend dat het belang van 
duurzaamheid heel hoog scoort, maar de 
vertaling naar de praktijk nog minimaal is. 
Hetzelfde hebben we gezien bij digitalise-
ring, toen we eenzelfde onderzoek op dat 
vlak uitvoerden. Ook daar waren leden 
zich bewust van een naderende toekomst, 
maar vonden ze een concrete vertaling 
naar de praktijk nog ingewikkeld. 
Die zoektocht naar een concrete vertaling 
blijkt ook uit de resultaten van het duur-
zaamheidsonderzoek. Leden zijn op zoek 
naar instrumenten die hen helpen duur-
zaamheid in adviesgesprekken te verwer-
ken. Voor het RB ligt hier een mooie rol om 
die instrumenten te bieden en te zorgen 
dat leden als sparringpartner kunnen fun-
geren, ook op het thema duurzaamheid.’

Het onderzoek was een eerste 
stap. Wat is de volgende?
‘Concrete invulling gaat met kleine stap-
pen, waarvan onze komende RB-dag er 
één is. Het vervolg willen en gaan we 
samen met onze leden invullen. Daarnaast 
is het vergroten van kennis een belangrij-
ke stap. Dat betekent onder meer dat we 
onderwijsvormen bedenken die daarin 
kunnen ondersteunen. Mijn hoop is dat 
leden enthousiast worden over het onder-
werp wanneer ze er meer mee in aanra-
king komen en dat ze het als gevolg meer 
gaan opnemen in hun adviesgesprekken.
Wat ik leden graag meegeef is dat een 
investering in duurzaamheid, naast more-
le en maatschappelijke voldoening, ook 
een boost aan je verdienmodel geeft. Je 
kunt op meerdere vlakken adviseren, 
daarmee nog beter invulling geven aan 
het zijn van een trusted advisor en voor 
jezelf financiële continuïteit realiseren. En 
wil je direct aan de slag? Kijk dan naar de 
tips die in dit Register staan, waarmee je 
snel aan de slag kan!Belastingadviseurs associëren duurzaamheid vooral met milieu, energie en klimaat.
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Tips rond duurzaamheid door Anne Mulders

Tips rond duurzaamheid
Duurzaamheid is een containerbegrip. Er vallen veel onderwerpen onder en iedereen weet wel íets. Maar wanneer 
een klant wil gaan verduurzamen, weet jij dan voldoende om hem van een goed advies te voorzien? Wij spraken RB 
Jongerencommissielid Tim Bolink, RB-lid Ertuğ Koşmaci en Willem van Toor, beleidssecretaris bij VNO-NCW/MKB-
Nederland. Zij geven je graag een paar tips.

Tim Bolink MSc RB – RB Jongerencommissie
De RB Jongerencommissie heeft in 2020 met input van Jong RB-leden een manifest geschreven. 
Hierin doen ze tien aanbevelingen hoe de overheid wet- en regelgeving kan verbeteren om het 
eenvoudiger en eerlijker in te richten. Eén van de tien punten was de deel- en platformeconomie. 

‘De deel- en platformeconomie is een per-
fect voorbeeld van de definitie People, 
Planet, Profit, de brede vertaling van duur-
zaamheid. Wanneer we naar het belasting-
stelsel kijken is Profit daarin opgenomen, 
Planet al veel beperkter en People zeer 
minimaal. De fiscale invulling van die laat-
ste twee P’s is op dit moment ontoerei-
kend en mag uitgebreid worden. Denk aan 
een uitgebreider pakket aan maatregelen. 
Bijvoorbeeld voor de deelauto, een invul-
ling van zowel People als Planet.

Wetgeving toekomstbestending 
De reden dat de deel- en platformeconomie 
in het manifest staat, is omdat deze econo-
mie groeiende is en alleen maar groter zal 
worden, gesteund door alle technologische 
ontwikkelingen en apps. Er komt een genera-
tie aan die een deeleconomie heel natuurlijk 
vindt. De wet- en regelgeving is hier echter 
nog niet op ingespeeld, wat het ingewikkeld 
maakt. Want wanneer ben je hobbymatig 
bezig, en wanneer noem je jezelf onderne-
mer? Daarvoor zouden duidelijke scheidslij-
nen opgesteld moeten worden. Ook al is de 
deeleconomie nu nog redelijk klein, wij den-
ken dat dit heel groot gaat worden. En laten 
we direct aan de start naar de wetgeving kij-
ken. Dat is namelijk ook heel duurzaam hè, 
wetgeving die voor langere tijd meegaat. 
Maak het toekomstbestendig!’

Maatregelen op kantoren
�n ‘Switch van leaseauto’s naar deelauto’s. 

In plaats van een leaseauto op je par-
keerterrein die nauwelijks gebruikt 
wordt, kun je kiezen voor één of meer-

dere deelauto’s die om de hoek gepar-
keerd staan en waarvan de kosten voor 
de onderneming zijn. Dat levert een aan-
zienlijke daling in kosten op. Mijn hoop 
is dat de overheid dit gaat stimuleren via 
regelgeving. Denk aan het onbelast ver-
goeden van de werkelijke kosten bij ge-
bruik van een deelauto (i.p.v. de huidige 
kilometer-vergoeding), net zoals dat 
voor het ov al bestaat.

�n Verder heb je natuurlijk de EIA en MIA. 
Deze milieulijsten zijn zeer uitgebreid, 

maar als je die lijsten één keer in de zo-
veel tijd doorneemt, kun je vaak net een 
beetje extra advies geven aan je klanten. 
Nog beter zou zijn om één à twee perso-
nen op kantoor te hebben die zich hier-
op specialiseren en collega’s kunnen ad-
viseren. Maar dat is bij veel kantoren 
waarschijnlijk niet realistisch.

�n Wat ik ook zou adviseren is om bij inves-
teringen te kijken of kopen lonend is. 
Soms kan huur financieel namelijk veel 
interessanter zijn, zeker bij apparatuur 
die je niet vaak gebruikt. En er zijn 
steeds meer platforms die de huur van 
apparatuur (bijvoorbeeld grote machi-
nes) gemakkelijk maken. 

�n Duurzaamheid is geen trend, maar blijft. 
En dat vraagt een verschuiving in de ma-
nier van denken. Dus start met duur-
zaam denken. Kijk wat meer naar de lan-
ge termijn, qua investeringen maar ook 
bijvoorbeeld personeel.’

Rol van de belastingadviseur
�n ‘Als adviseur hoef je niet alle kennis te 

hebben over duurzaamheid, maar neem 
wel een aantal vragen standaard mee in 
een adviesgesprek. Begin met het be-
wust maken van je klant, over bijvoor-
beeld de keten. Hierbij kun je vragen 
naar de toeleverancier en waar de spul-
len vandaan komen. Ook kun je vragen 
naar zijn toekomstplannen en waar de 
ondernemer over drie of vijf jaar wil 
staan met het bedrijf. 

�n En als ik hem wat meer aan Jong RB link: 
luister ook naar je jonge medewerkers 
en stagiairs. Zij hebben misschien nog 
niet de fiscale ervaring, maar ze zijn wel 
meer opgegroeid met duurzaamheid en 
hebben op dat gebied misschien wel 
hele goede ideeën. Laat ze eens bij een 
adviesgesprek aansluiten en zorg dat zij 
de duurzame vragen stellen.’

‘Luister ook naar je jonge 
medewerkers en stagiairs. Zij 
hebben misschien nog niet de 
fiscale ervaring, maar ze zijn 

wel meer opgegroeid met 
duurzaamheid.’
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Tips rond duurzaamheid

Bc. Ertuğ Koşmaci RB – Sanacount
Fiscaal en financieel adviesbureau Sanacount is enkele jaren actief bezig op het gebied van duurzaamheid.  
Oprichter Ertuğ is naast ondernemer ook ambassadeur voor de Sustainable Development Goals (SDG’s).  
Vanuit zijn persoonlijke en professionele ervaring geeft hij graag een paar tips.

‘Duurzaamheid is niet een onderwerp dat 
zomaar uit de lucht kwam vallen. Ik heb tij-
den nagedacht over mijn invloed op het 
milieu en de samenleving. Samen met  
collega’s heb ik gekeken hoe we duur-
zaamheid binnen Sanacount konden vorm-
geven. Ik heb een visie, missie en strate-
gische pijlers geschreven en zo is het 
balletje gaan rollen. Dat is nu al weer  
ruim drie jaar geleden.’

Begin bij jezelf
�n ‘Om duurzaamheid goed aan je klant te 

kunnen verkopen, is mijn tip: begin bij 
jezelf. Het is een maatschappelijk thema 
waar iedere organisatie mee te maken 
krijgt. Als je het niet omarmt zet je jezelf 
buiten spel. Ik vind het te vergelijken 
met technologische ontwikkelingen. 
Wanneer je daar niet op aanhaakt, maak 
je jezelf ook irrelevant. Dat is bij duur-
zaamheid precies hetzelfde. 

�n Het begint al bij het aantrekken van per-
soneel. Duurzaamheid is een thema dat 
speelt op de arbeidsmarkt. Mensen wer-

ken tegenwoordig graag bij kantoren die 
maatschappelijk verantwoord bezig zijn, 
die een prettige werkvloer hebben. Dus 
neem dat als uitgangspunt.

�n Focus je eerst op je eigen kantoor en 
probeer dan ook je klantenbestand een 
stap de goede kant op te helpen. Door 
op regelingen of subsidies te wijzen die 
een investering ineens wel mogelijk ma-
ken bijvoorbeeld.’

Invulling bij Sanacount
‘Om bij Sanacount die prettige werkvloer te 
realiseren gebruiken wij Human Being 
Management in plaats van Human Resource 

Management. Ik vind het belangrijk dat het 
goed gaat met mijn personeel en dat ieder-
een tevreden is en lekker in zijn vel zit. Open 
en eerlijk zijn twee kernwaarden van Sana-
count. Feedback is belangrijk; in het begin is 
dat even wennen en niet altijd prettig, maar 
nu hebben we enorm fijne werksfeer en 
sterke persoonlijkheden binnen het team. 
Verder werken we met zijn allen aan duur-
zaamheid. Zo krijgt iedereen een aantal 
uur per week om zich te verdiepen in 
duurzaamheid en de uitkomsten worden 
ook weer met elkaar besproken. Bijvoor-
beeld tijdens onze maandelijkse duur-
zaamheidslunch waarbij we mogelijke ver-
beterpunten bespreken. En dat hoeft niet 
altijd ingewikkeld te zijn, het kan ook iets 
simpels zijn als het gebruik van oplaadba-
re batterijen op kantoor in plaats van regu-
liere batterijen. Of het scheiden van afval. 
En daarnaast gaan we als kantoor met de 
lijst van SDG’s aan de slag. Ik wil dat we 
gezamenlijk tot een top vijf komen die bij 
ons kantoor past en waar we mee aan de 
slag kunnen. 
Mijn grootste uitdaging zat in het meekrijgen 
van de medewerkers op het thema duur-
zaamheid. Maar door het gesprek te blijven 
voeren blijft iedereen goed aangehaakt.’ 

Richting de klant
�n ‘Duurzaamheid is een standaard onder-

deel van klantgesprekken geworden. We 
zitten met de meeste klanten eens per 
kwartaal om tafel, brengen duurzaam-
heid ter sprake en kijken vervolgens of 
ze op het gebied van duurzaamheid nog 
kansen kunnen benutten.’ 

�n ‘Geen enkel kantoor is hetzelfde. Ga dus 
vooral op ontdekkingsreis en kijk wat 
het beste bij jouw kantoor past. Ik heb 
geen kant-en-klaar antwoord over de 
beste implementatie. Ik geloof wel dat 
hierin een mooie toekomst ligt. Want de 
consument vraagt al om duurzaamheid. 
Dus als alle bedrijven hiermee aan de 
slag gaan, kunnen we een échte veran-
dering realiseren.’

‘Mijn grootste uitdaging zat  
in het meekrijgen van de 

medewerkers op het thema 
duurzaamheid. Maar door het 
gesprek te blijven voeren blijft 

iedereen goed aangehaakt.’
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Tips rond duurzaamheid

Willem van Toor - VNO-NCW/MKB-Nederland
Onder de noemer ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’ richten MKB-Nederland en VNO-NCW zich samen op het bereiken van een 
samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk 
te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

‘Duurzaamheid is een thema dat enorm 
leeft bij ondernemingen. De oorlog in 
Oekraïne en de stijgende gasprijzen ver-
sterken dat alleen maar. Het mkb doet al 
heel veel aan verduurzaming, al jaren 
eigenlijk, maar we moeten echt nog wel 
een tandje bijschakelen. Wat nog inge-
wikkeld blijkt, is de investering in duur-
zaamheid. Het kost wat, zeker als je naar 
langetermijninvesteringen kijkt. En die 
investering kan niet iedereen zonder 
ondersteuning maken.’

Gemakkelijk scoren
�n ‘Kijk naar het gebruik van energiesyste-

men. Denk aan licht, warmte en, zeker in 
deze tijden, koeling. Hoe kun je energie 
besparen? Energie die je niet gebruikt, 
hoef je namelijk ook niet op te wekken. 
Kan de airconditioning een graad war-
mer? Bij sommige bedrijven staat deze 
kouder dan nodig. Sommige aanpassin-
gen zijn ook snel terugverdiend, denk 
aan het vervangen van lampen door led-
lampen. Of maak bij machines gebruik 
van regelaars die zorgen dat het toeren-
tal niet onnodig hoog is.

�n Ook op langere termijn is er genoeg te 
verduurzamen. De financiering maakt 
het ingewikkeld, omdat zo’n langeter-
mijninvestering vaak niet binnen enkele 
jaren rendabel wordt. Hier is mijn tip: 
kijk altijd even op de website van de 
RVO waar je eventueel steun bij kunt 
krijgen. 

�n Op de website van RVO vind je o.a. meer 
informatie over de Subsidieregeling Ver-
duurzaming MKB (SVM)1. Wil je als mkb-
ondernemer verduurzamen? Dan kun je 
met hulp van deze subsidie een advi-
seur inhuren, die enkele duurzame in-
vesteringen aandraagt die bij jouw be-
drijf passen. Meestal hangt er wel een 
prijskaartje aan zo’n verduurzamingsin-
vestering en ondernemers haken daar-
door soms af. Wij proberen nu om de 
overheid te stimuleren actief te commu-
niceren naar ondernemers over verduur-

zamingsopties en -subsidies. Ook zetten 
we ons in voor toegankelijke financie-
ringsmogelijkheden zodat het mkb wél 
die investering kan doen. Dit is natuur-
lijk een rol waar de belastingadviseur 
ook mooi op zou kunnen aanhaken. Als 
je je bewust bent van de regelingen en 
subsidies die beschikbaar zijn, kun je 
daar goed op adviseren.’

Duurzaam is meer dan groen
�n ‘Vanuit Brussel komt de Corporate Sus-

tainability Reporting Directive (CSRD). 
Volgens deze richtlijn moeten bedrijven 
met 250 of meer medewerkers rappor-
teren over de impact van hun activitei-
ten op mens en milieu. Het mkb zal hier 

niet direct mee in aanraking komen, 
maar naar verwachting wel indirect. Al is 
op dit moment onduidelijk hoe dat eruit 
gaat zien. 

�n En dan hebben we ook nog ‘Sustainable 
Finance’. De rol van banken, verzekerin-
gen en andere vergelijkbare instanties 
die de verduurzaming moeten financie-
ren. Dat heeft niet alleen betrekking op 
het milieu, maar ook op governance en 
het sociale domein. Daar komt een be-
langrijke rol voor belastingadviseurs, 
want het mkb komt hiermee in aanra-
king.’

1 De SVM geldt nog tot september 2022.

‘Wil je als mkb-ondernemer verduurzamen?  
Dan kun je met hulp van deze subsidie  

een adviseur inhuren.’ 
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De vraag naar (goed) personeel groeit in 
elke sector. De spanning op de arbeids-
markt loopt verder op. Volgens het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek stonden er 
133 vacatures tegenover elke 100 werklo-
zen. Een werkgever heeft juist in deze tij-
den belang bij het behouden van zijn 
werknemers en wil er tevens te zorgen dat 
hij een aantrekkelijke werkgever is voor 
nieuwe werknemers. 
Duurzame inzetbaarheid van werknemers 
is een deel van het antwoord op de huidi-
ge, groeiende personeelstekorten. 

Duurzame inzetbaarheid 
werknemers
Duurzame inzetbaarheid is een breed 
begrip. Met duurzame inzetbaarheid van 
personeel wordt onder andere bedoeld 
werknemers nu en in de toekomst gezond, 
gemotiveerd, competent en productief aan 
het werk te houden in een voortdurende 
veranderde omgeving. Nieuwe technologie 
leidt tot automatisering en robotisering 
wat een verandering in het werkveld 
teweegbrengt. Dit vraagt aanpassingsver-
mogen van werkgevers én werkenden, 
aangezien dit leidt tot meer mobiliteit 
zowel binnen als tussen organisaties. Doel 
is dat de arbeidsproductiviteit stijgt en het 
ziekteverzuim daalt. Daarnaast zijn wer-
kenden breder inzetbaar wat zorgt voor 
meer wendbaarheid van de organisatie. 
Hierdoor kan er beter geanticipeerd wor-
den op (markt)veranderingen. 
Werknemers binden en (intern) dooront-
wikkelen komt zowel ten goede van de 
organisatie als de werknemer. Duurzame 
inzetbaarheid van personeel heeft dus 
voordelen voor zowel werknemers als voor 
de organisatie. De werkgever geeft zo 
invulling aan goed werkgeverschap en 
bevordert door het aanbieden van pas-

Model onder de aandacht:  
Duurzame inzetbaarheid werknemers

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft samen met Bol Juristen een databank met juridische modelovereen-
komsten ontwikkeld toegespitst op het privaatrecht. RB-leden kunnen de juridische modellen gebruiken in de  
fiscale adviespraktijk. In elk nummer van Het Register lichten we een (interessant aspect van een) model toe of 
behandelen wij een actualiteit. 

send en uitdagend werk de gezondheid en 
inzetbaarheid van de werknemers. 

Rol van de werkgever bij 
duurzame inzetbaarheid 
De werkgever kan beleid ontwikkelen om 
de duurzame inzetbaarheid van zijn werk-
nemers te bevorderen. In enkele cao’s is 
op dit moment de verplichting tot het voe-
ren van een dergelijk beleid opgenomen. 
Duurzame inzetbaarheid van werknemers 
kan worden verbeterd door de eigen regie 
van werknemers op hun loopbaan te ver-
groten, de fysieke en psychische belasting 
in het werk te reduceren en een preventief 
ziekteverzuimbeleid te voeren. Daarnaast 
dient de werkgever na te gaan wat hij mag 
verlangen van de werknemer als het gaat 
om het aanpassen van de leefstijl van deze 
werknemer. Kan de werkgever werknemers 
in deze situatie tijdelijk ander werk laten 
verrichten en welke rol vervult de bedrijfs-
arts bij uitval wegens ziekte en het voorko-
men daarvan. 

Naast het actief bevorderen van de 
gezondheid van de werknemer kan de 
werkgever de duurzame inzetbaarheid ook 
bevorderen via arbeidsvoorwaardelijke 
maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het 
generatiepact waarbij de werknemer 80% 
werkt tegen 90% van het loon, maar wel 
op basis van 100% van het oude loon 
pensioen opbouwt. De ruimte om verlof te 
sparen, zodat op latere leeftijd minder 
gewerkt hoeft te worden zonder dat het 
inkomen daardoor vermindert, is uitge-
breid naar 100 weken. Door één of meer 
dagen per week verlof te nemen kan een 
werknemer hierdoor al jaren voor het 
bereiken van de AOW-leeftijd al minder 
gaan werken zonder dat dit financiële con-
sequenties heeft. 

Vakinformatie | Model onder de aandacht 

Hulpmiddelen bij duurzame 
inzetbaarheid
Er zijn verschillende soorten hulpmiddelen 
die kunnen worden ingezet om aan duurza-
me inzetbaarheid te werken. Van portals 
(vaak een leerplatform) met informatie over 
algemeen beschikbare faciliteiten en hulp-
middelen. Er zijn allerlei (online) tools zoals 
bijvoorbeeld testen, assessments, loopbaan-
checks, organisatiescans, arbeidsmarkt-
(waarde) scans, drijfveren- of capaciteiten-
onderzoek en financiële analysemiddelen 
waarmee werknemers hun loonbaanfocus 
kunnen versterken. Daarnaast wordt ook 
arbeidsmarkt intelligence, advies voor direc-
tie en HR en bijvoorbeeld diensten ter bevor-
dering van vitaliteit aangeboden. Let hierbij 
op dat altijd sprake is van maatwerk. Stimu-
leer werknemers daarom zelf de regie over 
hun ontwikkeling te nemen. 

Beleid
Koppel een beleid ‘duurzame inzetbaar-
heid werknemers’ aan de bedrijfsstrategie 
en zorg dat deze inzichtelijk is voor de 
werknemers. Zo ziet de werknemer dat zijn 
bijdrage er toe blijft doen en dragen diens 
ontwikkeling, gezondheid en aanwezigheid 
bij aan de continuïteit van de organisatie. 
Maak concrete afspraken en motiveer 
werknemers zelf de regie te nemen. Voer 
gericht gesprekken met de werknemers, 
inventariseer welke opleidingen en trai-

Door: Mr. Joyce de Graaff en Hein Vriens
Bol Juristen
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U vindt de juridische modellen-
bank op het Fiscaal Kennisplat-
form (RB.nl). Bij korte vragen 
over het gebruik van of de 
behoefte aan uitleg over de  
juridische modellen kunt u gratis 
gebruikmaken van de Juridische 
Helpdesk van Bol Juristen. Zij 
zijn bereikbaar per e-mail via 
juristen@boladviseurs.nl of  
telefonisch op 088-1211300.

ningen gewenst zijn en maak duidelijke 
afspraken per traject. Leg deze afspraken 
vast in het personeelsdossier. 
Indien een ondernemingsraad aanwezig is, 
betrek deze dan bij het tot stand brengen 
van dit beleid.1 Een op duurzaamheid 
gericht beleid kan alleen effectief zijn als 
de werknemers zich evenzeer als de werk-
gever verantwoordelijk voelen voor het 
blijvend optimaliseren van hun inzet bin-
nen het bedrijf. Draagvlak voor het bevor-
deren van duurzame ontwikkeling is nood-
zakelijk om hierin succesvol te zijn. De 
ondernemingsraad weet immers beter dan 

wie dan ook wat voor de verschillende 
geledingen van de onderneming nodig is 
om de eindstreep te halen. Bovendien 
kunnen onderdelen van het beleid onder-
worpen zijn aan het advies- of instem-
mingsrecht van de OR.

1  In artikel 28 WOR heeft de wetgever de 
stimulerende taak van de ondernemings-
raad ten aanzien van het sociale beleid, 
waar het gaat om arbeidsomstandigheden 
en bijvoorbeeld arbeids- en rusttijden, stevig 
aangezet: ‘De ondernemingsraad bevordert 
zoveel als in zijn vermogen ligt’.

HAN presenteert Financieel Advieswiel MKB
 

Tijdens het symposium Sustainable Finance & Tax op 16 mei j.l. heeft lector dr. Fred de Jong van de HAN de eer-
ste resultaten van het onderzoek naar de samenhang tussen duurzaamheid en belastingadvies gepresenteerd. 

Onderzoek van HAN dat binnen het associate lectoraat 
wordt verricht, heeft geleid tot de ontwikkeling van het 
Financieel Advieswiel MKB, een model waarmee meer-
voudige waardecreatie concreet wordt gemaakt voor de 
adviesmarkt. Het model wordt ingezet om adviseurs en 
studenten te stimuleren om duurzaamheid toe te passen 
in de advisering aan het mkb.

Meervoudige waardecreatie 
Bij meervoudige waardecreatie wordt niet alleen gekeken 
naar de financiële waarde die bedrijven creëren, maar 
naar de balans met sociale en ecologische waarden. ‘Door 
meervoudige waardecreatie kunnen financieel en fiscaal 
adviseurs de verduurzaming bij hun mkb-klanten aanja-
gen’, zo betoogde Fred de Jong in zijn lezing. ‘En het laat 
zien dat duurzaamheid niet alleen over het klimaat gaat, 
maar ook over uitdagingen op financieel en sociaal 
gebied.’  

Intensiever samenwerken
Tijdens de paneldiscussie onder leiding van lector Finan-
ce & Control dr. Koos Wagensveld spraken de deelnemers 
de verwachting uit dat financieel en fiscaal adviseurs nu 
echt aan de slag gaan met duurzaamheid bij hun mkb-
klanten. Bovendien werd aangekondigd dat het associate 
lectoraat intensiever gaat samenwerken met de advieswe-
reld, onder meer via partnerships met Adfiz (brancheorga-
nisatie van onafhankelijk financieel adviseurs) en het 
Register Belastingadviseurs.

Het Financieel Advieswiel MKB biedt financieel en fiscaal adviseurs inzicht 
om hun mkb-klanten te helpen verduurzamen.
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Fiscaal strafrecht

Bij het woord ‘duurzaam’ komen gedachten op aan behoud voor de toe-
komstige generaties in welk licht rekening moet worden gehouden met het 
feit dat energiebronnen, voedsel, grondstoffen en dergelijke niet oneindig 
voorhanden zijn. Kort gezegd: het mag er in het gedachtegoed van duur-
zaamheid niet ‘slechter’ op worden. 

In het fiscale strafrecht gaat het hoofdza-
kelijk om fiscale delicten waarbij de ver-
dachte belastingbedragen niet heeft 
betaald of afgedragen terwijl dat wel had 
gemoeten. Uiteraard kunnen dergelijke 
delicten worden bestraft met gevangenis-
straffen, taakstraffen en geldboetes.  

Geen ontneming voor fiscale 
delicten
Naast het opleggen van straffen, bestaat in 
het strafrecht de mogelijkheid tot ontne-
ming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel. Daarmee wordt afgenomen wat 
iemand niet had behoren te hebben indien 
de delicten niet zouden zijn gepleegd. In 
het fiscale strafrecht is in artikel 74 AWR 
een afwijkende bepaling ten opzichte van 
de normale bepalingen omtrent het ontne-
men van wederrechtelijk voordeel opge-
nomen. Dit artikel bepaalt dat er geen 
wederrechtelijk verkregen voordeel kan 
worden ontnomen voor zover de betrokke-
ne is veroordeeld voor bij de belastingwet 
strafbaar gestelde feiten. Op welke wijze 
wordt de toestand dan hersteld naar een 
toestand zoals deze behoorde te zijn? De 
Belastingdienst heeft een eigen instru-
mentarium om alsnog de niet of te weinig 
betaalde belasting van de betreffende 
belastingplichtige te heffen en in te vorde-
ren. Daarmee wordt de schade die de 
schatkist had geleden (als het goed is) 
ongedaan gemaakt. Dat lijkt een duurzame 
oplossing; niemand wordt er beter of 
slechter van. De toestand is zoals die had 
behoren te zijn in geval de fiscale delicten 
niet waren gepleegd. 

Ontneming voor commune 
delicten 
In fiscale strafzaken worden evenwel 
niet zelden naast het fiscale delict ook 
andere, commune, delicten ten laste 

gelegd, zoals valsheid in geschrifte, wit-
wassen, oplichting en deelneming aan 
een criminele organisatie. De vraag is of 
er dan toch een ontneming kan plaats-
vinden, immers de uitzonderingsbepa-
ling van artikel 74 AWR is naar de letter 
niet van toepassing. Het antwoord lijkt 
gevonden te moeten worden in de vraag 
of het wederrechtelijk verkregen voor-
deel al dan niet correspondeert met het 
belastingnadeel.1 De Hoge Raad beves-
tigde het oordeel dat artikel 74 AWR 
niet aan ontneming van het wederrech-
telijk verkregen voordeel in de weg 
staat, indien de betrokkene zich niet 
alleen aan een fiscaal delict, maar ook 
aan ‘valsheid in geschrift’ heeft schuldig 
gemaakt en het wederrechtelijk verkre-
gen voordeel van de betrokkene corres-
pondeert met de opbrengst van de door 
hem voor zijn diensten in rekening 
gebrachte prijs en niet met het belas-
tingnadeel. Oftewel, het wederrechtelijk 
verkregen voordeel betrof niet (enkel en 
alleen) het belastingnadeel; ontneming 
mag. 
Artikel 74 AWR vormt evenmin een 
belemmering voor de oplegging van een 
ontnemingsmaatregel als het gaat om 
wederrechtelijk verkregen voordeel dat 
op een andere wijze samenhangt met 
het begaan van een bij de belastingwet 
strafbaar gesteld feit. Het kan bijvoor-
beeld naast het hiervoor gegeven voor-
beeld van samenloop met valsheid in 
geschrift ook gaan om voordeel dat is 
behaald met witwasgedragingen ten 
aanzien van een aan de belastingheffing 
onttrokken vermogensbestanddeel en 
die gedragingen tot vermogensvermeer-
dering hebben geleid (zogeheten ver-
volgprofijt).2 De bedragen die samen-
hangen met dit laatste kunnen dan wel 
via de ontnemingsmaatregel worden 

ontnomen want deze zijn niet (enkel en 
alleen) het belastingnadeel. 

Duurzaam? 
Indien voor een onderliggend fiscaal  
feitencomplex niet wordt vervolgd voor 
belastingfraude, maar voor commune 
delicten zoals valsheid in geschrift, dan 
zou de strekking van artikel 74 AWR in 
theorie kunnen worden omzeild. De 
schade voor de schatkist wordt immers 
in beginsel al via de fiscale weg onge-
daan gemaakt en ontneming zou dus 
dubbelop zijn. Het omzeilen van artikel 
74 AWR is niet duurzaam voor de ver-
oordeelde; er wordt meer afgenomen 
dan hetgeen hij niet had behoren te 
hebben indien de delicten niet zouden 
zijn gepleegd. Óf is het op zoveel 
mogelijk manieren ‘vullen’ van de 
schatkist juist wel duurzaam; de schat-
kist bevat immers publieke gelden die 
(mede) ten goede komen van de huidi-
ge maar ook van de toekomstige gene-
raties…? 

1  HR 3 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1716
2  HR 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1703

Duurzaam ontnemen

Door: mr. Jojanneke M. Sitsen
De Bont Advocaten 
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In welk jaar kan een ondernemer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en 
Milieuinvesteringsaftrek (MIA) voor elektrische auto’s claimen?

Een ondernemer is in november 2021 een investeringsverplichting voor drie elektrische personenauto’s aangegaan. Hij 
doet dient binnen 3 maanden na het aangaan van die investeringsverplichting een melding bij Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voor het claimen van de MIA. De auto’s zijn in 2022 geleverd en op dat moment is ook de 
financieringsovereenkomst in werking getreden. 
In welk jaar kan de KIA en MIA worden toegepast?

Voor de investeringsaftrek (en ook de KIA/ MIA) bepaalt 
artikel 3.43 Wet IB wat onder investeren wordt verstaan. 
Dat is het aangaan van de verplichting tot aanschaf of  
verbetering van een bedrijfsmiddel. Dat moment ligt in 
november 2021.

Maar in artikel 3.44 wordt vervolgens bepaald dat bij een 
bedrijfsmiddel dat nog niet in gebruik genomen is, de inves-

teringsaftrek wordt beperkt tot het bedrag dat daarvoor in 
2021 is betaald. In dit geval is er nog niets in 2021 betaald.
Levering van de auto’s en betaling vindt pas plaats in 2022. 

Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de aftrek KIA/MIA 
wordt berekend in het jaar 2021 en dat de daadwerkelijke 
aftrek van de berekende KIA/MIA in de aangifte van 2022 
plaatsvindt.

In deze rubriek licht Bureau Vaktechniek een veelgestelde 
vraag uit. In het kader van het duurzaamheidsnummer 
ditmaal een duurzaamheidsvraag.

Heb je een vraag? Fiscalisten van Bureau Vaktechniek helpen 
je door collegiaal te overleggen, te ‘klankborden’ en 
eventueel door te verwijzen naar specialisten. Je vindt de 
helpdesk door in te loggen op je account op RB.nl, check 
Fiscaal Kenniscentrum > Helpdesk > Fiscale casus/inhoud.

Als RB-lid kun je ook op het discussieforum van het Fiscaal 
Kenniscentrum discussiëren met andere leden over je fiscale 
praktijk. Leden helpen leden. Je bereikt het discussieforum 
door in te loggen op je account op RB.nl.

Mr. A.C.J. (Ton) van den 
Broek RB MiFSME

Bureau Vaktechniek

Vakinformatie | Vraag & antwoord
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Wonen en kopen in Frankrijk
Auteur: P.L. Gillissen
Uitgever: Uitgeverij Guide Lines
ISBN: 9789492 895271
Prijs: € 22,95

Praktisch nut 8
Wetenschappelijk niveau n.v.t
Actualiteit 8
Leesbaarheid 7
Presentatie 7
Prijs-kwaliteit-verhouding 8

Misschien kent u die uitdrukking: ‘Leven als God in Frankrijk’. Mogelijk 
is het toeval maar de laatste maanden hebben zich een aantal cliën-
ten in onze praktijken gemeld die voornemens zijn naar Frankrijk te 
emigreren. Frankrijk kent, net als ons eigen waanzinnig gave landje, 
ook de nodige problemen, zoals gebrek aan inclusie, inkomens- en 
vermogensongelijkheid en een relatief hoge belastingdruk, maar dat 
soort zaken zijn toch altijd beter te verdragen in een land met een 
aangenaam klimaat en een internationaal gewaardeerde keuken.

‘Wonen en Kopen in Frankrijk’ geeft gedetailleerde informatie over 
het Franse koopproces van de oriëntatiefase tot en met het onderte-
kenen van de koopovereenkomst. De juridische en fiscale aspecten 
van het kopen van vastgoed in Frankrijk worden uitgebreid bespro-
ken. Niet alles komt aan bod. Zo wordt er wel uitgebreid ingegaan op 
de gevolgen van het terecht of onterecht ingeschreven staan in de 
Basisregistratie Personen (BRP) of de fiscale woonplaats vanuit Frans 
perspectief, maar wordt de fiscale woonplaats vanuit Nederlands per-
spectief (art.4 AWR) niet besproken. Gelukkig wordt wel beschreven 
onder welke voorwaarden uw cavia mag mee-emigreren.
Soms behoeft de informatie nadere uitleg. Zo staat vermeld dat door 
uitschrijving uit de BRP bij woonhuisverzekeringen het risico veran-
dert door leegstand of onderhuur van de Nederlandse woning. Wij 
hadden graag gezien wat dat concreet betekent. Bijvoorbeeld door 

te schetsen dat bij verhuur van de woning dit 
een wijziging in het gebruik is die moet wor-
den doorgegeven aan de verzekeringsmaat-
schappij. Doe je dat niet, dan kan het gevolg 
zijn dat bij brand de verzekeraar niet uitkeert.
Het boek maakt de lezer in elk geval bewust 
van de vele fiscale en niet-fiscale valkuilen 
van het kopen van vastgoed en wonen in 
Frankrijk. Met deze uitgave kan de adviseur 
zijn cliënten die overwegen te verhuizen naar 
Frankrijk in praktische zin een aardig eind op 
weg helpen.

Eindscore: n n n

Geschikt voor: generalist/mkb-adviseur

Door mr. Marco Dijkstra RB en 
mr. Marcel van Galen RB 

In de boekenrubriek geven erva-
ren  vak mensen op persoonlijke  
titel hun mening over recent 
 verschenen (fiscale) boeken:
n �Twee beoordelaars recenseren 

een boek. 
n �Zij kennen cijfers toe voor 

 bijvoorbeeld  leesbaarheid, 
 actualiteit en niveau.

De recensenten geven een 
 eindoordeel:
Aanrader  n n n n n�

Goed   n n n n

Redelijk   n n n�

Matig  n n�

Afrader  n

Inhoudingsvrijstelling in de DB en 
aanmerkelijk belang in de Vpb 

Auteur mr. dr. D.R. Post, B.M. van der Werf MSc LL.M.
Uitgever Wolters Kluwer
ISBN 9789013159066
Prijs  € 59,95

Praktisch nut 7
Wetenschappelijk niveau 9
Actualiteit 8
Leesbaarheid 6
Presentatie 6
Prijs-kwaliteitverhouding 7

De afgelopen jaren is in internationale context steeds meer aan-
dacht voor de aanpak van belastingontwijking. Nederland probeert 
in dat kader de kwalificatie ‘belastingparadijs’ van zich af te werpen. 
Een belangrijk aangrijpingspunt daarbij is de aanpak van – in de 
ogen van de wetgever en maatschappelijke organisaties – oneigen-
lijk gebruik van het Nederlandse verdragennetwerk en vrijstellingen 
in de nationale wetgeving. 
Dit boek is een vernieuwing van de eerste druk waarbij de recente 
ontwikkelingen in de dividendbelasting en het aanmerkelijk belang 
zijn meegenomen. Praktische voorbeelden en theoretische achter-
grond worden met elkaar afgewisseld. Aan bod komen de gehele 
parlementaire behandeling van de Wet Inhoudingsplicht houdster-
coöperatie en de uitbreiding in de inhoudingsvrijstelling en de 
daarmee samenhangende wetswijzigingen. 

De auteurs gaan als eerste in op de ontwikkelingen omtrent de houd-
stercoöperatie. Afhankelijk van het internationale speelveld kan de 
uitgebreide uiteenzetting van de regelgeving omtrent de houdster-
coöperatie van nut zijn. Ons inziens is dit minder van toepassing bij 
een mkb-adviseur. 
Het boek geeft een zeer uitgebreide uiteenzetting van de regelge-
ving en de totstandkoming. De ontwikkeling van de oude regelge-
ving tot de huidige regelgeving worden toe-
gelicht. Deze omvangrijke aanpak maakt het 
boek lastiger leesbaar voor een lezer met 
minder ervaring in deze regels. 
Door de uitgebreide behandeling is het lasti-
ger om de hoofdzaken goed in beeld te krij-
gen en kan het mogelijk tot verwarring leiden. 
Echter, voor een lezer actief in deze regels 
heeft het boek zeker toegevoegde waarde 
(en daarop is de eindscore dan ook geba-
seerd).  

Eindscore: n n n n

 
Door mr. Sebastian van Wijk RB en  
mr. Susanne Schipper RB 

Boeken
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Visionplanner
Fiscaal
Altijd een actuele prognose
van je belastingdruk

Dé cloudoplossing voor Inkomstenbelasting, 
Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en ICP-opgave

Met één druk op de knop de cijfers uit de
administratie in je aangifte
Identieke opbouw fiscale dossiers
Efficiënte indeling van de gegevens
Veilig accorderen met de Visionplanner app

o

o
o
o

visionplanner.com/fiscaal
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Zien we jou bij 
de ALV en 
RB-dag?

Vrijdag 24 juni 2022
Congrescentrum 1931 Den Bosch / 
Online

Laatste kans om je aan te melden!
Op vrijdag 24 juni zien we elkaar eindelijk weer tijdens de Algemene Ledenvergadering en 
RB-dag 2022! We bieden een hybride evenement. Zo kies je zelf of je naar Congrescentrum 
1931 in Den Bosch komt of dat je digitaal aansluit. Heb jij je al aangemeld?

Na de ALV in de ochtend starten we ‘s middags met het congresprogramma en behande-
len we een zeer actueel thema, namelijk duurzaamheid. Een ingewikkeld thema ook, want 
welke rol heb je hier als belastingadviseur in? Dat bespreken we met diverse experts. 

Registreer je nog snel via RB.nl en dan zien we je graag op 24 juni!
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