
 
 

Persbericht 
 
Den Haag, 1 oktober 2021 
 
Register Belastingadviseurs: Belastingplan 2022 bewijst dat 
belastingstelsel te complex is  
 
Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het 
mkb, constateert dat in het Belastingplan 2022 geen verrassende belastingwijzigingen zijn 
opgenomen. Wel wordt weer duidelijk dat het belastingstelsel veel te complex is geworden. Dit 
blijkt onder meer uit het feit dat maar liefst vijftien goedkeurende beleidsbesluiten worden 
gecodificeerd in wetgeving. Maar ook uit een buitensporig ingewikkelde eigenwoningregeling. 
 
Het is dan ook aan het volgende kabinet om werk te maken van fundamentele herzieningen binnen 
het belastingstelsel. Het RB levert graag een bijdrage aan (de discussie over) een nieuw, eenvoudig 
en eigentijds belastingstelsel. Een stelsel met een fiscaal oog voor het mkb.  
 
Belastingvrije vergoeding thuiswerkkosten 
Vanwege COVID-19 zijn veel werknemers vanuit huis gaan werken. De brede verwachting is dat een 
substantieel deel van de werknemers gedeeltelijk thuis zal blijven werken. Het RB is dan ook positief 
over het voorstel om een gerichte vrijstelling in te voeren voor de extra kosten als gevolg van het 
thuiswerken. Vanaf volgend jaar mag een werkgever aan zijn werknemers een belastingvrije 
vergoeding van € 2 per thuiswerkdag geven. Wel plaatst het RB een kritische kanttekening bij de 
praktische uitvoerbaarheid van de regeling. De voorgestelde thuiswerkregeling is erg gedetailleerd 
van aard. En mede gezien de samenhang die deze regeling heeft met de voorgestelde aanpassing 
van de vaste reiskostenvergoedingsregeling, moeilijk uitvoerbaar voor de praktijk. 
 
Codificatie van beleidsregels 
In het pakket Belastingplan 2022 worden dus vijftien goedkeurende beleidsbesluiten (waaronder acht 
op het gebied van toeslagen) gecodificeerd in wetgeving. Het RB onderschrijft het advies van de Raad 
van State terughoudend om te gaan met de inzet van goedkeurende besluiten waarbij van de wet 
wordt afgeweken: “Beleidsbesluiten komen immers tot stand zonder de gebruikelijke democratische 
waarborgen en ook zonder (transparante) inbreng van uitvoeringsorganisaties, (praktijk) deskundigen 
en adviseurs. Met de uitvoering wordt al gestart. Bij het uiteindelijke wetgevingsproces ter codificatie 
van het goedkeurende beleid wordt het parlement in praktische zin voor voldongen feiten (vanwege 
opgewekte verwachtingen, rechtszekerheid) gesteld en is er weinig tot geen ruimte voor reflectie of 
verbetering.”1  
 
Eigenwoningregeling blijft te ingewikkeld 
Eén van de andere beleidsbesluiten die wordt gecodificeerd, gaat over de reparatie van een 
onbedoelde beperking van hypotheekrenteaftrek voor partners die samen een eigen woning kopen. 
Het RB is enerzijds positief over deze wetswijzigingen, omdat hiermee diverse onduidelijkheden en 
onbillijkheden worden weggenomen. Anderzijds komen er weer nieuwe voor in de plaats. De 
eigenwoningregeling is gewoon te ingewikkeld geworden. Deze regeling is niet alleen voor 
huizenkopers niet meer te begrijpen, maar ook voor de betrokken belastingadviseurs en medewerkers 
van de Belastingdienst. Het is nu tijd om serieus werk te gaan maken van een fundamentele 
herziening van de eigenwoningregeling. Het RB denkt hier graag over mee. 
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- Commentaar RB – Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 
- Commentaar RB – Wet delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen 

 
1 Kamerstukken II 2021/22, nr. 35927, nr. 4, p. 5. 
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- Commentaar RB – Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD2 
- Commentaar RB – Wet tegengaan mismatches toepassing zakelijkheidsbeginsel 

 
Voor meer informatie:  
Register Belastingadviseurs  
mr. Sylvester Schenk RB, directeur fiscale zaken  
06 1127 4688 (tijdens kantooruren) of per e-mail: communicatie@rb.nl 
 
Over het RB 
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 6.700 leden de grootste beroepsvereniging van 
belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging, 
vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening en opleidingen. Meer informatie 
vindt u op rb.nl.  

https://storage.googleapis.com/cms-rb-platform-prod/documents/Commentaar_RB_-_Wet_implementatie_belastingplichtmaatregel_ATAD2.pdf?Expires=1633158764&GoogleAccessId=google-storage-admin%40rb-platform-prod.iam.gserviceaccount.com&Signature=uVgRMVO%2FQX2c7hgKZ5oUxS%2FlW3hYNcRGi2m%2FIbUd4lwY%2F%2Fv1E0I2l62lPb%2Fti3As6RVsNic%2BX3h5u1a6O9mMCQlwL3UKXvc1dD29kPu%2FsnGN64%2B4UfjBm9BbO305OJCDWHy387l0dWkG1AwyoljJKBEklCHHutR9CpgI0j1oaR6yARLgbTOvhy%2BRLrQaB5AGXUQ9H6rHYlFfXsQL0SuaQoXdcSwYAOFn%2FgaVe85GBawA%2Bbns5lGWrfl%2F8TfJ3MKeAoQ%2BObJtRBVEqkFzdfZShwlg2kT90m%2BaaMIFKpDkoS%2FvVECRlSyQlZNnbDCTxLEAPubw8QzgYEH%2FHDEsVapIxg%3D%3D
https://storage.googleapis.com/cms-rb-platform-prod/documents/Commentaar_RB_-_Wet_tegengaan_mismatches_toepassing_zakelijkheidsbeginsel.pdf?Expires=1633158761&GoogleAccessId=google-storage-admin%40rb-platform-prod.iam.gserviceaccount.com&Signature=KtI7R49pGYcOtSz5Aik9L2dk6gK83XZtjUZsWkUu6eKKt2K7s6AabXpt4nKrTNrMzCMozFENM5RMXpM21Uw9u%2B%2BL7IVQ8FdstZywB8OuOb2K%2BuRC%2BN%2FkqP7ZjWgJf82hrhgH7iYCREGCpCkXpva0TcC1TajWu3DNyJMhvJwhcEBbqqKDjSoGzq%2BWmoNQ8XAR76gAjcCT5Bt6VDLQ2KF33ngobxrda9xLi6wRJHvK2a4tOZLFaGSFIP5bo%2BEQWqEfidEQbZIjRh3o4mpCYkUsiDwPo7DYkjT0tKiq2Q%2Ft3%2F08WfCz%2BvNpJycxjebG2WNZUyzrajLyH8FvbTsJpKA2LQ%3D%3D
http://www.rb.nl/

	Persbericht
	Den Haag, 1 oktober 2021
	Register Belastingadviseurs: Belastingplan 2022 bewijst dat belastingstelsel te complex is
	--- einde persbericht ---

