
Bent u een mkb-ondernemer met 
2 tot 50 werknemers? Weet dan dat u 
hulp kunt krijgen bij het digitaliseren 
van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. 
(rvo.nl > Subsidie- en financieringswijzer)

Dit gezamenlijke initiatief van INretail, 
de Kamer van Koophandel en MKB-
Nederland biedt u een persoonlijk 
advies, een stappenplan en overzicht 

Bent u btw-ondernemer en hebben 
ondernemers in een andere EU-
lidstaat aan u in 2021 buitenlandse 
btw in rekening gebracht? 

U kunt die btw dan terugvragen via 
de Belastingdienst door in te loggen 
op een speciale website. (Btw > Zaken 
doen met het buitenland > Btw terug-
vragen uit andere EU-landen)

Zodra het teruggaafverzoek is 
ingediend, stuurt de Belastingdienst 
dit verzoek binnen 15 dagen door naar 
de belastingdienst van het EU-land 
waar de btw wordt teruggevraagd. 
Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk 
aanspraak op coulancerente. 

van leveranciers. U kunt vervolgens 
bij de RVO subsidie aanvragen, 
waarmee u advies kunt inwinnen 
en/of technologie aanschaffen. De 
subsidie vergoedt 50% van de offerte, 
tot maximaal € 2.500. Daarvan heeft 
maximaal € 500 betrekking op advies. 
Maak tijdig gebruik van deze subsidie-
kans. U kunt de subsidie nog tot en 
met 30 november 2022 aanvragen. •

De teruggaafverzoeken moeten 
uiterlijk op 30 september 2022 bij 
de Belastingdienst zijn ingediend. 
Uitstel is niet mogelijk. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Subsidieregeling voor digitalisering 
kleine mkb-ondernemers

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Verzoek tijdig om teruggaaf 
buitenlandse btw
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Beste relatie,

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en 

ontwikkelingen die voor u van 

belang kunnen zijn. 

Neem voor meer informatie gerust 

contact met ons op. We beoordelen 

dan samen of actie gewenst is. 

Veel leesplezier en alvast goede 

zaken toegewenst. 

Met ondernemende groet, 

Arjen van Middelkoop AA

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mijn-digitale-zaak
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_andere_eu_landen


Er is onlangs een wet ingediend bij 
de Tweede Kamer die aanvullende 
eisen stelt aan turboliquidaties, 
waardoor schuldeisers beter worden 
beschermd. Daarin wordt voorgesteld 
dat het bestuur van een rechts-
persoon die door een turboliquidatie 
is beëindigd, verplicht is om financiële 
verantwoording af te leggen en te 
deponeren bij de registers waar de 
rechtspersoon is ingeschreven. 
Dit betreft meestal het Handels-
register. Mochten er redenen zijn 
om te veronderstellen dat de verant-
woordingsplicht niet is nageleefd, 
dan kunnen de schuldeisers met 
machtiging van de kantonrechter 
de administratie van de ontbonden 
rechtspersoon inzien. 

Een andere voorgestelde wijziging 
betreft de situatie waarin schulden 
zijn achtergebleven na een turbo-
liquidatie. In dat geval kunnen 
bestuurders een bestuursverbod 
opgelegd krijgen, als zij:

- niet aan de deponeringsplicht  
 hebben voldaan;
- in aanloop van de ontbinding  
 doelbewust een of meer schuld-
 eisers aanmerkelijk hebben 
 benadeeld, of 
- herhaaldelijk betrokken zijn geweest  
 bij een ontbinding zonder baten  
 met achterlating van schulden of 
 bij een faillissement en hen daarvan  
 een persoonlijk verwijt treft. •

De uurloongrenzen voor het 
jeugd-LIV 2022 zijn bekend-
gemaakt. De uurloongrenzen 
worden afgeleid van het 
gemiddelde minimumuurloon 
per 1 januari en 1 juli. 

U krijgt het jeugd-LIV voor werk-
nemers die op 31 december 2021 
18, 19 of 20 jaar oud waren. 
Daarnaast moeten deze werk-
nemers verzekerd zijn voor de 
werknemersverzekeringen én over 
heel 2022 een gemiddeld uurloon 
hebben dat valt binnen de volgende 
uurloongrenzen:

  Leeftijd op  onder- boven-
  31 december  grens  grens
  2021

  18 jaar € 5,42 €   7,24
  19 jaar € 6,50 €   9,65
  20 jaar € 8,67 € 10,73

Let op
Vanaf 2023 gaat het minimumloon 
in drie jaarlijkse stappen met in 
totaal 7,5% omhoog. Dit kan gunstig 
uitwerken voor uw recht op 
jeugd-LIV. •

TIPS VOOR DE DGA

Strengere eisen turboliquidatie 
op komst

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Uurloon-
grenzen jeugd-
LIV 2022Heeft u als ondernemer tijdens de 

coronapandemie uitstel van betaling 
voor belastingschulden aangevraagd 
en gekregen? U zult dan vanaf 
1 oktober 2022 de opgebouwde 
belastingschuld in 60 maanden moeten 
gaan aflossen. Daarover ontvangt u 
bericht van de Belastingdienst. 

In de kern gezonde ondernemingen 
kunnen problemen ervaren bij het 
aflossen van de belastingschuld. 
Daarom heeft het kabinet op 2 punten 
het aflossingsbeleid versoepeld. 
Het wordt voor u mogelijk om de 
vastgestelde maandbedragen per 

kwartaal te gaan voldoen. En onder-
nemers met sterk wisselende omzet 
door seizoensinvloeden kunnen 
gebruik maken van een incidentele 
betaalpauze. Als u in aanmerking 
wilt komen voor deze versoepelingen, 
moet u daarvoor een schriftelijk 
verzoek indienen bij de Belastingdienst. 
Raadpleeg hierover uw adviseur.

Let op
Sinds 1 juli jl. is de invorderings-
rente verhoogd van 0,01% naar 1%. 
Deze rente gaat de komende tijd 
stapsgewijs omhoog naar 4% vanaf 
1 januari 2024. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Aflossingsregeling corona-
belastingschulden versoepeld

In de praktijk vinden er veel zoge-
naamde ‘turboliquidaties’ plaats. 
Dit is een ontbinding van een rechts-
persoon zonder dat een vereffening 
hoeft plaatst te vinden. Dit kan 
betekenen dat een rechtspersoon 
van de ene op de andere dag is 
ontbonden en uitgeschreven. 



De Eerste Kamer heeft onlangs 
ingestemd met de Wet implementatie 
EU-richtlijn transparante en voor-
spelbare arbeidsvoorwaarden. Deze 
op 1 augustus jl. inwerking getreden 
wet omvat belangrijke wijzigingen 
in de arbeidsvoorwaarden, waarvan 
sommige direct in werking zijn 
getreden. Hierna behandelen we 
de belangrijkste wijzigingen in de 
arbeidsvoorwaarden. 

Uitbreiding informatieplicht,
aanpassen arbeidscontracten
Tot 1 augustus 2022 moest u bij het 
aangaan van een arbeidsovereen-
komst een werknemer (schriftelijk of 
elektronisch) informeren over onder 
meer het loon, de aanvang van het 
dienstverband, de functie, de toepas-
selijke cao etc. Deze informatieplicht 
is sterk uitgebreid. U moet nu ook 
informatie verstrekken over (wisselende) 
werkplek(ken), aanspraken op andere 
vormen van betaald verlof (naast 
vakantie), arbeidsduur, werktijden 
of een onvoorspelbaar werkpatroon, 
de afzonderlijke loonbestanddelen 
zoals bonussen of toeslagen, het 
recht op scholing en de procedurele 
aspecten bij het beëindigen van het 
dienstverband. Deze informatie 
moet u bij nieuwe dienstverbanden 
schriftelijk en binnen één week na de 
eerste werkdag verstrekken aan de 
werknemer. De verplichting geldt ook 
voor al bestaande arbeidscontracten 
als de werknemer daar om vraagt. 
Het niet (tijdig) voldoen aan deze 
informatieplicht kan leiden tot schade-
plichtigheid. Het is dus belangrijk om 

de (model) arbeidsovereenkomsten, 
die u in uw organisatie gebruikt, 
aan te (laten) passen aan deze 
uitgebreidere verplichting.

Beter voorspelbare arbeids-
voorwaarden 
Uw werknemers kunnen u sinds 
1 augustus jl. verzoeken om beter 
voorspelbare en zekere arbeidsvoor-
waarden. Denk hierbij aan een verzoek 
om een voorspelbaarder rooster 
of een contract voor onbepaalde 
tijd. Dit recht is een uitbreiding op 
het bestaande verzoekrecht van 
werknemers om wijziging van de 
arbeidsduur, werktijden of werklocatie 
en is vooral relevant voor werknemers 
met flexibele arbeidscontracten, zoals 
oproepkrachten en medewerkers 
met een min/max-arbeidscontract. 
Zij kunnen u bijvoorbeeld vragen 
om (duidelijkere) regels voor de 
werkverdeling als er een pool is 
van flex-medewerkers. Het nieuwe 
verzoekrecht geldt met onmiddellijke 
ingang en voor werknemers die op 
of na 1 augustus 2022 minimaal 
26 weken in dienst zijn. Hebt u 10 
of meer werknemers? Dan moet u 
binnen 1 maand op het verzoek - bij 
voorkeur schriftelijk - reageren, anders 
binnen 3 maanden. Reageer op tijd! 
Bent u te laat of reageert u niet, dan 
wordt u geacht het verzoek te hebben 
ingewilligd!

Bij de beoordeling van een verzoek 
om meer transparante en voorspel-
bare arbeidsvoorwaarden gelden voor 
u geen normen of criteria waaraan u 
het verzoek moet toetsen. U hebt de 
vrijheid om het verzoek af te wegen, 
maar ook om het (snel) af te wijzen, 
voorzien van enige onderbouwing.  

Oproepen beperkt
Hebt u medewerkers met flexibele 
arbeidscontracten, zoals oproepkrachten 
en medewerkers met een min/max-
arbeidscontract? In dat geval is nog 
een andere wijziging voor u van 

belang. Het is bij dit soort contracten 
namelijk niet meer mogelijk om de 
werknemer op elk moment op te 
roepen. U moet referentieperioden 
(dagen en uren) aangeven waarbinnen 
de medewerker kan worden opge-
roepen. Voldoet u hier niet aan, of 
roept u de werknemer op buiten deze 
perioden, dan mag de werknemer de 
oproep weigeren. 

Verplichte scholing kosteloos 
aanbieden
Als uw werknemer op grond van de 
wet of cao een verplichte opleiding 
moet volgen, moet u deze opleiding 
sinds 1 augustus 2022 kosteloos en 
zoveel als mogelijk onder werktijd 
aanbieden. Daarnaast komen alle 
kosten in verband met deze scholing 
voor uw rekening. Afspraken over 
verrekening of terugbetaling van deze 
kosten zijn niet meer toegestaan en 
zijn nietig. Controleer dus goed welke 
afspraken kunnen blijven gelden. 
Hebt u met uw werknemer vóór 
1 augustus al een studiekosten-
regeling afgesproken en betreft het 
verplichte scholing, dan is die regeling 
sinds die datum niet meer geldig. 
Als de werknemer een opleiding volgt 
die niet onder de verplichte scholing 
valt, dan mag u wel een studiekosten-
regeling afspreken.

Verbod op nevenwerkzaamheden
Een andere belangrijke wijziging 
betreft het nevenwerkzaamheden-
beding. Het bedingen van een abso-
luut verbod op nevenwerkzaamheden 
in een individuele arbeidsovereen-
komst of cao, is sinds 1 augustus jl. 
wettelijk niet meer toegestaan. Een 
dergelijk beding kunt u alleen nog 
opnemen als er een objectieve recht-
vaardigingsgrond (geldige reden) voor 
is. Denk daarbij aan overschrijding van 
de maximum arbeidstijden, gevaar 
voor de gezondheid en/of veiligheid 
van de werknemer, bescherming van 
bedrijfsinformatie of het vermijden 
van belangenconflicten. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Belangrijke wijzigingen arbeidsvoorwaardenpakket 



Contactgegevens

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Drukfouten voorbehouden.

Kantooradres Arkerpoort 16-b - 3861 PS Nijkerk
Telefoon (033) 247 01 23 - KvK 32141704
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

Het kabinet heeft een beleidsbesluit 
gepubliceerd waarin wordt uitge-
werkt hoe de aanslagen inkomsten-
belasting met box-3-heffing moeten 
worden vastgesteld naar aanleiding 
van het bekende Kerstarrest. 

Dit besluit is bedoeld voor het 
rechtsherstel van mensen die tijdig 
bezwaar hebben gemaakt tegen 
de aanslagen inkomstenbelasting 
over 2017 tot en met 2020 en voor 
alle belastingplichtigen van wie de 
aanslagen inkomstenbelasting met 
box-3-heffing over de jaren 2017 tot 
en met 2022 op 24 december 2021 
nog niet onherroepelijk vaststonden. 

Bij het rechtsherstel wordt uitgegaan 
van de werkelijke samenstelling van 
het vermogen, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen banktegoeden, 
overige bezittingen en schulden. 
Per jaar geldt voor iedere vermogens-
categorie een afzonderlijk forfaitair 
rendementspercentage. Zo zijn die 
percentages voor het jaar 2021 vast-
gesteld op 0,01% voor banktegoeden, 
5,69% voor overige bezittingen en 
2,46% voor schulden. Is uw nieuw 
berekende box-3-voordeel lager 
dan volgens het wettelijk systeem, 
dan krijgt u geld terug. Is uw nieuw 
berekende box-3-voordeel hoger dan 

het wettelijk systeem, dan hoeft u 
niets bij te betalen.

Volgens deze berekeningswijze 
krijgen mensen met overwegend 
spaartegoeden meer box-3-heffing 
terug dan mensen die ook overige 
box-3-bezittingen hebben.

Tip
Bent u het niet eens met het 
geboden rechtsherstel? U kunt 
dan verzoeken om ambtshalve 
vermindering. Wordt dit afgewezen, 
dan kunt u daartegen in beroep 
bij de rechtbank. 

Box-3-rechtsherstel 
niet-bezwaarmakers?
Hebt u niet tijdig bezwaar gemaakt 
en stonden op 24 december 2021 uw 
aanslagen over de jaren 2017 tot en 
met 2020 al onherroepelijk vast? 
Dan krijgt u pas op Prinsjesdag 
uitsluitsel of u rechtsherstel krijgt 
voor de onterecht geheven box-3-
heffing. Wel zijn drie scenario’s 
bekendgemaakt over de mogelijke 
vormgeving van dat herstel en de 
daarbij gemaakte overwegingen. 
De drie scenario’s bestaan uit geen 
herstel (1), volledig herstel (2) en 
gedeeltelijk herstel (3). Bij scenario 3 
worden verschillende varianten van 

rechtsherstel uitgewerkt, al dan niet 
rekening houdend met het belang van 
kleine vermogenden. De gevolgen 
van de scenario’s worden momenteel 
uitgewerkt. 

Varianten derde scenario
De varianten van het derde scenario zijn:
- rechtsherstel volgens de forfaitaire  
 spaarvariant met maximering van  
 het herstelbedrag (bijvoorbeeld 
 € 500 of € 1.000);
- rechtsherstel volgens de forfaitaire  
 spaarvariant tot een maximum aan  
 vermogen (bijvoorbeeld € 200.000);
- uitkering van een vast of variabel  
 bedrag buiten de fiscaliteit om;
- verhoging van het heffingvrije  
 vermogen tot bijvoorbeeld € 100.000  
 met terugwerkende kracht. •

OVERIGE TIPS

Hoe staat het met het box-3-herstel?


