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In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste 
voorstellen uit het Belastingplan 2022 en 
aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De 
special is verdeeld in de volgende onderwerpen:  
- maatregelen COVID-19; 
-  maatregelen ondernemingen; 
- maatregelen werkgever; 
- maatregelen BTW; 
-  maatregelen vastgoed; 
- maatregelen auto & mobiliteit; 
-  maatregelen (vermogende) particulieren; 
- overige maatregelen. 
 
De voorgestelde maatregelen zullen per 1-1-2022 
in werking treden, tenzij anders vermeld. 
 
COVID-19 
 
TOGS en TVL zijn onbelast  
Door de coronacrisis getroffen ondernemers 
konden onder voorwaarden van de overheid een 
tegemoetkoming krijgen volgens de Beleidsregel 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren 
COVID-19 (TOGS). Sommige ondernemers 
hebben ook een subsidie ontvangen op basis van 
de Regeling subsidie financiering vaste lasten 
MKB COVID-19 (TVL). Deze 
tegemoetkomingen en subsidies zullen met 
terugwerkende kracht worden vrijgesteld van 
winstbelastingen.  
 
Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR  
Al eerder is voorgesteld en goedgekeurd de vrije 
ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 
het jaar 2021 te verhogen. De vrije ruimte is 
daarbij vastgesteld op 3% van de fiscale loonsom 
tot en met € 400.000, plus 1,18% van het 
meerdere. Nu wordt de eerdere goedkeuring in de 
wet vastgelegd. De verruiming van de vrije ruimte 
biedt werkgevers mogelijkheden om hun 
werknemers in de moeilijke coronatijd extra 
tegemoet te komen. Bijv. door het verstrekken 
van een cadeaubon of om onbelaste 
thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, 
naast de mogelijkheden die er al zijn.  
 
Let op! 
Het voorstel treedt in werking met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2021.  
 
 
 
 

 
ONDERNEMINGEN 
 
Zelfstandigenaftrek daalt verder  
In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek 
verder van € 6.670 naar € 6.310 voor 
ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde 
leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de 
AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien 
hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar 
€ 3.155.  
 
Let op!  
De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen 
tot € 3.240 in 2036. 
 
Verhoging milieu-investeringsaftrek  
De milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie 
categorieën van milieu-investeringen. Categorie I 
wordt uitgebreid met bepaalde groene 
investeringen, waaronder een lichte elektrische 
bestelauto en een ondergrondse waterberging. 
Bovendien stijgt de MIA voor categorie I van 
36% naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt 
van 27% naar 36%. Voor categorie III stijgt de 
MIA van 13,5% naar 27%.  

 
Let op!  
Wanneer eenmaal het budget voor de MIA is 
behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het 
budget voor de periode 2022-2024 wordt 
verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget 
voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.  
 
Gebruikelijk loon innovatieve start-up  
Sinds 2017 kan het loon van dga’s van innovatieve 
start-ups worden vastgesteld op het wettelijke 
minimumloon. Deze uitzondering, opgenomen in 
de gebruikelijkloonregeling, verbetert de 
liquiditeitspositie van innovatieve nieuwe 
ondernemingen. De uitzondering zou vervallen 
per 1 januari 2022, tenzij de maatregel positief 
zou worden geëvalueerd. Omdat de evaluatie nog 
niet is afgerond, wordt de vervaldatum van de 
uitzondering opgeschoven naar 1 januari 2023. 
Ook in 2022 kan voor dga’s van innovatieve start-
ups dus het wettelijke minimumloon worden 
aangehouden.  
 
Let op!   
Om gebruik te kunnen maken van de 
tegemoetkoming is wel een zogenoemde S&O-
startersverklaring nodig.  
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Tip!  
De Belastingdienst keurt goed dat bijvoorbeeld 
bij een structurele verliessituatie het gebruikelijk 
loon zelfs lager dan het wettelijk minimumloon 
kan zijn. 
 

 
WERKGEVER 
 
Ander afrekenmoment aandelenopties 
Aandelenoptierechten zijn belast op het moment 
dat ze worden omgezet in aandelen. Als de 
werknemer de aandelen nog niet kan verkopen, is 
niet altijd het geld beschikbaar om de belasting te 
voldoen. Daarom wordt het mogelijk om pas af 
te rekenen op het moment dat de aandelen 
verhandelbaar zijn. Dan kan een deel worden 
verkocht om de belasting te voldoen. Verkrijgt de 
werknemer tussen het moment van uitoefening 
en het moment van verhandelbaarheid een 
voordeel uit de aandelenoptierechten? En hebben 
de aandelenoptierechten in die periode de 
loonsfeer nog niet verlaten? Ook dan is dat 
voordeel loon.  
 
Tip!  
De werknemer mag kiezen uit de twee 
afrekenmomenten. Aansluiten bij het moment 
van uitoefening is dus nog steeds mogelijk. 
 
Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding 
Werkgevers mogen aan hun werknemers een 
belastingvrije vergoeding voor thuiswerken gaan 
verstrekken van maximaal € 2 per thuiswerkdag. 
Het mag ook een vaste vergoeding zijn volgens 
een structureel thuiswerkpatroon. De werkgever 
kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf 
de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
geven.  
 
Tip!  
Maak met uw personeel tijdig goede afspraken 
over thuiswerken en de daaraan te koppelen 
vergoeding. Neem daarbij in aanmerking dat voor 
thuiswerken pas per 1 januari 2022 een gerichte 
vrijstelling geldt. 
 
Versimpeling S&O-afdrachtvermindering  
De aanvraag van een S&O-afdrachtvermindering 
wordt eenvoudiger. Een ondernemer kan 

voortaan een nieuwe aanvraag indienen die de 
eerstvolgende kalendermaand start, ook als die 
maand al in een eerdere S&O-verklaring is 
opgenomen. Dit maakt dat snel kan worden 
ingespeeld op nieuwe projecten. Ook hebben 
verklaringen voortaan betrekking op alle 
resterende maanden van een kalenderjaar. Dit 
vereenvoudigt het invullen van de mededeling, 
die de inhoudingsplichtige elk jaar achteraf moet 
doen. Ook mag de inhoudingsplichtige voortaan 
zelf bepalen welk deel van het toegekende bedrag 
hij in een tijdvak in mindering brengt. Dit geeft 
meer flexibiliteit. 
 
 
BTW 
 
Negatieve btw-melding  
Voorgesteld is om negatieve btw-meldingen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 aan te 
merken als een verzoek om teruggaaf. 
 
 
VASTGOED 
 
Eigenwoningregeling en partnerschap  
Er worden wijzigingen voorgesteld in de 
toepassing van de bijleenregeling en de 
aflossingsstand om de regelingen rechtvaardiger 
te maken in partnersituaties. Hiermee worden 
niet-beoogde beperkingen van renteaftrek 
voorkomen, die mensen ook hadden kunnen 
vermijden. Bijvoorbeeld met andere huwelijkse 
voorwaarden of door geen samenlevingscontract 
af te sluiten. Een eerder beleidsbesluit (over onder 
meer de bijleenregeling bij gezamenlijke aankoop 
en financiering van een eigen woning door fiscale 
partners waarvan een of beiden een 
eigenwoningverleden hebben) wordt nu in de wet 
vastgelegd.   
 
Tarief OVB en onvoorziene omstandigheden  
Als een natuurlijk persoon een woning verkrijgt 
die voor hem als hoofdverblijf gaat dienen, hoeft 
hij maar 2% (of soms zelfs geen) 
overdrachtsbelasting (OVB) te betalen. Bij het 
toetsen aan dit hoofdverblijfcriterium kan men al 
rekening houden met onvoorziene 
omstandigheden  die zich voordoen na de 
verkrijging, bijvoorbeeld overlijden of schenking. 
Deze bepaling wordt verder versoepeld. Men mag 
ook aan de hand van een verklaring rekening 
houden met onvoorziene omstandigheden die 



 

 
 

PRINSJESDAGSPECIAL - BELASTINGPLAN 2022  [3/5] 

 

Sdu Licent Academy 2021 

Aan de redactie van dit document is de uiterste zorg besteed. Niettemin kan redactie noch uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of 
onvolkomenheden.  

zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot 
stand is gekomen, maar vóór de levering. 
Belangrijk is dat de verkrijger vóór het moment 
van de onvoorziene omstandigheid de intentie 
had om de woning als hoofdverblijf te gaan 
gebruiken, maar door deze omstandigheid hier 
niet meer toe in staat is.   
 
Aanpassing antimisbruikbepaling WBR  
Per 1 april 2021 geldt de startersvrijstelling 
overdrachtsbelasting voor woningen tot 
€ 400.000 (de woningwaardegrens). Om te 
voorkomen dat woningen gesplitst worden 
verkregen om zo onder die woningwaardegrens te 
blijven, bestaat een antimisbruikbepaling. Die 
regeling in de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer (WBR) heeft als doel het voordeel 
van de startersvrijstelling weg te nemen als het 
totaal van de waarde van de verkrijgingen uitkomt 
boven € 400.000. Deze wordt gewijzigd om een 
aantal onduidelijkheden weg te nemen.   
 
. 
AUTO & MOBILITEIT 
 
Afbouw voordeel elektrische auto  
Op de bijtelling voor het privégebruik van een 
auto van de zaak mag men in 2021 voor 
elektrische auto's en andere auto's zonder CO2-
uitstoot 10% korting toepassen. Een paar 
uitzonderingen daargelaten, is deze korting 
hooguit € 4.500 (berekend over max. € 45.000 
cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de 
korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 

(berekend over max. € 35.000). In 2023 is de 
korting hooguit € 1.800 (berekend over max. 
€ 30.000) 

 
Let op!  
Per 2025 komt er een verdere verlaging van de 
korting. De korting zal dan 5% bedragen met een 
maximum van € 1.500.  
 
Aanpassing BPM-tabel autobelastingen  
Doordat auto's steeds minder CO2 uitstoten en de 
hoogte van de BPM is gebaseerd op deze CO2-
uitstoot, neemt de opbrengst van de BPM af. Om 
dit tegen te gaan worden de schijfgrenzen 
aangepast. De schijfgrenzen voor personenauto's 
worden voor de periode tot en met 2025 elk jaar 
met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% 
verhoogd. Dit geldt eveneens voor 
dieselvoertuigen. Vanaf 2023 en verder worden 

de tarieven eerst geïndexeerd en vervolgens 
verhoogd met 2,35%. 
 
 
 
 
 
(VERMOGENDE) PARTICULIEREN 
 
Tarieven inkomstenbelasting 2022 niet-
AOW-er 
Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 
nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben 
bereikt, krijgen in 2022 naar verwachting met de 
volgende tariefschijven te maken. 
 

 Tarief inkomstenbelasting 2022  

Box 1- 
tarief   

Bel.ink. 
meer dan 

(€) 

maar niet 
meer dan 

(€) 

Tarief 2022 
(%) 

Schijf laag 
tarief  

-  69.398  37,07%  

Schijf hoog 
tarief  

69.398  -  49,50%  

 

Tarief inkomstenbelasting 2021  

Box 1- 
tarief 

Bel.ink. 
meer dan 

(€) 

maar niet 
meer dan 

(€) 

Tarief 2021 
(%) 

Schijf laag 
tarief  

-  68.507  37,10%  

Schijf hoog 
tarief  

68.507  -  49,50%  

 
Deze percentages zijn inclusief premies 
volksverzekeringen. Voor wie andere premies 
volksverzekeringen gelden, is een andere 
tariefstructuur van toepassing. 
 
Tarieven inkomstenbelasting 2022 AOW-ers 
Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 de 
AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en zijn 
geboren na 1946, krijgen in 2022 naar 
verwachting met de volgende tariefschijven te 
maken.  
 
 

Tarief inkomstenbelasting 2022 (AOW-ers)  

Box 1- 
tarief 

Bel.ink. 
meer dan 

(€) 

maar niet 
meer dan 

(€) 

Tarief 2022 
(%) 
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Tarief 
schijf 1  

-  35.472  19,17%  

Tarief 
schijf 2  

35.472  69.398  37,07%  

Tarief 
schijf 3  

69.398  -  49,50%  

 
 
 
 

Tarief inkomstenbelasting 2021  (AOW-ers)  

Box 1- 
tarief 

Bel.ink. 
meer dan 

(€) 

maar niet 
meer dan 

(€) 

Tarief 2021 
(%) 

Tarief 
schijf 1  

-  35.129  19,20%  

Tarief 
schijf 2  

35.129  68.507  37,10%  

Tarief 
schijf 3  

68.507  -  49,50%  

 
Deze percentages zijn inclusief premies 
volksverzekeringen. Voor wie andere premies 
volksverzekeringen gelden, is een andere 
tariefstructuur van toepassing. 
 
Gewijzigde heffingskortingen 
Hierin zijn alleen de wijzigingen in 
heffingskortingen opgenomen zoals vermeld in 
de Memorie van toelichting van het Belastingplan 
2022. Deze betreffen belastingplichtigen die 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-
gerechtigden gelden lagere maxima.  
 

Heffingskortingen  2022 (€)  2021 (€)  

Algemene 
heffingskorting 
maximaal   

2.874  2.837  

Arbeidskorting max.  4.260  4.205  

Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting max.  

2.534  2.815  

Jonggehandicapten- 
korting  

771  761  

 
Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor 
toepassing IACK  
Voor de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (IACK) wordt de behandeling 
van belastingplichtigen met een in het buitenland 
woonachtige partner gelijkgetrokken met de 

behandeling van belastingplichtigen met een 
partner die binnenlandse belastingplichtige is.  
 
Iemand die in het buitenland op één adres 
woont met een niet-werkende partner kan nu 
voor de IACK nog als alleenstaande worden 
aangemerkt. Ook kan het voorkomen dat twee 
buitenlands belastingplichtigen met Nederlands 
arbeidsinkomen die buiten Nederland op 
hetzelfde adres met een kind staan ingeschreven, 
beiden recht hebben op de IACK.  
Deze uitzonderingen op het fiscale partnerbegrip 
zullen niet meer gelden voor de IACK.  
 
Wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen   
Het (nog in te dienen) voorstel Wet 
hersteloperatie toeslagen betreft met name 
codificatie van beleidsbesluiten die al in werking 
zijn getreden en worden uitgevoerd. Op dit 
moment wordt nog gewerkt aan aanvullende 
regelingen om recht te doen aan kinderen van 
gedupeerde ouders, ex-partners van gedupeerden 
en gedupeerden bij andere toeslagen. Er komt 
ook een ‘beleidsbesluit private schulden’.  
 
 
OVERIGE MAATREGELEN 
 
Sneller aanpassen kinderopvangtoeslag  
Om het aantal terugvorderingen van 
kinderopvangtoeslag (KOT) te beperken, worden 
kindercentra en gastouderbureaus verplicht 
maandelijks gegevens aan de Belastingdienst te 
verstrekken over de per ingeschreven kind 
afgenomen opvang. Door de hoge frequentie kan 
de Belastingdienst vroegtijdig afwijkingen 
signaleren tussen de aangevraagde KOT en de 
werkelijke situatie. Bij afwijkingen informeert de 
Belastingdienst de ouders, zodat deze hun eerdere 
aanvraag kunnen wijzigen en 
(terug)betalingsproblemen worden voorkomen.  
 
Let op!  
Ouders moeten nog steeds zelf de gegevens van 
hun aanvraag wijzigen. De Belastingdienst geeft 
een signaal af, maar past zelf niets aan. 
 
Tegemoetkoming schrijnende gevallen   
In het kader van de toeslagenaffaire is gebruik 
gemaakt van beleidsbesluiten om snel 
tegemoetkomingen te kunnen uitbetalen. Dit 
heeft als nadeel dat adviesorganen en parlement 
niet voldoende betrokken werden. Het kabinet 
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wil een betere juridische grondslag voor 
tegemoetkomingen bij schrijnende gevallen als 
gevolg van onterecht handelen van de 
Belastingdienst. Zo kan toch snel een 
tegemoetkoming worden verleend. Omdat bij de 
uitvoering van een tegemoetkoming informatie 
nodig is, wordt ook voorzien in een bepaling voor 
het uitwisselen van gegevens. 
 


