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BP 2022
► Wetsvoorstel Belastingplan 2022

► Inkomensbeleid (nieuw)

► Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s (nieuw)

► Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek (nieuw)

► Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB� ondernemingen

► Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

► Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar (nieuw)

► Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

► Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

► Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vennootschapsbelasting (Sofina)

► Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

► (nieuw)

► Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting

► Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en 

► tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s

► Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

► Aanpassen verlaagd tarief walstroom

► Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

► Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

► Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

► Verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3

► Reparatiewetgeving Wet aanpassing box 3

► Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

► Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden (nieuw)

► Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering

► Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel (nieuw)

► Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

► Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen in relatie tot gebruik 

► van de weg

► Verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas

► Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

► Wetsvoorstel Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

► Wetsvoorstel Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (nieuw)

► Wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen



Agenda

► Prinjesdag
 BP 2022: cijfers en letters

 OFM 2022: 

 Gedoogakkoord of wat gaat het worden..?

►Actua besluiten/jurisprudentie
 Eigen woning

 Lijfrente

 Alimentatie



Agenda

►Fiscaal

 IB/VpB: ondernemer

 IB: partner en toeslag

►Eigen Woning (Jelle)

►Toekomstvoorzieningen (TKV)

►Overig..



Fiscaal: tarieven

►Lichte verlaging tarief IB: (vóór AOW)

Bij een inkomen van

meer dan maar niet meer dan bedraagt het tarief

€ 0,- € 69.398,- 37,07%

€ 69.398,- – 49,50%



Fiscaal: tarieven

►Lichte verlaging tarief IB: (vanaf AOW, 1946 ev)

Bij een inkomen van

meer dan maar niet meer dan bedraagt het tarief

€ 0,- € 35.472,- 19,17%

€ 35.472,- € 68.398,- 37,07%

€ 68.398,- – 49,50%



Fiscaal: Box 3

► Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd met € 650,- naar € 50.650,- in 2022. De maximale grondslag 
sparen en beleggen is verhoogd in de eerste schijf naar € 50.650,- en in de tweede schijf naar € 962.350,-. De 
forfaitaire rendementen zijn aangepast naar 1,82% in de eerste schijf, 4,37% in de tweede schijf en 5,53% in de 
derde schijf. Het belastingtarief blijft 31%.

► In box 3 gelden de volgende bedragen voor het vaststellen van het forfaitair rendement voor alleenstaanden in 2022:

Bij een grondslag 
sparen en beleggen van

meer dan maar niet meer dan forfaitair rendement

€ 0,- € 50.650,- 1,82%

€ 50.650,- € 962.350,- 4,37%

€ 962.350,- – 5,53%



Fiscaal IB (heffings)kortingen

►Heffingskorting algemeen:
 De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 37,- in 2022. De maximale 

algemene heffingskorting wordt daardoor € 2.874,- bij een inkomen van € 21.317,-. Na dit 
inkomen daalt de algemene heffingskorting.

►Arbeidskorting: 
 De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met € 55,- in 2022. De maximale arbeidskorting 

wordt daardoor € 4.260,- bij een inkomen van € 36.649,-. Na dit inkomen daalt de 
arbeidskorting. Het percentage waarmee de arbeidskorting daalt is verlaagd naar 5,85%.

►Ouderenkorting:
 De maximale ouderenkorting wordt verhoogd met € 13,- in 2022. De maximale ouderenkorting 

wordt daardoor € 1.726,- bij een inkomen van € 38.464,-. Na dit inkomen daalt de 
ouderenkorting.



Fiscaal IB (heffings)kortingen

► Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in 2022 

verlaagd met € 318,-.

► Verder gelden de volgende getallen voor de IACK in 2022:
 Maximale IACK € 2.534,-

 Inkomensgrens IACK € 5.219,-

 Percentage opbouw IACK 11,45%



Sociale Zekerheid

►Wijzigingen/verruimingen 
 Verhoging leeftijdsgrens status kind voor recht op 

toeslagen (tot 18 > tm 18)

 Recht op huurtoeslag bij te hoge huurprijs (eerder wél, 
dan blijft de toeslag)

 Kinderopvangorganisaties sturen elke maand gegevens 
naar Belastingdienst

 9 weken ouderschapsverlof (met cap 50% dagloon max 
dagloon)…



Fiscaal: ondernemer

►Tariefstructuur VPB

►Winst VpB 0 - € 395.000: 15% 

 (was tot € 245.000)

►Winst VpB >€ 395.000: 25%
 Vanaf 2022 kunnen bedrijven de vooraf betaalde dividendbelasting alleen nog 

verrekenen met de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb). Er vindt geen 
teruggave meer plaats.

►AB tarief (box 2): blijft 26,9%



Pensioen

►De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

► Jaartal AOW-leeftijd

► 2022 66 jaar + 7 maanden

► 2023 66 jaar + 10 maanden

► 2024 67 jaar

► 2025 67 jaar

► 2026 67 jaar



Pensioen

►Wet PVS 2022 (medio?)

►Hoofdregels en fiscaal!



Fiscaal: IB

►IB

 Algemeen partnerbegrip gestroomlijnd
►GBA en notarieel

 IB partner aanvulling: 
►GBA met kind, pensioenregeling partner of 

gezamenlijke eigen woning

 SW: aanvulling verzorgingsplicht



Eigen Woning

►ODB: verkrijging in 2022 gevolgd door extra 
aankoop binnen 12 maanden aanhorigheid: 
alsnog ODB belast (..)



Fiscale actua

►Conclusie familierechtelijke aspecten:
 1. eerder betalen (bijv. afkoop PAL!)

 2. rente vooruit betalen (6 mnd, ovl bank!)

 3. waardering belastingclaim (latentie!)

 4. effecten op alimentatie (civiel)…

 ….rechtspraak houdt géén rekening met vervolg: vanwege overige 
“onzekerheden”..



Fiscale actua jurisprudentie

►Latenties: 

 Hoge Raad 28 november 2014: contant..

 Hoge Raad 23 februari 2018: ..? (nominaal..)

 Hof Arnhem/L 15 januari 2019: contant

►Verknochtheid (stamrecht)

 Hoge Raad 17 oktober 2008

 Hoge Raad 24 juni 2016 (BV of extern irr.)

 Hoge Raad 23 februari 2018: 
pensioenanalogie=delen



Fiscale actua jurisprudentie

►Verknochtheid (stamrecht)

 Hoge Raad 22 februari 2019 (verknocht.. 
Onweersproken: check pensioenalalogie)

 Hoge Raad 13 juli 2018: “verknocht 
pensioengeld” (tevens vergoedingsrecht)

►Vergoedingsrecht

 Hoge Raad 5 juli 2019: UC gestort op e/o, 
vermenging, vergoedingsrecht (bewijs…!) 

►NB: afwijkend contracteren: schenking?



Alimentatie algemeen

Bespreking algemene aspecten

 Hoogte en duur

 Periodiek en afkoop

 Samenwoners, alimentatie en afkoop

 Schenking in alimentatie (of door afzien)?

 Brief Wiebes 2015!



Fiscale aspecten partneralimentatie

 Wanneer is fiscaal sprake van alimentatie:
 duurzaam gescheiden leven;

 periodieke uitkering;

 rechtstreeks voortvloeiend uit het famlierecht

 niet van bloed- of aanverwanten

 al hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van een dergelijke
uitkering!!..

 Besluit 14 december 2000 “doorbetaling”: 
► NB in december 2020 ingetrokken!!

► Dus….?!



Evaluatie: afsluitende vragenronde

Petje af!!



Bedankt voor uw aandacht!

Mr. Frits van der Kamp
fritsvanderkamp@gmail.com

06-204 244 13


