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Er is lang over gesproken en het is ook vaak uitgesteld, maar de 
aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting 
verdwijnt nu toch echt. Het STAP-budget vervangt per  
1 januari 2022 nl. definitief de fiscale aftrek scholingsuitgaven, 
zo werd onlangs door staatssecretaris Vijlbrief meegedeeld in 
een koninklijk besluit. Echter, het aanvragen van de nieuwe 
tegemoetkoming kan pas vanaf 1 maart 2022, meldt het UWV 
nu. Eerst start nog op 1 december van dit jaar een proefperiode.

Iedereen in Nederland kan straks aanspraak maken op een 
STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar. Dit budget voor een 
scholingsactiviteit kan dan bij het UWV worden aangevraagd. STAP 
staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke 
tegemoetkoming voor het financieren van scholing. 

STAP-BUDGET, SCHOLINGSUITGAVEN

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de 
Nederlandse arbeidsmarkt kan de subsidie aanvragen voor 
scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaar-
heid. Naar verwachting kunnen elk jaar 200.000 tot 300.000 
werkenden en werkzoekenden van STAP gebruikmaken. Als 
de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de 
opleider. Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar. Mensen die 
aanspraak willen maken, kunnen tot € 1.000 aanvragen. 

Tot aan maart 2022 werken UWV en DUO hard aan de voor- 
bereidingen van de invoering van STAP. Zo maakt de 
uitvoeringsinstantie een website waar het budget digitaal kan 
worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin 
goedgekeurde scholingsactiviteiten worden opgenomen. Op 1 
december start een proefperiode teneinde kleinere, onvoorziene 
knelpunten op te lossen. Die proefperiode duurt tot eind februari, 
waarna op 1 maart het loket zal kunnen openen. Tot die tijd is 
er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog 
de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit ‘NL leert 
door’ een scholingsactiviteit te volgen. De eerste opleidingen met 
financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 
2022.



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

Werkgevers kunnen sinds maandag 26 juli een aanvraag doen 
voor de zesde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW).

Daarmee krijgen bedrijven die gedurende drie opeenvolgende 
maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben vergeleken 
met 2019 een tegemoetkoming in de loonkosten. In afwijking 
van de NOW 3.3. geldt bij deze regeling dat bij de berekening van 
de tegemoetkoming maximaal 80% van het omzetverlies wordt 
meegenomen.

De verlaging is onderdeel van een versobering van het 
coronasteunpakket. Anders dan in voorgaande NOW-perioden 
geldt voor de berekening van de tegemoetkoming voor de 
NOW 3.4 als basis de loonsom over februari 2021. Dit was 
voorheen de loonsom over juni 2020. Voor relaties van ons  
kantoor waar deze regeling kan spelen, zijn deze aanvragen 
inmiddels ingediend. Indien u meent toch recht te hebben op 
deze NOW, kunt u zich natuurlijk wenden tot uw contactper-
sonen bij ons op kantoor.Ondertussen hebben onder andere 
evenementen met nieuwe beperkingen te maken gekregen. Via 
een garantiefonds kunnen organisatoren een groter deel van de 
kosten vergoed krijgen, maar ondernemersorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland pleiten er ook al voor om de versobering 
van de NOW-regeling terug te draaien.

NOW-3.4 AANVRAGEN

SALDERINGSREGELING STROOM BIJ ZONNEPANELEN
Zonnestroom die u zelf niet gebruikt, levert u aan het 
elektriciteitsnet. Door de salderingsregeling krijgt u daar net 
zoveel voor als u betaalt voor de stroom die u afneemt van het 
energiebedrijf. Vanaf 2023 wordt die regeling waarschijnlijk 
afgebouwd. Wat betekent dat nu, en na 2023?

Nu:
Dankzij de salderingsregeling is het heel gunstig om stroom te 
leveren, want u mag die stroom wegstrepen (salderen) tegen 
de stroom die u afneemt van het energiebedrijf en wel tegen 
hetzelfde tarief: 22 cent per kWh, inclusief alle belastingen  
(prijspeil 2020). Daar zit wel een maximum aan: als u jaarlijks 
meer stroom levert dan afneemt, dan krijgt u een lagere 
vergoeding voor het ‘teveel’ dat u produceert. Deze teruglever- 
vergoeding verschilt per energiebedrijf en ligt op dit moment 
ongeveer tussen 3 en 12 cent per kWh.

Een voorbeeld: u neemt jaarlijks 2.000 kWh stroom af van het 
elektriciteitsnet en u levert 2.500 kWh. Dan betaalt het energie-
bedrijf dus 22 cent per kWh voor 2.000 kWh geleverde stroom.  
Voor de overige 500 kWh die u levert, mag het energiebedrijf een 
lager tarief betalen. De hoogte van deze teruglever-vergoeding  
mag het energiebedrijf zelf vaststellen. Als u veel stroom 
produceert, is het de moeite waard om een energiebedrijf 
te zoeken met een hoog teruglever-tarief. Op internet staan 
overzichten, zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en 
salderen'. Wilt u precies weten wat u krijgt, neem dan contact op 
met het energiebedrijf.

Vanaf 2023:
De regering wil de salderingsregeling afbouwen vanaf 2023 (let 
op: dit is nog een voorstel, het kan nog veranderen). Dat betekent 
dat u elk jaar wat minder stroom mag wegstrepen en vanaf 2031 
helemaal niet meer kunt salderen. U krijgt dan een vergoeding 
voor elke kWh stroom die u ongesaldeerd aan het net levert. 
Milieu Centraal rekent met 6 cent per kWh. De nieuwe regeling 
geldt voor iedereen, of u nu al zonnepanelen hebt of ze nog gaat 
kopen.

Even terug naar het rekenvoorbeeld. Met afbouw van de 
salderingsregeling mag u elk jaar 9 procent minder salderen. 
Stel uw energiebedrijf rekent met 6 cent per kWh. Als de regeling 
volledig is afgerond, krijgt u nog maar 6 cent per kWh voor alle 
2.500 kWh die u levert aan het net.

Blijven zonnepanelen een goede investering?
Hiervoor verwijzen we graag naar de website rijksoverheid.nl, 
rapport TNO 2019. Hierin is ook rekening gehouden met de 
afbouw van de salderingsregeling.
Koopt u de zonnepanelen in 2021, dan is de terugverdientijd 
gemiddeld 7 jaar. Koopt u ze later, dan loopt de terugverdientijd 
langzaam op tot gemiddeld 9 jaar in 2030.


