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De overheid heeft de nieuwe voorwaarden voor het STAP-
budget (zie ook FlexNieuws maart 2022) bekendgemaakt. Die 
zijn aangescherpt om misbruik tegen te gaan. Belangrijkste 
aanpassingen zijn dat er per opleiding van dezelfde opleider 
jaarlijks nog maar 300 keer het STAP-budget wordt toegekend 
en dat opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden de deur 
wordt gewezen.

Het budget kon vanaf 28 februari weer worden aangevraagd. In 
januari was geen aanvraag mogelijk omdat het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling op de schop wilde 
nemen en de Toetsingskamer STAP nog onderzoek deed naar 
ruim 3.500 opleidingen bij zo’n 200 opleiders. Aanleiding voor de 
herziening was dat er oneigenlijk gebruik werd gemaakt van het 
budget.

NIEUWE VOORWAARDEN STAP-BUDGET
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
• Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholings-

activiteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
• De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij 

misbruik, uitsluiten van STAP.
• Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de 

voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de 
door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de 
voorwaarden van STAP.

• Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen 
te overtuigen om voor hen te kiezen worden gevraagd hun 
activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt 
gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister 
verwijderd.

• Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholings-
activiteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag 
per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.

• De definitie “lesmateriaal” wordt in de regeling vervangen door 
“literatuur of middelen”. Daarmee kunnen alleen literatuur en 
veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Per 1 mei wordt bovendien de scholingsdefinitie aangescherpt. 
Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld 
programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de 
opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst voor STAP-
budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder 
deze definitie. Later dit jaar komen er ook extra middelen 
binnen het STAP-budget vrij; voor mensen met maximaal een 
mbo 4-diploma, wordt er gekeken naar het mogelijk maken 
van subsidies voor meerjarige scholing via STAP en komen er 
strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor 
scholingsactiviteiten. 



Waarschijnlijk heeft u het ook weer ontvangen: de WOZ-
beschikking voor 2023. De WOZ-waarde van woningen en 
bedrijfspanden is de basis voor heel veel belastingen. WOZ 
staat voor “waardering onroerende zaken”. 
 
De gemeente gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde een 
peildatum. Voor 2023 is dat 1 januari 2022. De kans is groot dat 
de WOZ-waarde in de beschikking is gestegen, want begin 2022 
was de Nederlandse woningmarkt nog behóórlijk oververhit. 
Gemiddeld ligt de WOZ-waarde van woningen op de peildatum 
dan ook 17% hoger dan in 2021, meldt WOZ-toezichthouder 
de Waarderingskamer. De WOZ-waarde controleren kan op 
verschillende manieren. Zo is het taxatierapport waar de WOZ-
waarde op is gebaseerd meestal gratis op te vragen bij de 
gemeente. Dit rapport laat onder meer zien met welke andere 
panden de gemeente het pand heeft vergeleken. Ook kan men 
via www.wozwaardeloket.nl bekijken wat de waarde van o.a. de 
buren is of (tegen betaling) via het Kadaster. Het meest vergaande 
middel is het laten opstellen van een nieuw taxatierapport door 
een makelaar of taxateur. Maar dit kost al snel een paar honderd 
euro, dus dit is alleen voordelig als er indicaties zijn dat de WOZ-
waarde echt te hoog is.

Belastingplichtigen die vinden dat hun WOZ-waarde te 
hoog is, kunnen bezwaar maken. Een bezwaar moet binnen 
zes weken na de dagtekening van de beschikking worden 
ingediend. Bij het bezwaar moet de pandeigenaar zogeheten 
“waardeverminderende” factoren aanvoeren. Dat kan van alles 
zijn, van asbest, achterstallig groot onderhoud, overlast door een 
windmolen tot een gedateerd interieur.

Het verlagen van de WOZ-waarde kan lonen, want deze waarde 
werkt door in een aantal belastingen. Naast de OZB is de 
waarde ook bijvoorbeeld de basis voor het waterschap en het 
eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting. De WOZ-
waarde is ook van groot belang voor een woning die in box 3 valt, 
zoals een tweede huis of vakantiewoning. Voor bedrijfspanden 
geldt bijvoorbeeld dat de WOZ-waarde de zogeheten 
bodemwaarde bepaalt. Een onderneming mag namelijk alleen 
afschrijven op een bedrijfspand zolang de boekwaarde hoger 
is dan de bodemwaarde. Voor de vennootschapsbelasting is 
die 100% van de WOZ-waarde. In de inkomstenbelasting is het 
50% van de WOZ-waarde, als de ondernemer het pand in eigen 
gebruik heeft. Voor verhuurde panden is de bodemwaarde ook in 
de inkomstenbelasting 100% van de WOZ-waarde.

Een dga mag zijn auto van de BV voor een fractie van de 
taxatiewaarde overnemen om daarmee de btw te drukken, zo 
oordeelt de rechtbank in Breda op 12 december 2022. Bepalend 
voor de btw-heffing is namelijk het factuurbedrag en niet de 
taxatiewaarde.
 
De zaak: een bedrijf koopt eind 2015 een auto voor € 92.545, 
inclusief btw. Die btw wordt volledig als voorbelasting 
teruggevraagd. De auto wordt zowel privé als zakelijk gebruikt 
door de dga. Vijf jaar later neemt de man de auto over van de zaak 
voor € 2.624, inclusief btw en rest-bpm van € 124.

Een dealer heeft de auto getaxeerd op € 25.016. Voor het verschil 
tussen de verkoopprijs en de taxatiewaarde hebben het bedrijf en 
de dga vennootschaps- en inkomstenbelasting afgedragen. 

Bij de aangifte omzetbelasting ontstaat er met de fiscus discussie 
over welk bedrag nu moet worden aangehouden: de taxatiewaarde 
of het factuurbedrag. De rechter moet er een oordeel over vellen 
en die komt tot de conclusie dat er sprake is van een levering 
onder bezwarende titel, omdat er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen de vergoeding en de prestatie, zijnde de levering 
van de auto. Daarbij is niet relevant of die levering wordt verricht 
tegen een hogere of lagere marktprijs dan de normale marktprijs. 
Ook de lagere prijs vanwege de aandeelhoudersrelatie is niet 
van belang. Datzelfde geldt voor het gegeven dat is uitgegaan 
van een lagere prijs dan de normale marktprijs ter besparing van 
omzetbelasting.

Voor de eigenaar van een éénmanszaak is niet zomaar mogelijk 
om een auto vanuit de onderneming in privé over te nemen. 

WOZ-WAARDE CHECKEN

DGA MAG ZAKELIJKE AUTO 
VOOR LAGE PRIJS
OVERNEMEN



Er wordt een kosteloos inlogmiddel ontwikkeld voor het 
inloggen op het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk. Totdat 
dit middel beschikbaar is, is eHerkenning voor ondernemers 
en organisaties het enige inlogmiddel dat voldoet aan de 
Europeesrechtelijke vereisten en biedt daarmee voldoende 
bescherming van persoonsgegevens om aan de fiscale 
aangifteverplichtingen te kunnen voldoen. 

Het kabinet is op de hoogte van de bezwaren die ondernemers 
hebben tegen de kosten van eHerkenning. Daarom zijn 
maatregelen getroffen in de vorm van compensatie van de kosten 
én in de ontwikkeling van een publiek middel voor ondernemers 
dat kosteloos ingezet kan worden o.a. bij de Belastingdienst. De 
compensatie is aan te vragen via het RVO. Op de site staan ook de 

Op 14 februari  heeft de Eerste Kamer ingestemd met het 
wetsvoorstel “Wet invoering minimumuurloon”. Deze wet moet 
op 1 januari 2024 in werking treden.

Het minimumuurloon staat nog niet in de wet, daar worden 
alleen minimumbedragen per dag, week en maand opgenomen 
en voor het aantal te werken uren wordt er uitgegaan van 40 
uur per week. Omdat een volledige werkweek binnen bedrijven 
verschillend kan zijn, is het minimumuurloon ook steeds anders. 
Dat betekent dat de ene werknemer 40 uur per week moet werken 
om het minimumloon te verdienen, terwijl een andere werknemer 
hetzelfde loon in 36 uur per week kan verdienen. Ook voor 
werkgevers is hierdoor toepassing van het minimumloon lastig. 
Daarom wil het kabinet per 1 januari 2024 een minimumuurloon 
invoeren met de “Wet invoering minimumuurloon”. De Tweede 
Kamer ging al eerder akkoord met deze wet. Op 14 februari 
stemde ook de Eerste Kamer ermee in. Wat het minimumuurloon 
in 2024 gaat worden, is nog niet bekend.

COMPENSATIE eHERKENNING

WET INVOERING
MINIMUMUURLOON

voorwaarden waaraan u moet voldoen. De huidige beleidsregel 
voor compensatie van kosten is met twee jaar verlengd totdat 
een gratis alternatief inlogmiddel beschikbaar is. Dit heeft 
Staatssecretaris Van Huffelen geantwoord op schriftelijke vragen 
over eHerkenning.

Het kabinet regelt in het wetsvoorstel “Wet digitale overheid” 
dat digitale toegang generiek wordt ingericht om versnippering 
in dienstverlening te voorkomen. Alternatieve of organisatie 
specifieke voorzieningen hoeven zo niet meer te worden 
doorontwikkeld en beheerd. Burgers en bedrijven kunnen erop 
vertrouwen dat zij met de toegelaten of erkende middelen overal 
terecht kunnen in het publieke domein. De staatssecretaris meldt 
dat de Belastingdienst zelf geen eigen inlogmiddel ontwikkelt.

Door het invoeren van de “Wet invoering minimumuurloon” 
staat het minimumloon per uur straks vast en is het niet meer 
afhankelijk van de lengte van de werkweek die in een bedrijf 
gebruikelijk is. Werknemers die meer dan 36 uur werken, gaan 
er met deze nieuwe wet op vooruit. Met de invoering van de “Wet 
invoering minimumuurloon” wordt het huidige minimumloon per 
dag en per week geschrapt.



De aangekondigde verhoging van de belastingrente naar 10,5% 
in de vennootschapsbelasting (VPB) waarover we schreven in het 
vorige FlexNieuws, wordt uitgesteld. Dit heeft de staatssecretaris 
op 23 februari besloten. Het percentage blijft voorlopig 8%, 
in elk geval tot het kabinet de voorjaarsbesluitvorming heeft 
afgerond en de Voorjaarsnota is gepubliceerd. Dit gebeurt in 
april.

TOCH (NOG) GEEN VERHOGING BELASTINGRENTE
Ook al gaat de verhoging nog niet door, het advies blijft wel om 
een passende voorlopige aanslag aan te (laten) vragen. De huidige 
rente van 8% is behoorlijk en kan daarmee voorkomen worden.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.


