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OORLOG IN OEKRAÏNE RAAKT  
OOK ONDERNEMINGEN

Net nu we langzaam uit het diepe coronadal klimmen, 
doemt een nieuwe, angstaanjagende werkelijkheid op: 
Poetins oorlog in Oekraïne. Los van het humanitaire 
leed dat zich voltrekt, zullen de sancties tegen Rusland 
ook grote economische gevolgen hebben. Onze 
afhankelijkheid van Russisch gas baart grote zorgen, 
terwijl ook de import uit en export naar Rusland zal 
stagneren. In deze FACTS aandacht voor de afbouw van 
de coronasteun, de EU-sancties, het actuele belang van 
bedrijfsveiligheid en natuurlijk, last but not least, fiscaal 
nieuws.

EINDE GENERIEKE CORONASTEUN
Met de heropening van de economie komt er met 
ingang van 1 april 2022 naar verwachting een einde aan 
de generieke steunregelingen, zoals de NOW, de TVL en 
het uitstel van belastingbetaling. Ook de versoepeling 
van de bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz)  
die voor veel zzp’ers cruciaal was, komt ten einde. 

LOKETTEN VOOR NOW EN TVL
De achtste aanvraagperiode van NOW 6 biedt 
werkgevers loonsteun over het eerste kwartaal van 
2022. Het UWV-loket NOW 6 staat open tot en met  
13 april 2022. Het RVO-loket voor de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal 2022 sluit 

op 31 maart om 17:00 uur. Kijk voor de voorwaarden  
op resp. uwv.nl en rvo.nl.

FINANCIERINGSREGELINGEN WÉL OPEN
Toch blijft een aantal regelingen ook in het tweede 
kwartaal nog open. Het gaat dan om speciale 
coronaregelingen die een garantstelling van de overheid 
vragen, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), de 
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en het Klein 
Krediet Corona (KKC, nog tot en met juni).

AANPAK SCHULDENPROBLEMATIEK
Het kabinet begrijpt dat de schulden die ondernemers 
hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis niet een-
twee-drie zijn ingelopen nu de economie weer op gang 
komt. Bovendien zorgt de oorlog in Oekraïne voor 
nieuwe stagnatie. In de loop van maart wordt een brief 
verwacht over de aanpak van de schuldenlast.

 
LET OP: 
Een nieuwe uitbraak van het virus is realistisch 
en kan bepaalde sectoren opnieuw in de  
problemen brengen. Het kabinet onderzoekt  
de inzet van sectorspecifieke steunmaatregelen 
als dit zich aandient.
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EU-SANCTIES: HOE ZIT DAT?
De EU-sancties tegen Rusland hebben gevolgen voor ondernemers 
die zakendoen of willen doen met Rusland. De sancties, die worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, behelzen het volgende:
•  je mag geen zakendoen met bepaalde personen, bedrijven en 

organisaties in Rusland;
•  er geldt een uitvoerverbod van bepaalde producten en diensten voor 

de Russische energie- en transportsector. Dit geldt ook voor dual-use 
goederen ofwel goederen die zowel een militaire als civiele functie 
kunnen hebben;

•  de Europese Commissie ontkoppelde een aantal Russische banken van 
het internationale betaalsysteem SWIFT.

Op de toevoer van humanitaire goederen en voedsel rust geen sanctie. 
Zo valt ook de levering van medische apparatuur aan ziekenhuizen buiten 
de sancties. Het is aan de bedrijven zelf welke keuzes zij hier maken.

 LET OP: 
Als je bedrijf of onderneming wordt geraakt door de sancties, 
kun je te rade gaan bij het Ondernemersloket Sancties Rusland 
op rvo.nl. Regio-adviseurs staan klaar om vragen te beantwoor-
den. Uiteraard kan ook je NOAB-adviseur hierbij helpen.

UITSTEL BELASTINGBETALING VERLENGD
Het uitstel van betaling van belastingen als gevolg van corona is 
verlengd tot en met 31 maart 2022. Op dit moment hebben nog ruim 
264.000 ondernemers een totale openstaande belastingschuld van 
€ 18,7 miljard waarvoor uitstel is verleend. Het uitstel sluit aan bij de 
resterende duur van de NOW en TVL.

HOUD REKENING MET ENERGIELABEL C
De actualiteit ten spijt, vanaf 1 januari 2023 is energielabel C minimaal 
vereist voor een bedrijfspand. Op dit moment beschikt ca. 44% van de 
label-C-plichtige kantoren over dit label C. Tref tijdig maatregelen om te 
voorkomen dat je bedrijfspand buiten gebruik wordt gesteld, tenzij het 
pand onder één van de volgende drie uitzonderingen valt: 
•  minder dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een functie als kantoor;
•  het pand is een monument;
•  het pand wordt binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd.

UBO-OPGAVE: VÓÓR 27 MAART!
Vóór 27 maart a.s. moeten ruim 1,5 miljoen organisaties hun UBO’s 
hebben ingeschreven in het UBO-register bij de KVK. UBO’s (Ultimate 
Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een 
organisatie. Dit zijn personen die meer dan 25% van de aandelen hebben 
in een bv, meer dan 25% eigendomsbelang in een vof of meer dan 25% 
stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Je moet er even 
voor gaan zitten, maar op kvk.nl kun je de wettelijk verplichte UBO-opgave 
stapsgewijs en eenvoudig regelen.

 
LET OP: 
Je NOAB-adviseur kan je uiteraard helpen bij het invullen  
van de UBO-opgave.

HET EINDE VAN DE JUBELTON
Sneller dan was afgesproken daalt de ‘jubelton’, de fiscaal  
voordelige schenking voor een eigen woning, vanaf 1 januari 2023 
van € 106.671 naar € 27.231. Dit kondigde staatssecretaris Van Rij 
onlangs aan in de Tweede Kamer. Vanaf 2024 verdwijnt de schenking 
geheel. Structureel levert dit de schatkist een besparing op van  
€ 160 miljoen.

LOKET ELEKTRISCHE AUTO WEER OPEN
Het loket voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren 
(SEPP) voor de aankoop of private lease van een elektrische auto in het 
middensegment is wegens succes weer geopend. Voor een nieuwe 
elektrische auto is de subsidie € 3.350, voor een tweedehandsauto  
€ 2.000. Belangrijke voorwaarden zijn:
•  het betreft een volledig elektrische personenauto met een actieradius 

van ten minste 120 kilometer;
•  de catalogusprijs in het RDW-kentekenregister ligt tussen € 12.000  

en € 45.000;
•  de auto is niet omgebouwd tot elektrische auto.

 
LET OP: 
De subsidie geldt alleen voor particulieren, je moet de auto dus 
wel privé aanschaffen.

MAXIMALE TRANSITIEVERGOEDING
De transitievergoeding bedraagt in 2022 wettelijk maximaal € 86.000 of 
een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is. De maximale 
vergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis van een schatting van de 
ontwikkeling van de cao-lonen. Het Centraal Planbureau (CPB) raamde 
een stijging van de cao-lonen van gemiddeld 2,2%. Na afronding 
resulteert het genoemde bedrag.

HOGER SALARIS KENNISMIGRANTEN
Als je gebruik wilt maken van de kennismigrantenregeling voor 
buitenlandse werknemers die niet afkomstig zijn uit de EU/EER of 
Zwitserland, moeten deze werknemers een vast brutoloon ontvangen. 
Vanaf 1 januari gelden drie salarisniveaus (excl. vakantiegeld) voor 
 deze kennismigranten:
• € 3.549 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar;
• € 4.840 voor kennismigranten vanaf 30 jaar;
•  € 2.543 voor kennismigranten (ongeacht leeftijd) die na afronding van 

een erkende bachelor-, master- of postdoctorale opleiding binnen drie 
jaar in Nederland aan het werk gaan.

DE EU-SANCTIES EN 
FISCAAL NIEUWS
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De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid) houdt er rekening mee dat Poetins aanval op Oekraïne 
ook ernstige gevolgen kan hebben voor onze nationale veiligheid. 
De dreiging van hackers die communicatiesystemen, ziekenhuizen, 
primaire infrastructuur of het betalingsverkeer platleggen, is reëel te 
noemen.

Hoewel we er in FACTS al eerder aandacht hebben besteed, willen we 
het belang van goede cybersecurity hier nogmaals voor het voetlicht 
brengen. Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid bewaakt onze digitale infrastructuur en geeft 
beveiligingsadviezen. Met onderstaande aandachtspunten kun je in je 
eigen organisatie met cybersecurity aan de slag.

CYBERSECURITY VRAAGT ONZE 
VOLLE AANDACHT

1. ZORG VOOR LOGINFORMATIE
Logbestanden zijn essentieel voor het detecteren van cyberaanvallen 
en het afhandelen van incidenten. Zorg dat alle applicaties en systemen 
deze loginformatie genereren en zorg voor veilige opslag  
en bewaartermijnen.

2. REGEL MULTIFACTOR AUTHENTICATIE
Met wachtwoorden alleen kun je tegenwoordig niet meer aankomen. 
Multifactor authenticatie is onmisbaar voor een goede beveiliging. 
Deze factoren kennen drie categorieën: iets dat je weet (bijv. een 
pincode), iets dat je hebt (bijv. een token) of iets dat je bent (bijv. je 
vingerafdruk).

3. BEPERK DATATOEGANG
Reik elke werknemer precies de toegangsgegevens aan die hij 
nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren. Op rollen gebaseerde 
toegangscontrole vereenvoudigt het beheer van rechten. 
Voorkom verspreiding van wachtwoorden die toegang geven tot 
besturingssystemen.

4. DOE AAN NETWERKSEGMENTATIE
Verdeel het netwerk in meerdere segmenten. Dit voorkomt verspreiding 
van een virus of hackaanval in het gehele netwerk. De gevolgen van 
ransomware-aanvallen of Ddos-aanvallen worden hierdoor beperkt.

5. VERSLEUTEL OPSLAGMEDIA
Zorg dat gevoelige data altijd versleuteld worden opgeslagen. De data 
zijn dan onleesbaar in handen van aanvallers. Denk aan harde schijven, 
laptops, mobiele apparaten en usb-sticks. De meeste moderne 
systemen bieden deze veilige encryptiesoftware.

6. SCHEID INTERNETTOEGANG
Zorg met routers voor een gescheiden internettoegang voor 
werknemers en bezoekers die op het netwerk willen komen vanaf 
hun eigen computer of smartphone. Hiermee beperk je het risico van 
ongeautoriseerde toegang.

7. MAAK REGELMATIG BACK-UPS
Zorg voor consequente en regelmatige back-ups van 
informatiestromen. Bij een hack gaan dan alleen de meest recente 
data verloren en kan de schade worden beperkt. Test met enige 
regelmaat ook het terugzetten van back-ups om te verzekeren dat de 
bedrijfsvoering bij dataverlies beperkt wordt verstoord. De back-ups  
zelf zijn ook weer te versleutelen.

8. HOUD SOFTWARE UP-TO-DATE
Zorg voor veilige en recente soft- en firmware voor alle apparatuur en 
IT-systemen in de organisatie. Updates zijn geen marketingtruc maar 
bestemd om fouten en kwetsbaarheden in software te verhelpen.

9. MAAK PERSOONLIJKE INLOGGEGEVENS
Geef elke individuele medewerker persoonlijke inloggegevens. Zo kun 
 je bij een onverhoopte hack de onlineactiviteiten van medewerkers 
sneller achterhalen en efficiënter ingrijpen.

10. STEL RICHTLIJNEN OP VOOR SOCIAL MEDIA
Stel richtlijnen voor social media-activiteiten binnen je organisatie op. 
Voorkom koppeling met privé-apparatuur en zorg voor controle en 
naleving.

Bron: Nationaal Cyber Security Centrum, www.ncsc.nl

TIEN TIPS VOOR CYBERVEILIGHEID
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LANCERING STAP-BUDGET 
GROOT SUCCES 
Het budget voor de eerste ronde van het STAP-omscholingsbudget was 
al na drie dagen op. Op het piekmoment stonden 70.000 aanvragen in de 
wacht, waarvan er 35.000 zijn toegekend. In 2022 zijn er vijf tijdvakken  
(om de twee maanden) waarop mensen een aanvraag kunnen indienen 
voor STAP-budget. Het tweede tijdvak is mei-juni. Vanaf volgend jaar  
gaat het om zes tijdvakken per jaar (bron: UWV).

STAP-BUDGET VOOR EEN LEVEN LANG LEREN
Met het nieuwe STAP-budget kan iedereen, werkenden en niet-werkenden, 
tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd jaarlijks € 1.000 aanvragen om te 
gebruiken voor scholing. Studiekosten die zakelijke kosten zijn, kun je als 
ondernemer aftrekken van de winst.

STAP VOOR STAP
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor 
Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is voor iedereen 
beschikbaar. Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP-budget van maximaal  
€ 1.000 aanvragen via Stapuwv.nl voor een opleiding, training of cursus. 
Handig om te werken aan je ondernemersvaardigheden of persoonlijke skills.

HOE VRAAG JE EEN STAP-BUDGET AAN?
1.  Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor scholing die in het  

STAP-scholingsregister staat. Een opleider moet zelf de opleiding  
aan het STAP-scholingsregister toevoegen.

2.  Tussen de datum van de aanvraag en de start van de scholing zit 
minimaal vier weken.

3.  De scholing meldt welke kosten binnen de subsidie vallen.
4.  Je krijgt van de opleiding een STAP-aanmeldingsbewijs. Hiermee  

vraag je het STAP-budget aan via Mijn STAP-budget. Voor het  
inloggen heb je DigiD nodig.

ZIJN STUDIEKOSTEN AFTREKBAAR?
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek voor studiekosten en andere 
scholingsuitgaven. Deze zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar, 
tenzij je ondernemer of zzp’er bent. In dat geval verandert er niets, zolang 
de studiekosten zakelijke kosten zijn, kun je ze nog steeds aftrekken van 
 je winst.

Op de vraag wanneer sprake is van zakelijke (studie)kosten, geeft de 
Belastingdienst als antwoord: de studiekosten moeten worden gemaakt 
in het belang van je onderneming. De kosten zijn alleen aftrekbaar als 
je ze maakt om je bestaande vakkennis uit te breiden. Kosten voor het 
verwerven van nieuwe kennis – uitbreiden van ‘je persoonlijke bagage’ – 
zijn niet aftrekbaar. Een opleiding of cursus die verplicht is om je vak uit  
te oefenen (zoals PE (permanente educatie)-punten) of is bedoeld om  
de vakkennis te verbreden of verdiepen, is het zakelijke karakter geen 
enkele vraag. De kosten zijn bedrijfskosten en de BTW is aftrekbaar.

Het is een ander verhaal als je een studie start voor een carrièreswitch of 
een nieuwe ondernemingsactiviteit. Dan merkt de Belastingdienst dat de 
studiekosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen aan als een  
privé-uitgave of niet-zakelijke uitgave. De grens tussen ‘uitbreiden van 
bestaande kennis’ en ‘verwerven van nieuwe kennis en het uitbreiden 
van je persoonlijke bagage’ is soms lastig aan te geven. 

ERKENNING ALS STAP-OPLEIDER
Om je scholingsactiviteiten in aanmerking te laten komen voor het STAP-
budget, moet de opleiding, training of cursus erkend zijn door OCW, NRTO, 
NCP-NLQF of een sector- of brancheorganisaties. Het scholingsaanbod van 
je organisatie voeg je toe aan het STAP-scholingsregister van DUO. Bij de 
inschrijving voor een opleiding, training of cursus verstrek je de deelnemer 
een STAP-aanmeldingsbewijs. Nadat de deelnemer het aanmeldingsbewijs 
heeft ingediend bij UWV, wordt het STAP-budget als voorschot uitgekeerd. 
Na afloop van de opleiding, training of cursus moet je als opleiding binnen 
drie maanden het resultaat doorgeven via het STAP-opleidersportaal.

VERKEERSBOETES AANGEPAST
Met ingang van 1 maart 2022 zijn de boetes voor verkeersovertredingen 
aangepast. Ernstige en gevaarlijke overtredingen worden zwaarder 
bestraft, relatief kleine overtredingen juist lager. Als je wordt betrapt met 
je smartphone in de hand tijdens het rijden, kun je dit jaar € 350 aftikken. 
Vorig jaar was dat nog € 250. Te hard rijden op de snelweg wordt echter 
iets goedkoper: bij de eerste 10 km/u boven de maximumsnelheid wordt 
de boete verlaagd met 15%. Onderstaand enkele voorbeelden.

BOETE HOGER VAN NAAR 

Onnodig links rijden € 150 € 220 

Geen voorrang aan voorrangsvoertuig €250 € 350 + strafrecht

Vervoer minderjarige zonder gordel €150 € 220 

BOETE LAGER  VAN NAAR 

Snelheidsovertreding tot 10 km/u 15% lager 

Onnodig geluid met voertuig €400 € 250 

Parkeren op gehandicaptenplek €400 € 310 

Bekeuringsvrije voet voor eerste 3 km nu ook op 130 km-wegen

Bron: rijksoverheid.nl

 
LET OP:
De facturen voor het STAP-budget moeten als e-factuur worden 
aangeleverd. Dit is niet hetzelfde als een pdf. 

 
TIP:
Bij twijfel kun je deze vraag vooraf voorleggen aan je NOAB-adviseur. 
En sowieso kun je dan nog altijd teruggrijpen naar het STAP-budget.
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