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Apeldoorn, januari 2022 

Geachte relatie, 

Het was opnieuw een bijzonder jaar, dat 2021, zoals we allemaal hebben ervaren. Lockdowns, 

beperkingen… toch hopen we dat iedereen goede moed heeft kunnen houden en daarom willen 

we iedereen vanaf deze plek een voorspoedig, succesvol en vooral gezond 2022 toewensen! 

In deze Nieuwsflits wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht over de plannen van het 

nieuwe kabinet. 

 

1. Het eerste goede nieuws: onze tarieven gaan in 2022 NIET omhoog 

Vorig jaar (2021) hebben we onze tarieven wat verhoogd om de inflatie bij te benen. Hoewel de 

inflatie op dit moment hoger is dan we jarenlang gewend zijn geweest, hebben wij toch besloten 

voor dit jaar 2022 onze tarieven niet verder te verhogen. 

Al onze tarieven staan op onze website. 

 

2. Het tweede goede nieuws: Consultis bestaat 30 jaar 

Na de oprichting van het oorspronkelijke ICT-bedrijf van Jeroen in 1992, werd zowel de 

dienstverlening als de naam in 2001 aangepast. Vanaf dat moment was het Consultis, de brug 

tussen organisatie en informatie, gericht op bedrijfsadviezen en vraagstukken rondom ICT. Maar 

in deze doelstelling was ook ruimte voor de fiscale en financiële kant van de zaak. In 2012 kwam 

Clementine helpen, en in de jaren daarna heeft ze bewezen haar vrouwtje te staan op het fiscale 

werkterrein. Daarom hebben we in 2017 besloten de oude eenmanszaak om te zetten naar ons 

huidige samenwerkingsverband: Consultis Fiscale Diensten VOF. 

Grote feesten zullen we niet geven, dat past niet bij ons, maar u zult zeker iets merken van deze 

verjaardag.  

 

3. Onze abonnementen 

We hebben het al eens eerder onder uw aandacht gebracht: de mogelijkheid om bij Consultis een 

Jaarabonnement af te sluiten. U krijgt dan een vaste prijs voor alle werkzaamheden binnen een 

belastingjaar, van boekhouden, aangiftes BTW, loonadministratie en jaaraangifte. Uiteraard zal 

de abonnementsprijs zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Uw voordeel: u krijgt van te voren één factuur, die u desgewenst in 1, 2, 3, 4, 6, of 12 termijnen 

kunt betalen. U heeft ook geen verrassingen meer, want een abonnement is precies wat het zegt: 

geen extra facturen meer. U weet precies waar u aan toe bent. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, dan doen we u een interessant voorstel. 
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4. Nieuwe kabinet en maatregelen 

Na het zoete nieuws komt altijd het zuur. Sinds enkele dagen hebben we een nieuw kabinet, en dat 

heeft woeste plannen op vele terreinen. Eén van die terreinen is de fiscaliteit, en dan met name waar 

het de zelfstandige ondernemer betreft. 

Er gaat veel veranderen, ook voor ondernemers, maar ik hou het hier (in het kort) bij de meest in het 

oog lopende maatregelen: 

- De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd naar E 1.200 in het jaar 2030 

- Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en ZZP’ers 

- De vrijstelling van de BPM op bestelauto’s wordt in 3 stappen afgebouwd naar nul in 2026, te 

beginnen in 2024 

- Voor diegenen die onroerend goed verhuren: de leegwaarde ratio (verlaging waarde huis in 

verhuurde toestand) wordt afgeschaft per 2023 

- De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft 

Algemene veranderingen: 

- Vrijstelling Box 3 gaat per 1-1-2023 omhoog naar € 80.000 per persoon 

- De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar) 

wordt afgebouwd per 2025 

- De schenkingsvrijstelling eigen woning (“jubelton”) wordt afgeschaft per 2024 

- E-Herkenning gaat steeds meer de plaats innemen van DigID (voor ondernemers) 

- TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) 

zijn nu een geheel belastingvrije subsidie. 

Wat dit voor iedereen betekent is (nog) moeilijk in te schatten, maar zodra er meer duidelijkheid is 

houden we u uiteraard op de hoogte.  

 

5. Tot slot: 

Wij overwegen mee te doen aan een nieuw machtigingensysteem van de Belastingdienst, zodat u 

niet meer jaarlijks 4 of 5 brieven krijgt. Zodra we weten hoe dat gaat, hoort u dat van ons. 

Denkt u aan het gebruik van ons algemene zakelijke mailadres? 

Alle mail betreffende uw bedrijf of uw boekhouding graag naar één mailadres: 

Mail naar Consultis  =  kantoor@consultis.nl 

 

We wensen u een economisch voorspoedig 2022, maar vooral: blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,  

Consultis,  

Jeroen en Clementine van Gessel. 

mailto:kantoor@consultis.nl
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Samenvatting van onze gegevens: 

Consultis Fiscale Diensten VOF  

Algemeen nummer 06 – 333 09 021 
Jeroen   06 – 538 71 880 
Clementine  06 – 396 04 116 
Mail   kantoor@consultis.nl 

Website:  www.consultis.nl 
KVK:    67572340 
BTW-nummer:  NL.8570.81.056.B.01 
Beconnummer: 466.086 
Bankrekening:  NL40 KNAB 0257 9529 34  

t.n.v. Consultis Fiscale Diensten VOF 
 
Postadres:  Ritbroekdwarsstraat 20 
   7312 DS Apeldoorn 
Bezoekadres:  Prins Willem Alexanderlaan 1425, 1e etage, kamers 6-7-8 
   7312 GB Apeldoorn 
 

mailto:kantoor@consultis.nl
http://www.consultis.nl/

