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Rabobank 
ondersteunt
ketensamen-
werking.
Meer weten
over Sterke
Schakels?
Scan de QR-code voor de video. Of kijk
op deondernemer.nl/sterkeschakels

Transport kan
veel duurzamer

Transport is een business 
van lage marges. Vervoerders
schikken zich daarbij vaak naar
het model van verladers. We
moeten toewerken naar een
gelijkwaardige relatie tussen
beide partijen. Ketensamen-
werking in deze sector is van
cruciaal belang om te kunnen
verduurzamen.  

In de sector wordt al decennia ge-
praat over ketensamenwerking.
Op dat vlak is nog veel te winnen.
Er komen meer mogelijkheden
wanneer data worden gedeeld en
processen beter afgestemd. Er
moet daarbij wel slim worden
omgegaan met wetgeving rondom
privacy en anti-concurrentie. De
sector zoekt naar nieuwe kansen.
Transportbedrijven rijden niet

met diesel omdat ze graag diesel
willen verstoken; ze rijden met
diesel omdat deze brandstof een
betrouwbare aandrijflijn is. Alle
ondernemers zouden liefst mor-
gen op elektrisch willen overstap-
pen als het dezelfde voordelen
biedt als diesel. Het gaat heus 
gebeuren dat elektrisch rijden de
norm wordt, al is de sector nog
niet zo ver. Het is een goed teken
dat een bedrijf als H.N Post &
Zonen meerdere e-trucks heeft
aangeschaft. 

Slimmer plannen
Om de uitstoot naar beneden te
krijgen, moet je allereerst minder
vervoeren. Op dit moment zijn de
transportprijzen zo laag, dat ze
weinig invloed hebben op de kost-
prijs van een product. Als een

product uit Duitsland iets goed-
koper is dan in Nederland, halen
klanten het daar vandaan. Goed-
koop transport lokt transport uit.
Ten tweede moet je efficiënter
vervoeren, wil je de uitstoot naar
beneden krijgen. Je ziet dat 40 à
60 procent van de totale capaci-
teit niet wordt gebruikt omdat er
efficiënter kan worden gepland.
Met andere woorden: de samen-
werking in de keten kan beter.
Stap drie is emissieloos transport.
Voor alle duidelijkheid: een e-
truck is een middel, geen doel.
Het doel is minder uitstoot van
CO2. Een e-truck is in aanschaf
duur, de actieradius is beperkt en
je hebt laadtijd nodig. Als je hier
geen afspraken over maakt bin-
nen de keten, dan is een elektri-
sche vrachtwagen niet efficiënt. 

We moeten het met z’n allen doen.
Ook de consument. Niet schrikken
wanneer de prijs van een kom-
kommer met tien cent stijgt of een
bloesje een euro duurder is omdat
ze emissieloos worden vervoerd.
Het leidt immers tot een beter mi-
lieu. Dus: minder, efficiënter en
emissieloos vervoeren. In die volg-
orde. Dan maak je als sector flinke
stappen.  

Opkoopbescherming
Vanaf 1 januari kunnen gemeenten buurten
aanwijzen waar op de woningen een zelfbe-
woningsplicht komt te rusten, met name van-
wege leefbaarheid of woningschaarste. Veel
steden onderzoeken de inzet van dit middel. 

Omgevingswet:
In juli 2022 zal de nieuwe Omgevingswet in
werking treden. Het doel is overzichtelijke en
efficiënte regels en snellere besluitvorming
over duurzame ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving. 

Vennootschapsbelasting
De eerste schijf voor vennootschapsbelasting
wordt in 2022 gewijzigd van 15 procent over
de eerste 245.000 euro winst naar 15 procent
over de eerste 395.000 euro winst. Dit kan
een groot voordeel opleveren voor wie volle-
dig gebruik kan maken van de eerste schijf.

Overdrachtsbelasting
Behalve kleine beleidswijzigingen zijn er voor
2022 geen echte (tariefs-)wijzigingen aange-
kondigd. Het basistarief blijft 8 procent over
de tegenprestatie.

Wet Excessief Lenen
Pas voorzien in 2023, maar als gevolg van dit
wetsvoorstel gaan DGA’s in beginsel inkom-
stenbelasting betalen over schulden (hoger
dan 500.000 euro) aan de eigen holding. Een
schuld wordt niet als schuld beschouwd in-
dien deze kwalificeert als eigenwoningschuld
in box 1 en voor die schuld een door een nota-
ris gevestigd recht van hypotheek op de eigen
woning is verstrekt aan de vennootschap. 

Prinsjesdag heeft niet gebracht waarop was
gehoopt: doelmatige maatregelen voor de
woningmarkt. Toch is er voor de vastgoed-
ondernemer een aantal relevante maatregelen
om rekening mee te houden.

Wat betekent
2022 voor
ondernemen
in vastgoed?

RICHARD SCHAEFERS
OVER VASTGOED

Richard Schaefers is notaris (commercieel) vastgoed
bij KienhuisHoving. Meer informatie? Mail naar 
richard.schaefers@kienhuishoving.nl. 
Lees de hele column op deondernemer.nl/vastgoed 


