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SOCIALE VERZEKERINGEN

Minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander 
aan het minimumloon. Op die datum gaat de 
leeftijd voor het volwassen minimumloon 
omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen 
jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon 
een percentage van het minimumloon voor een 
volwassene. Deze percentages gaan voor 18- tot 
en met 21-jarigen per 1 juli 2017 omhoog. De 
bedragen van het minimumloon worden ieder 
halfjaar aangepast. Per 1 juli 2017 gelden de in 
de tabel opgenomen bedragen per maand bij een 
volledige werkweek. Deze bedragen zijn 
exclusief vakantiegeld.

Leeftijd  %-oud   %-nieuw        Bedrag
15 jaar       30,0        30,0       €    469,60
16 jaar       34,5        34,5       €    540,05
17 jaar       39,5        39,5       €    618,35
18 jaar       45,5        47,5       €    743,55
19 jaar       52,5        55,0       €    860,95
20 jaar       61,5        70,0       € 1.095,80
21 jaar       72,5        85,0       € 1.330,60
22 jaar       85,0      100,0       € 1.565,40
23 jaar     100,0      100,0       € 1.565,40

INKOMSTENBELASTING

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als 
tegemoetkoming voor het progressienadeel dat 
optreedt bij sterk wisselende inkomens. Deze 
regeling houdt in dat de inkomens uit werk en 
woning (box 1) over drie aaneengesloten 
kalenderjaren worden samengeteld en gedeeld 
door drie. Aan de hand van het gemiddelde 
inkomen wordt vervolgens de belasting per jaar 
berekend. Als het verschil tussen de geheven 
inkomstenbelasting en premies 
volksverzekeringen en de berekende 

inkomstenbelasting en premies 
volksverzekeringen over de gemiddelde 
inkomens meer dan € 545 bedraagt, wordt het 
meerdere op verzoek teruggegeven. 
Kalenderjaren die eenmaal in een middeling 
zijn betrokken kunnen niet in een ander 
middelingsverzoek worden betrokken, tenzij de 
eerdere middelingsteruggaaf ongedaan is 
gemaakt.

Een verzoek om toepassing van de 
middelingsregeling moet binnen 36 maanden 
nadat de laatste aanslag over de drie 
kalenderjaren van het middelingstijdvak 
definitief vaststaat worden ingediend. Wanneer 
de aanslag over een jaar van het 
middelingstijdvak wordt verminderd door 
verrekening van een verlies uit een ander jaar, 
dan kan een verzoek om toepassing van de 
middelingsregeling ook nog worden gedaan 
binnen twee maanden na het tijdstip waarop de 
beschikking van verliesverrekening 
onherroepelijk is geworden. Als het verzoek 
later wordt ingediend hoeft de Belastingdienst 
het verzoek niet in behandeling te nemen.

Procedure
Onlangs heeft Hof Amsterdam geoordeeld in 
een procedure over een verzoek om toepassing 
van de middelingsregeling. Volgens het hof 
heeft de Belastingdienst in dit geval het verzoek 
terecht niet ontvankelijk verklaard. Het ging om 
een verzoek om middeling over de jaren 2005 
tot en met 2007. Op het moment van indienen 
van het verzoek stonden de definitieve 
aanslagen over de betreffende jaren al meer dan 
drie jaar vast. Door verrekening van een verlies 
uit een later jaar werd de aanslag 2007 
verminderd. Het middelingsverzoek had binnen 
zes weken nadat de 
verliesverrekeningsbeschikking onherroepelijk 
was geworden moeten zijn ingediend. De 
uiterste datum voor de indiening was 
30 oktober 2014, maar het verzoek werd pas op 
19 november 2014 door de Belastingdienst 
ontvangen. Een sluitende verklaring voor de te 
late indiening van het verzoek had de indiener 
niet. Daarom zag het hof geen aanleiding om de 
Belastingdienst op te dragen het verzoek in 
behandeling te nemen.

Forfaitaire rendementen box 3 voor
2018 en 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de 
staatssecretaris van Financiën een prognose 
gegeven van de forfaitaire rendementen in box 

3 voor de jaren 2018 en 2019.

Het forfaitaire rendement voor het jaar 2018 
wordt gebaseerd op de gegevens van 2016. 
Deze gegevens zijn inmiddels bekend. De 
spaarrente bedroeg in 2016 0,56%, het 
aandelenrendement 7,90%, het rendement op 
obligaties 0,29% en de huizenprijsontwikkeling 
was 5,08%. Het forfaitaire rendement voor 
2018 komt daarmee voor sparen uit op 1,30% 
en voor beleggen op 5,38%.

Voor de bepaling van het forfaitaire rendement 
voor het jaar 2019 zijn de rendementen van 
2017 van belang. Meer dan een prognose kan 
op dit moment niet worden gegeven. Op basis 
van ramingen van het CPB voor de 
huizenprijsontwikkeling en de 
kapitaalmarktrente en het in het Belastingplan 
2016 vermelde geprognotiseerde 
langetermijnrendement op aandelen van 8,25% 
komt het geschatte forfaitaire rendement voor 
2019 voor sparen uit op 0,89% en voor 
beleggen op 5,33%.

Omdat de jaarlijkse bijstelling van het 
forfaitaire rendement in box 3 voor het 
volgende belastingjaar al vroeg in het jaar kan 
worden vastgesteld is de staatssecretaris van 
plan om de Tweede Kamer voortaan in het 
voorjaar daarover te informeren.

Belastingdienst schrijft klanten
Zwitserse bank aan

Het aanhouden van spaartegoeden in het 
buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk 
geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland 
progressief werd belast. Zwitserland, 
Luxemburg en België waren populaire 
bestemmingen voor landgenoten die hun geld 
buiten het zicht van de Belastingdienst wilden 
houden. Door de structurele uitwisseling van 
gegevens met buitenlandse overheden is de 
kans dat de Belastingdienst verborgen 
buitenlands vermogen op het spoor komt steeds 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dit kan
ontstaan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact op te nemen met uw
adviseur.

kiezen werknemers soms voor een relatief 
kleine auto of voor een elektrische of hybride 
auto. Door het formaat of de bescheiden 
actieradius van deze auto worden de 
mogelijkheden voor het gebruik beperkt. Vooral 
tijdens vakanties doen die beperkingen zich 
gelden. Reizen met een caravan of met veel 
bagage wordt lastig met een kleine auto. Niet 
alle hybride auto's mogen een aanhanger 
trekken.

Leasemaatschappijen bieden hiervoor vaak een 
oplossing in de vorm van tijdelijke vervanging 
door een andere auto of zelfs een ander voertuig 
zoals een motor. Zonder verdere maatregelen 
leidt dat tot dubbele bijtelling voor 
privégebruik, zowel voor de vaste als voor de 
tijdelijke auto.

De Belastingdienst heeft met de vereniging van 
leasemaatschappijen afspraken gemaakt 
waarmee dubbele bijtelling kan worden 
voorkomen. Dat kan door in de periode van 
tijdelijke vervanging de normale leaseauto in te 
leveren bij de werkgever of bij de 
leasemaatschappij, inclusief de sleutels en de 
papieren van de auto. Verder moeten de 
werkgever en de werknemer schriftelijk 
vastleggen dat de auto gedurende de periode 
van vervanging niet aan de werknemer ter 
beschikking staat. Voor de periode van 
vervanging wordt de bijtelling dan berekend 
aan de hand van de catalogusprijs van het 
vervangend vervoer. Daarom moet de 
vastlegging de gegevens bevatten voor de 
berekening van de bijtelling, zoals de 
catalogusprijs en de CO2-uitstoot, de periode 
van vervanging en het kenteken van de 
hoofdauto. Gaat het om ander vervangend 
vervoer dan een auto, bijvoorbeeld een scooter 
of een motorfiets, dan wordt de waarde in het 
economisch verkeer van het privégebruik als 
loon in aanmerking genomen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Coulanceperiode pensioen in eigen
beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht 
geworden die de mogelijkheid om een pensioen 
in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. 

De wet introduceert een tijdelijke maatregel om 
een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer 
fiscaal vriendelijk af te kopen. Voor dga’s, die 
geen gebruik van de afkoopmogelijkheid 
kunnen of willen maken, biedt de wet de 
mogelijkheid om de pensioenvoorziening om te 
zetten in een oudedagsreserve of om de 
pensioenvoorziening te bevriezen. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste 
Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën 
een extra termijn van drie maanden toegezegd 
om dga's en bv's en hun adviseurs de tijd te 
geven om de nodige stappen te zetten in 
verband met de uitfasering van het pensioen in 
eigen beheer.

De staatssecretaris van Financiën is niet van 
plan om deze zogenaamde coulanceperiode te 
verlengen. Dat zegt hij in antwoord op 
Kamervragen, die zijn gesteld naar aanleiding 
van een bericht dat een op de drie dga’s niet op 
de hoogte van de afschaffing van het pensioen 
in eigen beheer zou zijn.
Volgens de staatssecretaris hebben dga’s sinds 
1 juli 2016 de tijd gehad om na te denken over 
hun bestaande pensioenvoorziening in eigen 
beheer. Op die datum stuurde de staatssecretaris 
een brief met de contouren van de huidige 
regeling. Vervolgens heeft de staatssecretaris 
een extra termijn van drie maanden toegezegd 
om de noodzakelijke stappen te zetten in het 
kader van de uitfasering van het pensioen in 
eigen beheer. Door het uitstel van de 
inwerkingtreding van de wet is ook de 
coulanceperiode opgeschoven met drie 
maanden tot 1 juli 2017. Dat moet voldoende 
zijn om te regelen dat de opbouw van het 
pensioen in eigen beheer wordt stopgezet. Als 
de dga besluit om een elders verzekerd pensioen 
over te laten brengen naar eigen beheer, moet 
de waardeoverdracht plaatsvinden voor het 
einde van de coulanceperiode. Het volstaat als 

het verzoek tot overdracht uiterlijk op 30 juni 
2017 bij de verzekeraar is ingediend.

Voor alle duidelijkheid, de beslissing om een 
bestaande pensioenvoorziening fiscaal 
gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een 
oudedagsverplichting hoeft niet voor 1 juli 
2017 te worden genomen. Deze beslissing moet 
uiterlijk op 31 december 2019 zijn genomen.
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groter. Ook de opheffing van het bankgeheim in 
diverse landen speelt een belangrijke rol.

De Belastingdienst heeft onlangs een aantal 
Nederlandse rekeninghouders van een 
Zwitserse bank aangeschreven. Zij worden 
gevraagd om hun buitenlandse vermogen op te 
geven in de aangifte inkomstenbelasting 2016 
en om eerdere aangiften zo nodig te verbeteren. 
Omdat de Belastingdienst hen al op het spoor 
is, komen de betrokkenen niet in aanmerking 
voor een verlaagde boete wegens vrijwillige 
verbetering.

Belastbaarheid uitkeringen
letselschadeverzekering

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen 
vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het 
totale vermogen op 1 januari van het jaar het 
heffingvrije vermogen van € 25.000 
overschrijdt. De staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, mede 
namens de staatssecretaris van Financiën, 
Kamervragen over de fiscale positie van 
dergelijke verzekeringsuitkeringen beantwoord.

In zijn antwoord maakt de staatssecretaris 
duidelijk dat voor de berekening van eigen 
bijdragen voor de Wet langdurige zorg en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 het 
verzamelinkomen van belang is. Het 
verzamelinkomen bestaat uit het inkomen uit 
werk en woning (box 1), het inkomen uit 
aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare 
inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De 
wetgever heeft een bewuste keuze gemaakt 
voor het fiscale inkomensbegrip als grondslag 
voor de eigen bijdragen om de 
inkomensafhankelijke regelingen te 
harmoniseren. 

Per 1 januari 2013 is voor de berekening van 
de eigen bijdragen een 
vermogensinkomensbijtelling van 8% 
ingevoerd. Deze bijtelling gaat uit van de 
grondslag sparen en beleggen in box 3 van de 
inkomstenbelasting. De invoering van de 
vermogensinkomensbijtelling moet ertoe leiden 
dat de eigen bijdragen in de langdurige zorg 
meer in overeenstemming zijn met de 
werkelijke draagkracht dan wanneer alleen met 
het inkomen uit arbeid of vroegere arbeid 
rekening wordt gehouden. De uitkering uit een 
letselschadeverzekering is onderdeel van de 
draagkracht. Er wordt verondersteld dat bij de 
vaststelling van de omvang van de 

schadevergoeding rekening is of wordt 
gehouden met de gevolgen van de 
vermogensinkomensbijtelling.

Voor de vermogenstoets voor de toeslagen geldt 
een uitzondering voor vergoedingen voor 
immateriële schade en voor 
letselschadevergoedingen waarvan de hoogte is 
vastgelegd vóór 11 oktober 2010. Dat is de 
datum waarop in het regeerakkoord is besloten 
tot de invoering van de 
vermogensinkomensbijtelling per 1 januari 
2013. De staatssecretaris is in overleg met 
instellingen als Slachtofferhulp Nederland om 
knelpunten bij de doorwerking van 
letselschadevergoedingen op het vermogen te 
inventariseren.

Afschrijving en
terbeschikkingstelling

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel 
moet ten minste sprake zijn van economische 
eigendom. Iemand is de economische eigenaar 
wanneer hij het volledige risico van 
waardeverandering en van tenietgaan van een 
zaak draagt. Voor de beoordeling van de vraag 
of de economische eigendom van een geleaset 
goed is overgegaan van de lessor naar de lessee 
moet alleen naar de verhouding tussen deze 
partijen worden gekeken. Niet van belang is dat 
de lessee het risico van waardeverandering of 
tenietgaan van de zaak geheel of ten dele op een 
derde afwentelt, bijvoorbeeld door de zaak te 
verhuren. 

De Hoge Raad is van oordeel dat ook als een 
leasecontract niet de verplichting maar alleen 
een optie tot koop bevat, de economische 
eigendom kan zijn overgegaan op de lessee. 
Daarvoor moet gekeken worden naar de uitleg 
van de leasevorm in het contract en naar de 
hoogte van de overnamevergoeding aan het 
einde van de looptijd.

Hof Amsterdam moest beoordelen of een 

aanmerkelijkbelanghouder, die geleasete 
bedrijfsmiddelen aan de eigen bv ter 
beschikking stelde, mocht afschrijven op deze 
bedrijfsmiddelen. Volgens het hof is de 
aanmerkelijkbelanghouder economisch eigenaar 
op grond van de leasecontracten. De inspecteur 
stelde dat niet de aanmerkelijkbelanghouder 
maar de bv het risico van tenietgaan van de 
apparatuur droeg omdat de apparatuur door de 
bv was verzekerd. Daarnaast zou uit de 
huurovereenkomst voortvloeien dat ook de 
waardevermindering van de apparatuur voor 
rekening van de bv kwam. Het hof deelde dat 
standpunt van de inspecteur niet maar vond 
aannemelijk dat de apparatuur om praktische 
redenen onder een bestaande verzekering van 
de bv was gebracht en dat in verband daarmee 
een lagere huur in rekening werd gebracht.

Na de beëindiging van de leaseovereenkomsten 
werd de verhuur van de apparatuur aan de bv 
voortgezet. De inspecteur slaagde er niet in om 
aannemelijk te maken dat de verhuur van de 
apparatuur geen economische activiteit was. 
Volgens de inspecteur kon de verhuur door 
afschrijving op de apparatuur niet tot een 
positief resultaat leiden. Na afloop van de 
afschrijvingstermijn was de opbrengst van de 
verhuur hoger dan de kosten en lasten die met 
de verhuur samenhingen en was het resultaat 
positief. Hof Amsterdam was van oordeel dat 
de aanmerkelijkbelanghouder mocht afschrijven 
op de apparatuur.

Leeftijdsgrens aftrek
scholingskosten

De uitgaven voor een opleiding of studie, die 
wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen 
uit werk en woning te verwerven, zijn onder 
voorwaarden aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Om aan aftrek toe te 
komen moet het gezamenlijke bedrag van de 
uitgaven hoger zijn dan € 250. De aftrek is 
begrensd op een bedrag van € 15.000. Voor 
belastingplichtigen die jonger zijn dan 30 jaar 
geldt gedurende een periode van vijf jaar geen 
maximum aan de aftrek. In deze periode moet 
de belastingplichtige zijn tijd grotendeels 
besteden aan de studie, terwijl de studielast 
zodanig moet zijn dat daarnaast geen volledige 
baan mogelijk is. Over de vraag of deze 
regeling een vorm van leeftijdsdiscriminatie 
inhoudt, is onlangs een procedure gevoerd.

Oordeel Europees Hof
Het Hof van Justitie EU heeft daarover gezegd 

toepassing van de loan to value (LTV) 
verhouding bij het vaststellen van de 
vergelijkingsrente.

4. De afgesproken toekomstige aflossingen van 
de klant worden meegenomen in de berekening 
van de vergoeding.

Kanttekening
Deze wijze van berekenen van boeterente geldt 
niet voor vervroegde aflossingen die voor 
14 juli 2016 hebben plaatsgevonden. Wie na 
die datum vervroegd heeft afgelost doet er goed 
aan de bank te vragen of het in rekening 
gebrachte bedrag aan boeterente in 
overeenstemming is met de leidraad van de 
AFM.

Wet tegen onredelijk lange
betaaltermijnen

De wet, die het hanteren van onredelijk lange 
betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in 
het Staatsblad geplaatst. De wet wil voorkomen 
dat grote ondernemingen onredelijk lange 
betaaltermijnen afdwingen van zelfstandige 
ondernemers en kleine of middelgrote 
ondernemingen. Daarom schrijft de wet voor 
grote ondernemingen een uiterste betaaltermijn 
van 60 dagen voor. Een hiervan afwijkende 
betaaltermijn in een overeenkomst is een nietige 
bepaling. Voor bestaande overeenkomsten geldt 
een overgangstermijn van één jaar na de datum 
van inwerkingtreding.

Grote onderneming
Het Burgerlijk Wetboek omvat in boek 2 een 
indeling van ondernemingen naar grootte. Een 
onderneming kwalificeert volgens deze 
omschrijving als groot, wanneer aan twee van 
de volgende drie criteria is voldaan:
• de waarde van de activa volgens de balans 

bedraagt meer dan € 20 miljoen; 
• de netto omzet over het boekjaar bedraagt 

meer dan € 40 miljoen; 
• het gemiddeld aantal werknemers in het 

boekjaar bedraagt 250 of meer. 

Sanctie
De sanctie, die bij te late betaling van 
toepassing is, bestaat uit de wettelijke rente 
over het openstaande bedrag. De wettelijke 
rente is verschuldigd met ingang van de dag na 
het verstrijken van de betaaltermijn tot en met 
de dag van betaling.

Inwerkingtreding
De wet treedt op 1 juli 2017 in werking.

Voorstel aanpassing Wet werk en
zekerheid

De werkgever moet een transitievergoeding 
betalen aan een werknemer als diens 
arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer 
wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op 
initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de 
werknemer door ziekte of gebreken zijn werk 
niet meer kan verrichten en herplaatsing niet 
mogelijk is. Het moeten betalen van een 
transitievergoeding bij ontslag wegens 
langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door 
werkgevers als onrechtvaardig ervaren.

Nu wordt voorgesteld om werkgevers in die 
gevallen te compenseren voor de betaalde 
transitievergoeding. De compensatie wordt door 
het UWV betaald uit het Algemeen 
werkloosheidsfonds. De premie voor dit fonds 
wordt in dat kader verhoogd. De regering wil 
deze maatregel met terugwerkende kracht tot 
1 juli 2015 invoeren. De regeling geldt zowel 
bij het niet verlengen van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten wanneer de werknemer 
bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek 
is, als bij arbeidsovereenkomsten die wegens 
het niet langer kunnen verrichten van de 
bedongen arbeid worden opgezegd of 
ontbonden.

Ook bij ontslag om bedrijfseconomische 
redenen of bij bedrijfsbeëindiging is de 

werkgever verplicht om een transitievergoeding 
te betalen. In de cao kunnen voorzieningen 
worden geregeld die in de plaats komen van de 
transitievergoeding. De gekapitaliseerde waarde 
van deze voorzieningen moet gelijkwaardig zijn 
aan het bedrag van de transitievergoeding voor 
een individuele werknemer. Dat kan een 
belemmering zijn om bij ontslagen om 
bedrijfseconomische redenen collectieve 
afspraken te maken. Voorgesteld wordt dat de 
gekapitaliseerde waarde van de voorzieningen 
niet langer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de 
transitievergoeding waar de werknemer recht op 
zou hebben gehad. Voldoende is dat de 
werknemer bij ontslag om bedrijfseconomische 
redenen op grond van de cao recht heeft op 
voorzieningen die bestaan uit maatregelen om 
werkloosheid te voorkomen of in duur te 
beperken of als de cao voorziet in een redelijke 
financiële vergoeding.

Als volgens de cao uitsluitend recht bestaat op 
een financiële vergoeding moet deze gelijk zijn 
aan de wettelijke transitievergoeding. Een 
lagere financiële vergoeding is redelijk als het 
omwille van de continuïteit van een bedrijf of 
van bedrijven in een sector niet verantwoord is 
om vergoedingen van het niveau van de 
transitievergoeding te verstrekken of als 
cao-partijen een deel van de beschikbare 
middelen gebruiken voor andere voorzieningen, 
zoals een mobiliteitscentrum of 
scholingstrajecten voor werknemers. Een van 
de transitievergoeding afwijkende cao-regeling 
kan alleen betrekking hebben op ontslag 
wegens bedrijfseconomische redenen.

LOONBELASTING

Voorkomen van dubbele bijtelling
bij tijdelijke vervanging

Voor het privégebruik van een auto van de zaak 
moet een bijtelling bij het inkomen 
plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken 
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dat de regeling is toegestaan omdat deze is 
bedoeld om de positie van jongeren op de 
arbeidsmarkt te versterken. Dat is een legitiem 
doel. De middelen om dat doel te bereiken 
moeten passend en noodzakelijk zijn. De Hoge 
Raad heeft na het arrest van het Hof van Justitie 
EU de procedure voortgezet. Bij de beoordeling 
of de ingezette middelen passend en 
noodzakelijk zijn om het doel van de regeling te 
bereiken heeft de wetgever een ruime 
beoordelingsmarge. De Hoge Raad is van 
oordeel dat deze marge door de regeling niet 
wordt overschreden. De beperking van de 
volledige aftrek tot personen die jonger zijn dan 
30 jaar gaat niet verder dan nodig is voor de 
versterking van de positie van jongeren in het 
arbeidsproces. Personen die 30 jaar of ouder 
zijn hebben vaak al de gelegenheid gehad om 
een opleiding te volgen en verkeren meestal in 
een betere financiële positie dan schoolverlaters.

Casus
De procedure betrof iemand die op zijn 32e 
begon aan een opleiding tot verkeersvlieger. Hij 
bracht in zijn aangifte inkomstenbelasting een 
bedrag van ruim € 21.500 aan 
scholingsuitgaven in aftrek. Zijn inkomen in dat 
jaar bedroeg nihil, waardoor persoonsgebonden 
aftrekposten als de scholingsuitgaven niet in 
aanmerking konden worden genomen. In 
afwijking van de aangifte accepteerde de 
inspecteur het maximaal aftrekbare bedrag aan 
scholingsuitgaven van € 15.000. Dat bedrag 
verwerkte de inspecteur in een beschikking 
“niet in aanmerking genomen 
persoonsgebonden aftrek”. Volgens de student 
was de beperking van de aftrek van 
scholingskosten gebaseerd op een verboden 
onderscheid naar leeftijd. De Hoge Raad 
oordeelt dat het onderscheid naar leeftijd in dit 
geval is toegestaan.

Aftrekbeperking hypotheekrente

Regeling eigen woning
Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een 
bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn 
inkomen in box 1 tellen. De rente die de 
woningeigenaar betaalt over de schulden die 
zijn aangegaan voor de eigen woning, komt in 
aftrek op het inkomen. Wanneer het 
eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde 
(hypotheek)rente, hoeft geen bijtelling plaats te 
vinden voor het verschil. Voor zover het 
inkomen van de woningeigenaar in de hoogste 
tariefschijf van de inkomstenbelasting valt, 
vindt de aftrek van betaalde rente plaats tegen 

een verlaagd tarief. In 2017 bedraagt dat 
verlaagde tarief 50% in plaats van het normale 
tarief in de vierde schijf van 52%.

Kamervragen
Over de uitwerking van deze regeling zijn 
Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van 
Financiën. De staatssecretaris merkt op dat de 
wetgever er bewust voor heeft gekozen om niet 
het saldo van de belastbare inkomsten uit eigen 
woning maar de aftrekbare kosten tegen een 
lager tarief in aanmerking te nemen. De 
vragensteller haalt een voorbeeld aan van een 
woningeigenaar die € 2.000 hypotheekrente 
heeft betaald en een eigenwoningforfait heeft 
van € 1.950. Per saldo bedraagt de aftrekpost 
€ 50. Dat levert tegen een tarief van 52% een 
belastingteruggaaf van € 26 op. Daar staat 
tegenover dat hij door de tariefsaanpassing een 
bijtelling krijgt van 2% van € 2.000. Dat is een 
bedrag van € 40, waardoor over de aftrekpost 
per saldo € 14 belasting moet worden betaald. 
De staatssecretaris heeft bevestigd dat deze 
berekening klopt.

De aftrek wegens geen of een kleine 
eigenwoningschuld is in dit voorbeeld niet van 
toepassing omdat de aftrekbare kosten voor de 
eigen woning hoger zijn dan het 
eigenwoningforfait. Ook als de aftrek wegens 
geen of geringe eigenwoningschuld van 
toepassing zou zijn, bijvoorbeeld omdat het 
eigenwoningforfait € 2.100 bedraagt, is de 
rente aftrekbaar tegen het verlaagde tarief. Dit 
kan alleen voorkomen worden door de 
hypotheekrenteaftrek bij de fiscale partner in 
aftrek te brengen mits die niet in de vierde 
belastingschijf valt, door de hypotheekschuld af 
te lossen of door de schuld niet (meer) aan de 
voorwaarden voor renteaftrek te laten voldoen.

Volgens de staatssecretaris zijn 
belastingplichtigen verplicht een schuld die 
voldoet aan de voorwaarden voor een 
eigenwoningschuld en de daarmee verband 
houdende aftrekbare kosten eigen woning op te 

voeren in de aangifte.

Vordering op bedrijf van broer

Een vordering behoort tot het 
ondernemingsvermogen wanneer deze is 
ontstaan in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening. Een vordering die 
samenhangt met bedrijfsvreemde activiteiten 
kan alleen ondernemingsvermogen zijn als het 
gaat om het uitlenen van tijdelijk overtollige 
liquide middelen. Dat moet wel gebeuren op 
een zodanige manier dat de uitgeleende 
middelen tijdig weer in de onderneming 
beschikbaar zijn. Een verlies op een vordering, 
die tot het ondernemingsvermogen behoort, 
komt ten laste van de winst en verlaagt daarmee 
het bedrag van de te betalen belasting.

Ondernemingsvermogen?
Een ondernemer leende geld uit aan zijn broer 
voor de financiering van diens bedrijf. Dat 
bedrijf werd in de vorm van een bv gedreven. 
De bv ging failliet, zonder dat de leningen 
werden terugbetaald. De ondernemer meende 
dat de leningen tot zijn ondernemingsvermogen 
gerekend hadden moeten worden. Dat zou tot 
gevolg hebben dat het verlies op de leningen ten 
laste van de winst uit onderneming gebracht 
kon worden. De totale vordering bedroeg 
€ 500.000. Volgens de ondertekende 
overeenkomsten van geldlening zou € 5.000 
per jaar worden afgelost. Desondanks zou het 
de bedoeling zijn geweest om het geld 
kortstondig te lenen.
Hof Den Bosch vond niet aannemelijk dat de 
ondernemer zijn overtollige liquide middelen 
tijdelijk aan zijn broer had uitgeleend. Al eerder 
was voorzienbaar dat de broer niet in staat zou 
zijn de leningen snel af te lossen. De aan de 
broer verstrekte geldleningen behoorden niet tot 
het ondernemingsvermogen.

Resultaat uit werkzaamheid?
Het verlies op de vordering zou ook ten laste 
van het inkomen gebracht kunnen worden 
wanneer sprake van resultaat uit overige 
werkzaamheden zou zijn geweest. Daarvoor is 
nodig dat vermogen rendabel wordt gemaakt op 
een wijze die normaal, actief vermogensbeheer 
te buiten gaat. Dat kan het geval zijn als er 
activiteiten worden verricht die naar hun aard 
en omvang gericht zijn op het behalen van een 
hoger rendement. De ondernemer had wel 
werkzaamheden voor het bedrijf van zijn broer 
verricht, maar het hof vond niet aannemelijk dat 
deze werkzaamheden gericht waren op een 

hoger rendement. Al voordat het eerste deel van 
de leningen werd verstrekt, werkte de 
ondernemer voor zijn broer zonder daarvoor 
een vergoeding te ontvangen. Nadien waren de 
werkzaamheden er volgens het hof op gericht 
om te redden wat er te redden viel.

Uitkomst procedure
Omdat de lening aan het bedrijf van de broer 
niet kwalificeerde als ondernemingsvermogen 
en er ook geen sprake was van overige 
werkzaamheden waartoe de lening kon worden 
gerekend, kwam het verlies op de lening niet 
ten laste van het inkomen.
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Beperking wettelijke gemeenschap
van goederen

De Eerste Kamer heeft onlangs een 
wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke 
gemeenschap van goederen beperkt, 
aangenomen. De (volledige) gemeenschap van 
goederen is het huwelijksgoederenregime dat 
volgens de wet tot nu toe geldt wanneer 
echtgenoten geen afwijkende regeling hebben 
getroffen. Afwijking van de gemeenschap van 
goederen kan door het opstellen van 
huwelijksvoorwaarden.

Overnamerecht
Het nu aangenomen wetsvoorstel bevat een 
recht op overname van een gemeenschappelijk 
goed door een echtgenoot voor het geval een 
privéschuldeiser van de andere echtgenoot zich 
op dat goed wil verhalen. Bij de uitoefening van 
dat recht moet de echtgenoot de helft van de 
waarde van het goed vergoeden aan de 
gemeenschap, waarna het goed een privégoed is 
geworden. Financieren van de overname kan 
met privé spaargeld, maar ook met een 
privélening.

Bewijsvermoeden
Bij de afwikkeling van een 
huwelijksgoederengemeenschap geldt een 
bewijsvermoeden. Op grond daarvan wordt een 
goed als een gemeenschapsgoed aangemerkt als 
geen van de echtgenoten kan aantonen dat het 
goed tot zijn privévermogen behoort.

Verrekening
Het wetsvoorstel houdt geen finaal 
verrekenstelsel in. Een finaal verrekenbeding 
houdt in dat bij het einde van het huwelijk het 
vermogen wordt verdeeld alsof er een volledige 
gemeenschap van goederen was geweest. 
Wanneer echtgenoten dat willen, moeten zij dat 
regelen in huwelijkse voorwaarden.

Fiscale aspecten
Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen 
nieuwe fiscale gevolgen. Bij de behandeling 
van het Belastingplan 2017 in de Tweede 
Kamer is de staatssecretaris van Financiën 
gevraagd om een reactie op een aantal 
specifieke voorbeelden die betrekking hebben 
op de eigenwoningregeling. De staatssecretaris 
heeft toegezegd zo snel mogelijk te reageren 
nadat duidelijk is wanneer het wetsvoorstel in 
werking zal treden. De staatssecretaris zal in 
zijn reactie ook ingaan op de fiscale 
consequenties van het vergoedingsrecht.

De fiscale gevolgen bij het overlijden van de 
partner zijn voor de langstlevende afhankelijk 
van het gekozen huwelijksgoederenregime. Dat 
verandert niet door dit wetsvoorstel. Het 
gekozen regime kan tijdens het huwelijk 
worden aangepast door het opstellen van 
huwelijkse voorwaarden.

Boete bij vervroegde aflossing

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn 
hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, 
wordt geconfronteerd met de berekening van 
boeterente door de bank. De wijze van 
berekening van het bedrag aan boeterente is 
vaak onduidelijk. De bank deelt de uitkomst 
van de berekening mee aan de klant, maar de 
berekening is niet te controleren. Daar is door 
een Europese richtlijn verandering in gekomen.

Europese richtlijn
Op 14 juli 2016 is de Europese 
hypothekenrichtlijn in Nederland van kracht 
geworden. Deze richtlijn bevat voorschriften 
over de kosten die banken in rekening mogen 
brengen bij vervroegde aflossing van 

hypotheken. Volgens de richtlijn mogen banken 
niet meer kosten in rekening brengen dan het 
daadwerkelijke financiële nadeel dat zij lijden 
door de vervroegde aflossing.
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over 
de berekening van het nadeel c.q. van de kosten 
die banken in rekening brengen.

Leidraad AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 
naar aanleiding van deze vragen onderzocht of 
de praktijk aansluit bij de aangescherpte regels 
van de richtlijn. Vervolgens heeft de AFM een 
leidraad opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe 
het financiële nadeel bij vervroegde aflossing 
op een adequate wijze kan worden berekend. 
De leidraad heeft vier uitgangspunten.

1. De vergoeding voor vervroegde aflossing 
wordt berekend over het bedrag van de 
vervroegde aflossing verminderd met het 
bedrag dat de klant contractueel vergoedingsvrij 
mag aflossen.

2. De vergoeding wordt berekend aan de hand 
van een vergelijkingsrente. Dat is de rente die 
de bank aanbiedt voor een hypotheek met een 
looptijd die vergelijkbaar is met de resterende 
rentevastperiode. Als de bank geen 
vergelijkbare looptijd aanbiedt, kiest zij de 
hoogste naastgelegen rente.

3. De vergoeding voor vervroegde aflossing 
mag niet hoger uitvallen door een inconsistente 


