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Hoewel de VAR nog steeds in de 
lucht wordt gehouden, kunt u uw 
(model)overeenkomst al aan de 
Belastingdienst voorleggen om te 
laten beoordelen of er sprake is van 
een dienstbetrekking. U kunt echter 
ook een reeds goedgekeurde 
modelovereenkomst gebruiken. 
Deze worden gepubliceerd op de 
website van de Belastingdienst. 
Overeenkomsten met toelichting 
ter goedkeuring kunt u mailen naar: 
alternatiefvar@belastingdienst.nl. 

VAR blijft geldig
Totdat de VAR verdwijnt, blijft een 
VAR voor 2014 of 2015 geldig in 
2016. Voorwaarde is wel dat het werk 
hetzelfde blijft en onder dezelfde 
omstandigheden en voorwaarden 
wordt uitgevoerd. Heeft u al een 
VAR voor 2016 aangevraagd? In dat 
geval wordt die aanvraag alsnog in 
behandeling genomen.

Per 1 januari 2016 is de Wet bescher-
ming persoonsgegevens uitgebreid 
met de meldplicht datalekken. Dat 
heeft gevolgen voor alle bedrijven die 
persoonsgegevens verwerken.

Het datalekken houdt kort gezegd 
in dat een bedrijf elke inbreuk op 
de beveiliging tegen het verlies of 
de onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens moet melden 
bij de Autoriteit persoonsgegevens 
(voorheen: het College bescherming 
persoonsgegevens). De inbreuk kan 
een hack betreffen, maar bijvoorbeeld 
ook een technische fout of verlies of 
diefstal van een laptop waarop per-
soonsgegevens staan. De meldplicht 
geldt alleen als de inbreuk ernstige 
nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van persoonsgegevens 
of wanneer de kans daarop groot is. 

Tip
De Autoriteit persoonsgegevens 
heeft richtsnoeren opgesteld aan de 
hand waarvan u kunt beoordelen of 
u een inbreuk moet melden. U doet 
er verstandig aan om uw bedrijfs-
reglement hierop aan te passen. •

Voor de ondernemer

Gebruik modelovereenkomsten

Voor de ondernemer

Meldplicht datalekken

Vervolg artikel op pagina 2

Beste relatie,

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en ontwik-

kelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. 

Wilt u meer informatie of wilt u een 

ander onderwerp bespreken, neem 

dan contact met ons op. Wij zijn u 

graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Arno & Grada

Van Kruistum & Sloos Accountancy
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Gepubliceerde modelovereenkomsten
De modelovereenkomsten voor bran-
ches en beroepsgroepen die inmiddels 
zijn goedgekeurd, zijn op de website 
van de Belastingdienst geplaatst. In de 
beoordeelde modelovereenkomsten 
wordt bevestigd dat de opdrachtgever 
geen loonheffingen hoeft af te dragen 
of te voldoen omdat er geen sprake 
is van een (fictieve) dienstbetrekking. 
Voorwaarde is wel dat er bij gebruik 
van de voorbeeldovereenkomst 
conform de overeenkomst wordt 
gehandeld en dat daarin wordt 
verwezen naar het kenmerk van de 
door de Belastingdienst beoordeelde 
overeenkomst. Er wordt benadrukt dat 
geen oordeel wordt gegeven over de 
kwalificatie van de inkomsten voor de 
inkomsten- en omzetbelasting. 

Inmiddels zijn in samenwerking met 
VNO-NCW en MKB-Nederland ook 
algemene modelovereenkomsten met 
voorbeeldbepalingen opgesteld en 
gepubliceerd. Dit zijn:
- de modelovereenkomst die kan  
 worden gebruikt in de situatie  
 waarin de opdrachtnemer de arbeid  
 niet persoonlijk hoeft te verrichten;
- de modelovereenkomst tussenkomst  
 (intermediairs);
- de modelovereenkomst geen  
 werkgeversgezag.

Let op
De Belastingdienst heeft in de 
voorbeeldovereenkomsten voor 
branches en beroepsgroepen en in 
de algemene modelovereenkomsten 
bepalingen gemarkeerd met de 
voorwaarden die van belang zijn bij 
het bepalen of er sprake is van een 
dienstbetrekking. Opdrachtgevers 
en opdrachtnemers die van deze 
overeenkomsten gebruikmaken, 
moeten volgens deze gemarkeerde 
voorwaarden werken. U mag deze 
dus niet veranderen. De andere 
bepalingen kunt u wel veranderen 
en aanpassen aan uw eigen situatie, 
mits dat niet in strijd is met de 
gemarkeerde bepalingen. •

Bent u als inlener of aannemer 
gewend om uw inleners- en 
ketenaansprakelijkheid voor de 
loonheffingen van de uitlener of 
onderaannemer af te dekken door 
rechtstreekse storting op een 
depotrekening bij de Belasting-
dienst? In dat geval opgelet. 

Sinds 1 januari 2016 kunt u niet meer 
‘rechtstreeks storten’ bij de Belasting-
dienst. De zogenoemde WKA-
depotrekeningen zijn opgeheven. 

Dit betekent dat een rechtstreekse 
storting u geen vrijwaring meer biedt 
voor de inleners- en ketenaanspra-
kelijkheid voor de loonheffingen. 
Vanaf 1 januari 2016 levert alleen 
een storting op een G-rekening van 
de uitlener of de onderaannemer 
nog vrijwaring op. 

Let op
U moet zelf uw WKA-rekening 
opheffen en u kunt desgewenst 
een G-rekening aanvragen. •

Voor de ondernemer

Voortaan aansprakelijkheid 
voorkomen via G-rekening

Vervolg artikel van pagina 1

U gaat met uw BV allerlei rechts-
verhoudingen aan. U leent bijvoor-
beeld bij (of aan) uw BV of u neemt 
bedragen op in rekening-courant bij 
uw BV. Of u maakt afspraken over 
uw arbeidsvoorwaarden en uw 
pensioen. 

Wist u dat u wettelijk verplicht bent 
om deze onderlinge rechtsverhoudin-
gen schriftelijk vast te leggen en deze 

moet bewaren in uw administratie? 
Dit is met name van belang om de 
zakelijkheid van de afspraken met uw 
BV te kunnen aantonen. Heeft u de 
afspraken schriftelijk vastliggen, dan 
moet de inspecteur bewijzen dat de 
afspraken niet zakelijk zijn. Controleer 
of de rechtshandelingen met uw BV 
schriftelijk vastliggen en zorg dat dit 
alsnog wordt gedaan als dat (nog) 
niet is gebeurd. •

Voor de dGA

Leg de afspraken met uw BV vast



 

De bijtellingscategorieën voor de auto 
van de zaak zijn in 2016 teruggebracht 
tot de volgende vier categorieën:
1. 4%-bijtelling voor de elektrische 
  auto, 
2. 15%-bijtelling voor een auto met  
  een CO2- uitstoot tot 50 gram per  
  kilometer (de hybride auto);
3. 21%-bijtelling voor een auto met  
  een CO2- uitstoot van meer dan  
  50 maar niet meer dan 106 gram  
  per kilometer;
4. 25%-bijtelling voor een auto met  
  een CO2-uitstoot van meer dan  
  106 gram per kilometer. 

De nieuwe bijtellingspercentages 
gelden zowel voor het privégebruik 
van een auto van de zaak door een 
ondernemer als voor het privégebruik 
door een werknemer. De ter beschik-
king gestelde (bestel)auto’s waarvan 
het kenteken voor het eerst op naam 
is gesteld vóór 1 januari 2016 
behouden gedurende maximaal 
60 maanden het bestaande bijtellings-
percentage. 

Dat geldt ook voor de bovengenoemde 
bijtellingspercentages voor 2016 als u 
dit jaar een auto van de zaak aanschaft. 

Bijtellingscategorieën vanaf 2017  
nog hoger
De bijtellingscategorieën die zullen 
gelden vanaf 2017 staan nog niet 
definitief vast. De voornemens 
van het kabinet moeten nog in een 
wetsvoorstel worden opgenomen. Het 
is echter vrijwel zeker dat het aantal 
categorieën tussen 2017 en 2019 
wordt teruggebracht naar twee. Vanaf 
2019 is er een 4%-bijtelling voor de 
nul-emissieauto en een 22%-bijtelling 
voor alle andere auto’s van de zaak. 
Heeft u vorig jaar de boot gemist om 
tijdig uw zuinige auto van de zaak 
te vervangen, dan is het dus ook in 
2016 nog de moeite waard om dit te 
doen, zodat u nog 60 maanden kunt 
profiteren van een lagere bijtelling. 

Let op
De bijtelling voor het privégebruik 
van de nul-emissieauto van de zaak 
blijft 4% tot en met 2018. Vanaf 
2019 wordt het bijtellingspercentage 
voor de nul-emissieauto met een 
catalogusprijs van € 50.000 of meer 
22%, tenzij de auto uitsluitend op 
waterstof rijdt. Dit hogere percen-
tage is dan van toepassing op het 
meerdere boven € 50.000. •

Voor de ondernemer

Hogere Bijtellingscategorieën 
in 2016

Op grond van fiscale en civiel-
rechtelijke regelgeving mag u als 
DGA (en tevens werknemer van uw 
BV) uw pensioenregeling door uw 
‘eigen’ BV laten uitvoeren. 

Aan deze wijze van uitvoeren is wel 
de eis gesteld dat u ten minste 10% 
van het aandelenkapitaal van de 
werkgever BV bezit. Dat mag een 

direct of indirect aandelenbelang zijn. 
Wel is het zo dat aan de aandelen 
die u bezit, stemrecht moet zijn 
verbonden. Gaat u echter uw onder-
nemingsstructuur reorganiseren, dan 
moet u er goed op letten dat er bij het 
verhangen van aandelenpakketten 
geen stemrechten verloren gaan. 
Gebeurt dat wel, dan kan uw ‘eigen-
beheerpensioen’ gevaar lopen. •

Voor de dGA

Wanneer een pensioen in eigen 
beheer uitvoeren?

Ja, dat zou u denken. Er wordt al 
zo lang over gewikt en gewogen. 
Er zijn inmiddels drie varianten 
bedacht: de vorming van een 
oudedagsbestemmingsreserve 
(OBR), het oudedagssparen in 
eigen beheer (OEB) en de gefa-
seerde afschaffing van de fiscale 
faciliteiten van pensioen in eigen 
beheer met een afkoopmogelijkheid.

De laatste ontwikkeling is dat 
de staatssecretaris vlak voor het 
Kerstreces in een brief aan de 
Tweede Kamer heeft laten weten 
dat hij een voorkeur heeft voor de 
derde variant. Maar op aandringen 
van met name de wetenschap en 
na overleg met MKB-Nederland, 
VNO-NCW en ONL wil hij toch ook 
de tweede variant nog een keer 
tegen het licht houden. De werk-
geversorganisaties gaven namelijk 
aan dat veel DGA’s de voorkeur 
hebben voor deze variant, omdat 
zij dan in ieder geval nog een 
mogelijkheid houden om een 
pensioen in eigen beheer op te 
bouwen. De staatssecretaris laat 
nu beide varianten uitwerken en 
voorleggen aan de Tweede Kamer. 
Als de uiteindelijke keuze vóór het 
Krokusreces is gemaakt, dan wordt 
een conceptwetsvoorstel in de 
eerste helft van 2016 voor internet-
consultatie voorgelegd. De beoogde 
ingangsdatum is 1 januari 2017. •

Voor de dGA

Oplossing voor 
uw pensioen in 
eigen beheer?



Als een holding-BV een dochter-BV 
verkoopt, wordt de fiscale eenheid in 
principe  verbroken. Heeft de Belas-
tingdienst een beschikking fiscale 
eenheid afgegeven, dan blijft echter 
de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
de btw-schulden bestaan zolang de 
beschikking niet is ingetrokken. 

U kunt dit voorkomen door de fiscale 
eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk 
op te zeggen. Verbreking van een 
fiscale eenheid is ook mogelijk als 

niet meer aan de voorwaarden wordt 
voldaan. Dat is bijvoorbeeld aan de 
orde als de aandelen in een dochter-BV 
verkocht zijn. Ook dan is het verstandig 
om de verbreking van de fiscale 
eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk 
aan de Belastingdienst te melden. Zo 
voorkomt u het risico dat bijvoorbeeld 
de holding-BV nog hoofdelijk 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
belastingschulden van de dochter-BV 
die na de verkoop van de aandelen in 
de dochter-BV zijn ontstaan. •

Verstrekt u in uw bedrijfskantine 
maaltijden aan uw werknemers? 
Houdt u er dan rekening mee dat de 
daarvoor geldende normbedragen 
in 2016 zijn gewijzigd. 

De werkkostenregeling kent een vast 
normbedrag voor alle maaltijden. 
In 2015 was dat € 3,20 per maaltijd. 
In 2016 bedraagt het normbedrag 
€ 3,25. Brengt u de maaltijden als 
eindheffingsloon onder in de vrije 
ruimte, dan hoeft u de maaltijden niet 
per werknemer te administreren. 
U kunt dan volstaan met het bijhou-
den van het totale aantal maaltijden 
van de werknemers. 

Zakelijke maaltijden
U kunt uw personeel in bepaalde situa-
ties ook een maaltijd onbelast verstrek-
ken of vergoeden. Zo is een maaltijd 
tijdens een dienstreis onbelast. De 
maaltijd maakt dan onderdeel uit van 
de onbelaste tijdelijke verblijfskosten. 
Dat geldt ook voor de maaltijden die 
uw mobiele en ambulante werknemers 
(vertegenwoordigers, accountants) 
nuttigen tijdens hun reizen en voor de 
werknemers die werkzaamheden ver-
richten op een niet-permanente locatie, 
zoals bouwvakkers en wegenbouwers.   

Daarnaast zijn onbelast vergoedingen 
of verstrekkingen van maaltijden 
die een meer dan bijkomstig (meer 
dan 10%) zakelijk karakter hebben. 
Daarvan is sprake bij overwerk of werk 
tijdens koopavonden en bij therapeu-
tische mee-eten of bij werkzaamheden 
aan boord van vliegtuigen, schepen, 
boorplatforms of kermiswagens. De 
maaltijd heeft in ieder geval een meer 
dan bijkomstig zakelijk karakter als uw 
werknemer door zijn werk niet tussen 
17.00 uur en 20.00 uur thuis kan eten. 
Als u de maaltijd vergoedt, dan mag 
u de werkelijke kosten vergoeden of 
aansluiten bij het normbedrag van 
€ 3,25 per maaltijd. De plaats waar uw 
werknemer de maaltijd nuttigt, is niet 
van belang. •

Voor de dGA

Meld beëindiging fiscale eenheid 
voor de btw

Voor werkGeVers / werknemers

Nieuwe normbedragen voor kantinemaaltijden

Sinds 1 januari 2016 moeten 
Nederlandse ondernemers die in 
een kwartaal voor meer dan € 50.000 
aan goederen leveren aan onder-
nemers in andere EU-lidstaten, 
maandelijks een opgaaf ICL indienen 
in plaats van een kwartaalaangifte. 
Vorig jaar moest dit bij een drempel-
bedrag van € 100.000. 

Levert u goederen aan afnemers in 
een ander EU-land en wordt bij de 

opgaaf ICL over het eerste kwartaal 
van 2016 het drempelbedrag van 
€ 50.000 overschreden, dan moet u 
maandelijks een opgaaf  ICP doen 
in de 12 maanden volgend op het 
eerste kwartaal.

Controleer of de verlaging van het 
drempelbedrag ook voor u betekent 
dat u voortaan verplicht maandelijks 
een opgaaf ICL moet indienen en pas 
hierop uw administratie aan. •

Voor de ondernemer

Drempelbedrag intracommunautaire 
leveringen verlaagd



 

VKSA Accountancy kent een zeer divers klantenpakket. Kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, met doorgaans 
interessante en/of leuke activiteiten. In deze rubriek vertellen ze erover. Wilt u dat ook eens doen, laat het ons dan gerust 
even weten.

kLAnT AAn HeT woord

Under the Bridge draait weer als vanouds

Het ligt hem nog vers in het geheugen; 
maandag 3 augustus 2015 zal hij nooit 
meer vergeten. ‘Het was de laatste dag 
van onze vakantie in Spanje’, vertelt 
Marc. ‘We hadden de koffers gepakt 
en genoten nog van een paar uur 
strand. Opeens begon mijn telefoon 
te rinkelen en kwamen tekstberichten 
binnen met de vraag of we ongedeerd 
waren. Al snel drong door dat er thuis 
bij het invaren van het nieuwe brugdek 
iets vreselijk mis was gegaan.’

Gerust
De eerste beelden die binnenkwamen, 
stelden Marc en zijn vrouw Nancy een 
klein beetje gerust. De kranen en de 
brug waren niet op hún pand geval-
len, maar zo’n zes panden verder. 
Marc: ‘Maar de echte geruststelling 
kwam pas de volgende dag toen we 
thuiskwamen en definitief duidelijk 
werd dat er geen slachtoffers geval-
len waren. Al was de ellende bij de 
betrokken buren natuurlijk groot.’

Vrijwel direct mocht het café weer 
open. Maar toen anderhalve maand 
later de opruimwerkzaamheden 
begonnen, ging de deur op last van 
de gemeente toch op slot. Marc: ‘Uit 
veiligheidsoverwegingen moesten we 
drieënhalve week dicht. En omdat we 
boven de zaak wonen, moesten we 

ook ons huis uit. Door de aannemer 
werden we daarvoor prima gecompen-
seerd. Compensatie voor de misgelo-
pen omzet moet nog volgen, maar ook 
daar heb ik wel vertrouwen in.’

Top
Half december is een gat in de 
bebouwing het enige wat in de 
Hooftstraat nog aan de ramp doet 
herinneren. Ook Under the Bridge 

draait al weer enkele maanden als 
vanouds. ‘Op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag kunnen de klanten 
hier vanaf vier uur ’s middags terecht’, 
zegt Marc. ‘Eens in de twee weken op 
zaterdag én op een aantal feestdagen 
is er goede live-muziek. We hebben 
veel vaste gasten, maar met regel-
maat komen er ook onbekende 
gezichten. Soms voor een bandje, 
soms zomaar. Of als er op de eerste 
vrijdag van de maand op eredivisie-
niveau gedart wordt. Maar welke dag 
je ook komt, de sfeer is altijd top. Dat 
komt ook doordat het hier niet zo 
groot is. Het is al snel gezellig. Al zal 
het er ook mee te maken hebben dat 
we het de gasten van achter de bar 
graag naar de zin maken. Iedereen is 
van harte welkom…!’ •

‘Under the Bridge’, zo heet het Blues- en Rockcafé aan de Hooftstraat 165 in Alphen 
aan den Rijn. Een begrip in de regio. Bandjes staan in de rij om er te mogen spelen; 
gasten komen er graag. 17 jaar geleden kwam de zaak op zijn pad en liet eigenaar 
Marc Kamerbeek (48) een langgekoesterde wens in vervulling gaan: een eigen café 
waar de muziek klinkt die hij ook zélf zo ‘lekker’ vindt. De plek op enkele tientallen 
meters van de Julianabrug deed hem zijn zaak vernoemen naar het bekende 
nummer van The Red Hot Chili Peppers. Wat hij toen niet had kunnen bedenken, 
was dat die naam ooit eens bijna de letterlijke betekenis zou krijgen…



Sinds 1 januari 2016 wordt stapsge-
wijs de maximale uitkeringsduur van 
de WW-uitkering teruggebracht van 
38 naar 24 maanden. 

Vanaf 2019 geldt die kortere uitkerings-
duur voor iedere werknemer die vanaf 
dan werkloos wordt. De minimale 
uitkeringsduur blijft drie maanden. 
De verkorte uitkeringsduur geldt niet 
voor werknemers die al vóór 1 januari 
2016 werkloos zijn. De duur van hun 
WW-uitkeringen wijzigt dus niet. 

Let op
Werkgevers- en werknemers-
organisaties hebben laten weten 
in 2016 cao-afspraken te willen 
maken om de kortere duur van 
de WW-uitkeringen (en ook WGA-
uitkeringen) te repareren. •

Uw werknemer kan u verzoeken om 
meer of minder te mogen werken. 
Sinds 1 januari 2016 kan hij/zij u ook 
verzoeken om op andere werktijden 
te mogen werken of op een andere 
arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuis-
werken). 

U moet aan een verzoek om 
wijziging van de arbeidsduur of de 
werktijden tegemoetkomen, tenzij u 
daartegen zwaarwegende bedrijfs- of 
dienstbelangen heeft. Het verzoek 
leidt bijvoorbeeld tot ernstige veilig-
heidsproblemen of ernstige financiële 
problemen. U kunt het verzoek dan 

afwijzen, voorzien van een schriftelijke 
motivatie. U heeft geen zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang nodig om een 
verzoek om op een andere arbeids-
plaats te werken af te wijzen. U moet 
de afwijzing wel kunnen motiveren. 

Gewijzigde termijnen  
Uw werknemer kan verzoeken om 
aanpassing van de arbeidsduur, 
werktijden of arbeidsplaats, als hij/
zij op de beoogde ingangsdatum ten 
minste een half jaar bij u in dienst is. 
In 2015 was die termijn nog een jaar. 

Uw werknemer moet het verzoek 
schriftelijk doen en uiterlijk twee 
maanden voor de ingangsdatum. 
Vorig jaar moest hij/zij dit nog doen 
vier maanden voor de ingangsdatum. 

Is het verzoek ingewilligd of afge-
wezen, dan kan uw werknemer niet 
eerder dan na een jaar een nieuw 
verzoek doen. Tot 1 januari 2016 gold 
hiervoor een wachttijd van twee jaar. 

U moet minimaal een maand voor 
de ingangsdatum beslissen over het 
verzoek. Beslist u niet tijdig, dan wordt 
de gevraagde wijziging doorgevoerd. 

Let op
De wet flexibel werken geldt niet als 
u minder dan tien medewerkers in 
dienst heeft. •

Voor werkGeVers / werknemers

Meer flexibel werken

Voor werkGeVers / werknemers

Uitkeringsduur 
WW verkort

De Belastingdienst deelt uw bedrijf 
in een bepaalde sector in voor 
de sociale verzekeringspremies. 
U betaalt in de ene sector meer 
premie dan in de andere sector. Het 
is dus van groot belang dat u in de 
juiste premiesector bent ingedeeld. 

Wijzigen uw bedrijfsactiviteiten, 
dan is de kans groot dat uw bedrijf 
in een andere sector moet worden 
ingedeeld. In de praktijk blijkt dat de 
sectorindeling vaak niet juist is. Laat 
daarom de sectorindeling controle-
ren. Het kan u veel premie besparen 
als u in een sector wordt ingedeeld 
met een lagere premie. Bovendien 
bespaart u boetes en naheffingen 
als blijkt dat u in een andere sector 
moet worden ingedeeld en juist 
meer premie moet betalen. •

Voor werkGeVers / werknemers

Doe de 
sectorcheck

De inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet is uitsluitend 
een werkgeverslast. De werkgevers-
bijdrage is verlaagd van 6,95% in 2015 
naar 6,75% in 2016. 

Bepaalde uitkeringsgerechtigden en 
de directeur-grootaandeelhouder 

die niet verplicht verzekerd is voor 
de werknemersverzekeringen, 
betalen een hogere Zvw-bijdrage. Dit 
percentage is verhoogd van 4,85% in 
2015 naar 5,50% in 2016. U berekent 
de Zvw-bijdrage over het loon maar 
maximaal over het maximumpremie-
loon van € 52.763 (in 2015: € 51.976). •

Voor werkGeVers / werknemers

Gewijzigde bijdragen Zorg-
verzekeringswet



 

Nadat de Tweede Kamer in 
november 2015 het Belastingplan 
2016 had aangenomen, bleek de 
kans groot te zijn dat dit plan op 
onderdelen nog zou wijzigen. 
Om dit te voorkomen zijn er enkele 
aanvullende maatregelen getroffen 
om alsnog voldoende draagkracht 
te creëren. Uiteindelijk ging eind 
december 2015 ook de Eerste 
Kamer akkoord met het Belasting-
plan 2016. 

Dit zijn de belangrijkste aanvullende 
maatregelen:
- De tweede en derde tariefschijf  
 van de loon- en inkomsten-
 belasting is minder verlaagd. 
 Het tarief komt daardoor in 2016  

 op 40,4% in plaats van 40,2% en in  
 2017 op 40,6% in plaats van 40,3%;
- De verhoging met € 3.000 van het  
 vermogen waarover u in box 3  
 geen belasting hoeft te betalen.  
 Na indexatie komt het heffingsvrije  
 box-3-vermogen op € 24.437 per  
 belastingplichtige (in 2015: 
 € 21.330).  
 Heeft u een fiscaal partner dan  
 bedraagt het heffingsvrije 
 vermogen dus € 48.874 (in 2015: 
 € 42.660);
- een tragere afbouw van de arbeids- 
 korting en een structurele 
 verhoging van de ouderenkorting  
 in 2017;
- een extra verhoging van de kinder- 
 opvangtoeslag vanaf 2017. •

Indien u als kind in 2015 een 
schenking van meer dan € 5.277 heeft 
ontvangen, dan dient u daarvan vóór 
1 maart 2016 aangifte te doen. U dient 
(juist) ook aangifte te doen indien 
u gebruikmaakt van een verhoogde 
vrijstelling. 

Denk aan de eenmalige schenking 
van ouders aan kinderen (of hun 
partners) die ouder zijn dan 18 en 
jonger dan 40 jaar. Deze eenmalige 
schenking bedroeg maximaal € 25.322 
in 2015. Daarnaast kon in 2015 aan 
deze kinderen – in plaats van de 
eenmalig verhoogde schenking – ook 
een extra verhoogde eenmalig 
vrijgestelde schenking worden gedaan 
van maximaal € 52.752. Zij moeten de 
schenking dan wel gebruiken voor de 
eigen woning of voor een dure studie. •

oVeriGe

Aanvullende maatregelen bij het 
Belastingplan 2016

oVeriGe

Doe tijdig aangifte voor de 
schenkbelasting

U kunt voor de schenk- en erfbelas-
ting maar met één andere persoon 
fiscaal partner zijn. Als fiscaal partner 
kunt u gebruikmaken van de partner-
vrijstelling en de laagste tarieven. 

Heeft u geen notarieel samenlevings-
contract en voert u nog geen 5 jaar 
een gezamenlijke huishouding met 
elkaar, dan kunt u ook fiscaal partner 
van elkaar zijn. U moet dan een 
notarieel samenlevingscontract met 
wederzijdse zorgplicht laten opmaken 
en u moet beiden ingeschreven staan 
op hetzelfde adres in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA). 

U wordt dan voor de erfbelasting 
fiscaal partner van elkaar, zodra het 
samenlevingscontract 6 maanden 
heeft bestaan én u ten minste 6 maan-
den gezamenlijk stond ingeschreven 
in de GBA. Voor de schenkbelasting is 
die termijn zelfs 2 jaar. 

Benoem elkaar tot erfgenaam in een 
testament als u samenwoont
Heeft u nog geen testament, waarin 
u elkaar tot erfgenaam benoemt? 
U doet er in dat geval verstandig aan 
om dat alsnog te laten opmaken. 
Ook als u al vele jaren samenwoont. 
U heeft immers niets aan de ruime 
vrijstelling en gunstige tarieven als u 
niet van elkaar erft! 

In tegenstelling tot gehuwden (gere-
gistreerden), bent u als samenwoners 
niet automatisch erfgenaam van 
elkaar. Dat bent u pas als u elkaar 
daartoe in een testament heeft 
benoemd. •

oVeriGe 

Stel fiscaal 
partnerschap 
voor schenk- 
en erfbelasting 
veilig
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Binnenkort valt de WOZ-beschikking 
weer op uw deurmat. Deze WOZ-
beschikking betreft de waarde van de 
woning of het gebouw per 1 januari 
2015. 

Het verdient aanbeveling deze beschik-
king te (laten) controleren, want het 
kan zijn dat de gemeente onvoldoende 
rekening heeft gehouden met de ge-
volgen van de economische crisis. De 
WOZ-beschikking is niet alleen relevant 
voor de gemeentelijke heffingen, maar 
ook voor andere belastingen, zoals 
bijvoorbeeld inkomstenbelasting en 
erf- en schenkbelasting.

Op tijd bezwaar maken
Bent u het niet eens met de vast-
gestelde waarde in de WOZ-beschik-
king, dan dient u binnen 6 weken na 
de dagtekening van de beschikking 
bezwaar aan te tekenen bij de 
gemeente. U kunt geen bezwaar 
aantekenen bij de Belastingdienst! 
Is de hiervoor genoemde 6 weken-
termijn verstreken, dan zit u dus ook 
vast aan de vastgestelde waarde 
voor de andere belastingen. Denk 
hierbij onder andere aan de hoogte 
van het eigenwoningforfait en de 
gevolgen voor de afschrijving op 
gebouwen. •

oVeriGe

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Alle ouders die kinderopvangtoeslag 
ontvangen, betalen in 2016 minder 
voor de kinderopvang. De verhoging 
is vormgegeven door het tegemoet-
komingspercentage voor de kosten 
van kinderopvang voor het eerste 
kind en voor het tweede kind (en 
volgende kind(eren)) te verhogen 
met 5,8%. 

Dit betekent voor ouders met een 
toetsingsinkomen van minder dan  
€ 18.177 dat zij 93% van de kinder-
opvangkosten voor het eerste kind en 
94% voor het tweede (en volgende 
kind(eren)) niet zelf hoeven te betalen. 
Voor ouders met een toetsings-
inkomen van € 107.115 en hoger is 
het minimale tegemoetkomings-
percentage voor het eerste kind 
verhoogd van 18% naar 23,8%. 

Maximum uurprijzen kinderopvang in 
2016
In 2016 stijgen de maximale uurprijzen 
waarvoor kinderopvangtoeslag kan 
worden gekregen. De maximale 
uurprijs voor dagopvang is € 6,89 
(in 2015: € 6,84), voor buitenschoolse 
opvang € 6,42 (in 2015: € 6,38) en voor 
gastouderopvang € 5,52 (in 2015: 
€ 5,48). Per kind kunt u maximaal 
230 uur per maand kinderopvang-
toeslag krijgen. 

Tip
Zorg dat u de kinderopvangtoeslag 
tijdig aanvraagt. U kunt de toeslag 

aanvragen voor de kinderopvangkos-
ten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden 
vóór de datum van de aanvraag. •

oVeriGe 

Minder kosten voor kinderopvang


