
LOON- / INKOMSTENBELASTING

1.   Middelingsverzoek

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 inkomsten-
belasting 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 verlies-
verrekening 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. 
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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 Slachtoffer-
hulp Nederland om knelpunten bij de doorwerking van 
letselschadevergoedingen op het vermogen te inventariseren. 

4.   Vordering 

Een vordering is 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. 

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.

2.   Box 3

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. 
In 2016 bedroeg de spaarrente 0,56%, het aandelenrendement 
7,90%, het rendement op obligaties 0,29% en de huizenprijs-
ontwikkeling 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.

3.   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 
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Lening aan bedrijf van broer 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 ondernemings-
vermogen. 

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. 

5.   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 belasting-
plichtigen 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.

Het Hof van Justitie EU heeft daarover gezegd 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. 

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. 
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6.   Vermogensetikettering woonhuis

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel 
als ondernemingsvermogen is in het algemeen afhankelijk van  
de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt beperkt  
door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestand-
deel dat vrijwel alleen zakelijk wordt gebruikt is verplicht
ondernemingsvermogen. Een vermogensbestanddeel dat vrijwel 
alleen privé wordt gebruikt is verplicht privévermogen. 
Behoudens bijzondere omstandigheden behoort een woning 
tot het privévermogen van de ondernemer. Een zakelijk 
gebruik van 10% of meer kan een reden zijn om de woning tot 
het ondernemingsvermogen te rekenen. 

Een dga kocht in mei 2007 een stuk grond met een opstal voor 
€ 515.000. De opstal werd gesloopt, waarna voor € 420.000 
een woning op het perceel werd gebouwd. Na voltooiing van 
de bouw werd de woning in mei 2009 in gebruik genomen. In  
juli 2008 besloot de dga om met terugwerkende kracht tot  
1 januari 2008 een vof aan te gaan met een bv waarin zijn bv  
participeerde. De woning merkte de dga aan als ondernemings-
vermogen. 
Op 29 december 2009 tekende de dga een intentieverklaring, 
waarin stond dat de dga zijn aandeel in de vof met ingang van  
1 januari 2010 inbracht in een nieuw op te richten bv. In 
verband met de inbreng van de onderneming ging de woning 
per 1 januari 2010 naar het privévermogen van de dga. Dat 
gebeurde tegen de waarde in bewoonde staat. De waarde in  
het economisch verkeer vrij van huur en gebruik van de 
woning bedroeg volgens een taxatie per 1 januari 2010  
€ 830.000. De getaxeerde waarde was beduidend lager dan het  
in de aankoop en de bouw geïnvesteerde bedrag. Omdat de  
waarde in bewoonde staat lager is dan de waarde vrij  
opleverbaar en gerelateerd is aan de getaxeerde waarde, 
ontstond per saldo een stakingsverlies van € 468.000.
De Belastingdienst accepteerde het stakingsverlies niet, maar 
kreeg van Hof Arnhem-Leeuwarden geen gelijk. Het hof vond 

aannemelijk dat de woning vanaf de ingebruikname voor meer 
dan 10% werd gebruikt ten behoeve van de onderneming. 
Daarmee behoorde de woning tot het keuzevermogen. Door 
de woning als ondernemingsvermogen aan te merken heeft de  
dga de grenzen van de redelijkheid niet overschreden. Het hof  
is van oordeel dat de keuzevrijheid niet wordt beperkt door de  
omstandigheid dat ten tijde van de definitieve keuze voor  
ondernemingsvermogen al duidelijk was dat de ondernemings-
activiteiten zouden overgaan naar een bv en de woning zou 
overgaan naar privé.

Ook bij minder zakelijk gebruik van een woning dan 10% kan  
deze toch binnen de grenzen van de redelijkheid tot het 
ondernemingsvermogen worden gerekend als de bewoning 
dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening. Een indicatie voor 
dienstbaarheid aan de onderneming is de ligging van de woning 
in de nabijheid van het bedrijfspand.

Een ondernemer onderbouwde zijn standpunt, dat zijn woning 
ondernemingsvermogen was, als volgt. De woning lag naast de  
bedrijfshal. De woning bevatte een kantoorruimte waar de 
administratie van de onderneming werd gevoerd. Vanuit de 
woning kon toezicht op de bedrijfsactiviteiten in en rond de 
bedrijfshal worden gehouden en was gedurende de werkdag 
contact met de werknemers mogelijk. Door de ligging naast de 
bedrijfshal was het mogelijk om ook buiten werktijd leveringen 
van goederen in ontvangst te nemen. Hof Arnhem-Leeuwarden 
vond de woning voldoende dienstbaar aan de onderneming om 
de keuze van de ondernemer voor ondernemingsvermogen te 
respecteren. Het hof nam bij zijn oordeel mede in overweging 
dat de woning en de bedrijfshal in één koop waren aangeschaft, 
dat zij op hetzelfde perceel lagen en slechts één toegangsweg 
hadden.

7.   Aftrekbeperking hypotheekrente 

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%. 

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.



afleiden welke privégegevens voor een bepaalde overheidstaak 
kunnen worden verzameld en vastgelegd, en onder welke 
voorwaarden die gegevens kunnen worden bewerkt, bewaard  
en gebruikt. Het gebruikmaken van gegevens van politie-
camera’s door de Belastingdienst berust niet op een wettelijke 
regeling en is daarom niet toegestaan. 

9.   Motor van de zaak

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar 
huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder 
die tussen de files doorrijdt. Zeker nu het weer beter wordt 
lijkt dat aantrekkelijk. Maar is het ook een alternatief voor een 
auto van de zaak? Tijd voor een vergelijking. 

Overeenkomsten
De uitgangspunten zijn gelijk. Zowel voor de auto als voor de 
motor van de zaak geldt dat de afschrijving en de kosten van 
brandstof, onderhoud, belasting en verzekering ten laste van de 
winst van de zaak mogen worden gebracht. 
De omzetbelasting op de aanschaf, de brandstof en het 
onderhoud is als voorbelasting aftrekbaar. Aan het einde van  
het jaar moet er een correctie voor de omzetbelasting 
plaatsvinden voor het privégebruik. 

Verschillen
Wie een auto van de zaak ter beschikking heeft, wordt 
geconfronteerd met een wettelijk geregelde (standaard)bij- 
telling bij zijn inkomen voor het privégebruik. Bij een in 2017  
op naam gestelde auto gaat het doorgaans om 22% van de 
cataloguswaarde. Een bijtelling kan alleen worden voorkomen 
door aantoonbaar in een jaar niet meer dan 500 kilometer 
privé te rijden. Voor een motor van de zaak geldt geen 
standaardbijtelling. De ondernemer of de werknemer met 
een motor van de zaak zal de werkelijke waarde van het 
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De vragensteller haalt een voorbeeld aan van een woning-
eigenaar die € 2.000 hypotheekrente heeft betaald en een 
eigenwoningforfait heeft van € 1.950 euro. 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 aftrek- 
post per saldo € 14 belasting moet worden betaald. De staats- 
secretaris 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 eigenwoning-
forfait € 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 eigenwoning-
schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten 
eigen woning op te voeren in de aangifte. 

8.   Privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met 
camera’s van de politie worden verzameld voor de controle op 
het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. 
Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy,  
omdat het niet is gebaseerd op de wet maar op een 
overeenkomst met de politie. 

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een 
bedrag bij het loon van de werknemer worden geteld. De 
werkgever hoeft geen bijtelling te doen als de werknemer hem 
een verklaring overhandigt dat hij de auto niet privé gebruikt. 
De werknemer moet aan de hand van een rittenadministratie 
kunnen bewijzen dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet 
meer dan 500 km privé heeft gebruikt. 

Voor de controle op het privégebruik maakt de Belastingdienst 
gebruik van door camera’s van de politie verzamelde gegevens.  
Deze camera’s werken met automatische nummerplaat-
herkenning en staan op diverse plaatsen in het land op door- 
gaande wegen. De Belastingdienst bewaart alleen gegevens die  
fiscaal van belang kunnen zijn. De overige gegevens worden 
door de Belastingdienst direct vernietigd. Volgens de 
Nederlandse Grondwet heeft iedereen recht op eerbiediging 
van zijn persoonlijke levenssfeer. Inbreuken daarop zijn alleen 
toegestaan als zij zijn gebaseerd op een wet in formele zin. 
De Hoge Raad legt dat vereiste zo uit, dat een inbreuk in 
het privéleven moet berusten op een naar behoren bekend 
gemaakt wettelijk voorschrift, waaruit de burger duidelijk kan 
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privégebruik bij zijn inkomen moeten tellen. De totale kosten 
en lasten van de motor worden naar rato verdeeld over de 
zakelijke en de privékilometers. Dat kan voordeliger zijn dan 
de standaard bijtelling voor een auto, maar het hoeft niet. Vanaf 
de eerste kilometer die privé wordt gereden is er immers een 
voordeel voor de motorrijder. Anders dan voor de autorijder 
geldt dus niet dat een privégebruik van niet meer dan 500 
kilometer voor rekening van de zaak kan komen. 

Voor een werknemer is de mogelijkheid om een motor van de 
zaak privé te rijden een vorm van loon in natura. De werkgever 
heeft de mogelijkheid dit als eindheffingsbestanddeel aan te  
wijzen en zo ten laste van de vrije ruimte voor de werkkosten-
regeling te brengen. Dat kan uiteraard alleen indien en voor 
zover er nog vrije ruimte beschikbaar is. Is die ruimte er niet,  
dan moet de werkgever 80% eindheffing afdragen. Het 
alternatief is het loon in natura op de normale wijze belasten 
bij de werknemer. 

Voor een ondernemer vormen de kosten voor het privé- 
gebruik een onttrekking aan het vermogen van de onder-
neming. Die onttrekking moet worden gecorrigeerd door een  
bijtelling bij de winst. Wanneer de kosten van de motor 
uitkomen op € 0,60 per kilometer en er 5.000 kilometer privé 
wordt gereden is de onttrekking € 3.000 (5.000 km x € 0,60). 
Uitgaande van een tarief van 52% inkomstenbelasting kost dit 
dus € 1.560.

Let op!  Een wettelijke verplichting om een kilometer- 
 administratie bij te houden is er niet. 

Investeringsaftrek
Waar de investering in een auto uitdrukkelijk is uitgesloten van  
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, geldt dat voor een motor  
niet. Afhankelijk van het totale investeringsbedrag van de  
onderneming in een jaar kan maximaal 28% van de aanschaf-
prijs van de motor in aftrek worden gebracht op de winst. Bij 
investering in een elektrische scooter of motor kan daarnaast 
gebruik worden gemaakt van de milieu-investeringsaftrek en de 
willekeurige afschrijving op milieu-investeringen. Niet alleen de 
kosten van de motor zelf, maar ook de kosten van bijkomende 
zaken als motorkleding en een helm kunnen door de zaak 
gedragen worden. 

Conclusie
Vanuit fiscaal oogpunt is een motor van de zaak een goed 
alternatief. Daarmee is niet gezegd dat een motor voor 
iedereen of in alle gevallen een goed alternatief is voor de auto  
van de zaak. Er spelen immers ook andere factoren dan alleen  
het fiscale aspect. Denk aan de veiligheid en het risico van  
aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werk-
nemer oploopt of aan de tijd die is gemoeid met omkleden 
van motortenue naar werktenue en andersom. Voor de 
ondernemer, die liefhebber is van motorrijden, is het zeker een 
alternatief, maar voor anderen wellicht niet.

OVERDRACHTSBELASTING

10.   Begrip woning

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachts-
belasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de  
koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de  
koopsom. Sinds de verlaging van het tarief voor de 
overdrachtsbelasting voor woningen zijn er diverse procedures 
gevoerd over het begrip woning. De Hoge Raad heeft dat 
begrip in een aantal arresten uitgelegd. 

Uitleg begrip
Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, 
waarin de verlaging van het tarief is geregeld, gaat het erom dat  
een pand naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Of een 
pand feitelijk wordt bewoond is daarbij niet van belang. 
Evenmin is van belang of de koper de gekochte zaak wil gaan 
bewonen. De vraag of een onroerende zaak een woning is, 
moet worden beantwoord aan de hand van de kenmerken van  
het bouwwerk zelf. In eerste instantie moet worden gekeken  
naar het doel waarvoor een pand oorspronkelijk is ontworpen 
en gebouwd. Was dat bewoning, maar is het pand later 
verbouwd om het geschikt te maken voor ander gebruik, dan  
is het pand een woning gebleven als er slechts beperkte aan-
passingen nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te 
maken. Kan op basis hiervan geen duidelijke conclusie worden 
getrokken, dan zijn door publiekrechtelijke voorschriften 
gestelde eisen of opgelegde beperkingen aan het gebruik van 
het pand mede van belang. 
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Toepassingen in de praktijk 
Een in 1895 gebouwde stadsvilla, die aanvankelijk werd 
bewoond maar later als kantoorpand is gebruikt, is een woon- 
huis gebleven. Het ontbreken van een keuken en een badkamer 
verhinderen die kwalificatie niet, omdat het pand met beperkte 
aanpassingen weer kan worden bewoond. Een in 2006 als 
hospice gebouwd pand is geen woning. Anders dan het 
gerechtshof oordeelde, is het pand gebouwd en dus bestemd 
als verzorgingsinstelling. Dat volgt uit de kenmerken van het 
pand. 

Een oorspronkelijk als woonhuis gebouwd pand, dat ten tijde 
van de verkoop als tandartspraktijk wordt gebruikt, heeft het  
karakter van woning niet verloren door dat gebruik. De  
oorspronkelijke indeling is behouden, al zijn bij de ingebruik-
name als praktijk de keuken- en badkamerinrichting verwijderd. 
Het is relatief eenvoudig om het pand geschikt te maken voor 
bewoning. In het pand is nog steeds een keukenruimte en een 
betegelde badkamerruimte aanwezig. 

Ook een pand dat oorspronkelijk is gebouwd voor een ander 
doel dan bewoning maar later is verbouwd tot woning valt 
onder het lage tarief van de overdrachtsbelasting. Dat bleek in 
een procedure die betrekking had op een boerderij, die later  
werd verbouwd tot woonhuis. Na de verbouwing werd de 
voormalige boerderij als kantoorruimte gebruikt. Bepalend 
voor de kwalificatie als woning was dat het pand met beperkte 
aanpassingen kan worden bewoond en dat het ook naar zijn  
uiterlijke verschijningsvorm een woning is. De tijdelijke 
ontheffing van de woonbestemming voor het gebruik als 
kantoor is niet van invloed op de kwalificatie.

SUCCESSIEWET

11.   Onbeperkt navorderen erfbelasting

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het  
buitenland een bankrekening aanhielden en op die manier 
probeerden vermogen en inkomsten buiten het zicht van de  
Belastingdienst te houden. Door het opheffen van het bank-
geheim en door onderlinge afspraken tussen landen over de 
automatische uitwisseling van gegevens over bankrekeningen is 
dat een stuk lastiger geworden. Het achteraf moeten betalen 
van belasting en boete over een reeks van jaren weerhoudt 
mensen ervan om schoon schip te maken door hun verzwegen 
vermogen en inkomsten alsnog op te geven. 

De Belastingdienst heeft, wanneer aanvankelijk te weinig 
belasting is geheven, de mogelijkheid om dat te corrigeren door 
het opleggen van een navorderingsaanslag. De bevoegdheid om  
een navorderingsaanslag op te leggen vervalt na een termijn 
van vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is  
ontstaan. Voor de belastingheffing over buitenlandse inkomens-  

of vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderings-
termijn van twaalf jaar. Wie gedurende langere tijd zijn 
buitenlandse inkomens- of vermogensbestanddelen niet in zijn 
aangifte heeft verwerkt, kan dus geconfronteerd worden met 
een reeks aan navorderingsaanslagen. 

De mogelijkheid om na te vorderen geldt ook voor de 
erfbelasting. Voor de inkomstenbelasting verzwegen buitenlands 
vermogen blijft ook vaak buiten de aangifte erfbelasting. Soms 
is dat onbewust, omdat de erfgenamen niet op de hoogte zijn 
van de buitenlandse bezittingen. Uitsluitend voor de heffing 
van erfbelasting geldt sinds 1 januari 2012 een onbeperkte 
navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen. 
De invoering van de onbeperkte navorderingstermijn geeft de  
Belastingdienst echter niet het recht om na te vorderen in 
gevallen waarin op 1 januari 2012 de twaalfjaarstermijn al was 
verstreken. Dat volgt uit de tekst van de wet. Ook volgens de 
wetsgeschiedenis geldt de onbeperkte navorderingstermijn niet 
met terugwerkende kracht, maar alleen voor zover op 1 januari 
2012 de bevoegdheid tot navordering nog aanwezig was.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

12.   Pensioen in eigen beheer 

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wets-
voorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. 
De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv 
voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) op te bouwen is  
hierdoor afgeschaft. 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. De wet is per 1 april van kracht geworden.
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Ook de novelle, het wetsvoorstel dat is ingediend om het 
wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aan te 
passen nadat het was aangenomen door de Tweede Kamer, is  
door de Eerste Kamer aangenomen. De novelle heeft aan het  
oorspronkelijke wetsvoorstel de voorwaardelijke mogelijkheid 
tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van  
pensioenen toegevoegd. De wet bevat ook enkele fiscale  
maatregelen die betrekking hebben op andere oudedags-
voorzieningen dan pensioen in eigen beheer. Deze maatregelen 
zijn bedoeld ter vereenvoudiging van de uitvoering van de 
wetgeving en ter vermindering van administratieve lasten.

ARBEIDSRECHT

13.   Minimumloon

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 staffel  
voor 1 juli

staffel  
na 1 juli

per maand  
na 1 juli

23 jaar 100,0% 100,0% € 1.565,40

22 jaar   85,0% 100,0% € 1.565,40

21 jaar   72,5%   85,0% € 1.330,60

20 jaar   61,5%   70,0% € 1.095,80

19 jaar   52,5%   55,0% €   860,95

18 jaar   45,5%   47,5% €   743,55

17 jaar   39,5%   39,5% €   618,35

16 jaar   34,5%   34,5% €   540,05

15 jaar   30,0%   30,0% €   469,60

14.   Transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen 
werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de 
vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband. 
Heeft het dienstverband nog geen twee jaar geduurd, dan hoeft 
geen transitievergoeding te worden betaald. 

Kleine werkgevers kunnen onder voorwaarden een beroep 
doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding. Met  
toepassing van de overbruggingsregeling hoeft een werkgever  
bij ontslag van een werknemer niet de volledige transitie-
vergoeding te betalen maar slechts een beperkte vergoeding. 

Een van de voorwaarden voor de toepassing van de overbrug-
gingsregeling was dat de werkgever in de drie boekjaren, die 
voorafgaan aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst 
van een werknemer eindigt, verlies heeft geleden. Deze voor- 
waarde is per 1 juli 2016 in die zin aangepast dat de referentie- 
periode bestaat uit de jaren die aan het jaar waarin de ontslag- 
vergunning wordt aangevraagd voorafgaan. De overbruggings-
regeling mag alleen worden toegepast nadat het UWV een 
daartoe strekkende verklaring heeft afgegeven. Deze verklaring 
is geen beschikking waartegen bezwaar en beroep openstaan. 

Een werkgever verzocht in 2015 het UWV om ontslag-
vergunningen voor enkele personeelsleden om bedrijfs-
economische redenen. De werkgever diende ook een verzoek  
in om de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine  
werkgevers toe te mogen passen. Het UWV verleende 
toestemming om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen, 
maar weigerde een verklaring voor de overbruggingsregeling 
af te geven omdat de werkgever niet aan de voorwaarden 
voldeed. Uitgaande van ontslag in 2015 bestond de referentie-
periode uit de jaren 2012 tot en met 2015. In 2012 had de  
werkgever nog een positief resultaat behaald. Door de arbeids-
overeenkomst van een van de werknemers op te zeggen met 
een langere opzegtermijn dan wettelijk vereist was, viel het 
einde van deze overeenkomst in 2016 in plaats van in 2015. 
De werkgever probeerde op die manier de referentieperiode 
te verschuiven naar de jaren 2013 tot en met 2015 om in 
aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. 
Naar het oordeel van het gerechtshof was de referentie-
periode daardoor inderdaad verschoven. Toch stond het  
gerechtshof de werkgever niet toe om de overbruggings-
regeling toe te passen. De reden voor de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst was de slechte economische positie van 
de werkgever. In een dergelijke situatie is het niet redelijk om 
de opzegtermijn langer te maken dan strikt noodzakelijk met 
geen ander doel dan toepassing van de overbruggingsregeling 
mogelijk te maken. De werknemer had recht op betaling van 
de volledige transitievergoeding.
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15.   Ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met  
onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een 
dringende reden. Die opzegging moet wel direct, onder 
mededeling van de reden, aan de wederpartij worden gedaan. 
Voor zover het betreft ontslag op staande voet van een 
werknemer, kunnen handelingen als diefstal of agressief gedrag 
tot gevolg hebben dat van de werkgever niet gevergd kan 
worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Een werkneemster bestreed het haar gegeven ontslag op  
staande voet bij de kantonrechter omdat het ontslag niet  
onverwijld zou zijn gegeven. De werkgever was op 5 januari 
2017 op de hoogte van de dringende reden, maar de werk-
neemster zou pas op 18 januari kennis hebben genomen van 
het ontslag. Uit een door de werkgever overgelegd en door 
de werkneemster ondertekend gespreksverslag bleek echter 
dat de werkneemster al op 9 januari 2017 was ontslagen. De 
kantonrechter was van oordeel dat de werkgever had voldaan 
aan de eis van onverwijlde mededeling van het ontslag op 
staande voet onder opgave van de dringende reden.
Die reden bestond uit het misbruik maken van de klantenkaart 
van haar zus door aan klanten zonder klantenkaart toch 
korting te geven. Door de op de klantenkaart van de zus van  
de werkneemster bijgeschreven aankopen had zij waarde-
bonnen van de werkgever ontvangen. Volgens de kantonrechter 
was dat gedrag van de werkneemster een vorm van fraude 
waardoor de werkgever was benadeeld. Bij de beoordeling van 
de ernst van deze gedraging speelde mee dat de werkneemster 
in het verleden al was gewaarschuwd voor vergelijkbaar 
gebruik van haar eigen klantenkaart. Volgens de kantonrechter 
moet het de werkneemster duidelijk zijn geweest dat dergelijk 
gedrag door de werkgever niet wordt getolereerd. Het 
gegeven ontslag bleef in stand.

VARIA

16.   Beperking gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van  
de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, aangenomen. 
De (volledige) gemeenschap van goederen is het huwelijks-
goederenregime 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 over-
name 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 privé-
goed 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 staats-
secretaris 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.
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Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. In deze uitgave is  
rekening gehouden met wet, regelgeving en gepubliceerd beleid tot 1 juni 2017.

17.   Vervroegde aflossing hypotheken

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. 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. 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:
• 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.

• 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.

• De vergoeding voor vervroegde aflossing mag niet hoger 
uitvallen door een inconsistente toepassing van de loan 
to value (LTV) verhouding bij het vaststellen van de 
vergelijkingsrente.

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

Deze wijze van berekenen van boeterente geldt niet voor 
vervroegde aflossingen die voor 14 juli 2016 hebben plaats-
gevonden. 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. 

18.   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 overeen-
komsten 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 over 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.


