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Gaat 50-plusser de dienst uitmaken? 
Zoals u van ons gewend bent, brengen wij ieder jaar na 
Prinsjesdag een ZD-EXTRA uit waarin de aangekondigde 
maatregelen in hoofdlijnen worden weergegeven. 

Alvorens op de aangekondigde plannen van het kabinet in te 
gaan, vragen wij aandacht voor een publicatie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS]. "In 2019 telt 
Nederland bijna 14 miljoen volwassenen. Dan zal voor het 
eerst 50% van de volwassen bevolking ouder zijn dan 50 
jaar." 
De feiten: vooral 50-plussers zijn lid van 
milieuorganisaties en ook de leden van politieke 
verenigingen zijn vaak 50-plus. Dit draagt eraan bij dat 
de politieke invloed van de 50-plussers alleen maar zal 
toenemen. 
"Met 50 jaar gaan doorgaans de kinderen het huis uit, verandert het bestedingspatroon, kunnen de 
meesten meer doen. Tussen de 50 en 60 wordt hun leven opnieuw ingericht." 
De conclusie: "Als meer dan de helft van de volwassen bevolking ouder is dan 50, gaan we ze horen. 
Dat kan niet anders. Het maakt de vraag interessant of 50-plussers meer op hebben met dealen of het 
persoonlijke belang laten prevaleren?" 

"Mensen die werken, moeten meer loon 0verhouden"en 

"Meer mensen moeten aan de slag" 
Vorig jaar schreven we in onze ZD-EXTRA dat de Nederlander een overheid wil die zekerheid en 
stabiliteit kan bieden. "Het kabinet staat voor de zware klus om de burgers en de zakenlieden een 
bemoedigend perspectief te bieden. Daarop wordt dringend gewacht. Het kabinet heeft nog veel 
uit te leggen (communicatie) om het broodnodige vertrouwen van de Nederlander terug te winnen."  
Zeker, er is de voorbij 12 maanden volop gewerkt aan herstel van de economie, en beslist niet zonder 
resultaat. 
Ondanks een minderheid van de regeringspartijen is het kabinet samen met gedoogpartijen erin 
geslaagd om een belangrijke stap te zetten op weg naar herstel. Het herstel van de economie is echter 
nog broos en dus gevoelig. 
Maar ook is tegelijkertijd duidelijk dat het vertrouwen in de overheid en de rest van de samenleving 
gedurende het jaar 2014 nog lang niet naar realistische proporties is teruggebracht. Er is dus nog veel 
werk te verzetten om te bereiken dat er op brede schaal opnieuw massaal bereidheid ontstaat tot 
aankopen (consumentenvertrouwen) en investeren. 

Om de komende 10 jaar zo'n 100.000 extra banen te scheppen, moeten de lasten op 
arbeid met ongeveer vijftien miljard omlaag. Dat is maar liefst 20% van de directe 
belastingen ofwel van belastingen op inkomen, winst en vermogen. Deze doelstelling 
komt rechtlijnig bezien neer op gemiddeld 150.000 euro per baan! Om dat aan de 
Nederlandse burger uit te leggen, zal nog veel energie kosten. 
Naar verluidt zal deze beoogde verlaging voor ongeveer tien miljard gerealiseerd 
worden door verschuivingen in het belastingstelsel. Voorts zal er drie tot zes miljard 
netto lastenverlichting zijn en dat kan naar verwachting worden betaald uit 
meevallers op de begroting. 

De staatsschuld zal in 2015 naar verwachting van het kabinet nog steeds toenemen: met 12,8 miljard 
euro. 
Op de Rijksbegroting staat voor 2015 een bedrag van 246,8 miljard euro aan inkomsten [tegen een 
begroting van 249,1 miljard euro voor 2014] en 259,6 miljard euro aan uitgaven [tegen een begroting 
van 267,0 miljard euro voor 2014]. 
Voordat we naar een opsomming van een aantal van de maatregelen uit de beleidsplannen van het 
kabinet gaan, blikken we even terug en ook vooruit. De harde kern van de miljoenennota's voor 2013 en 
2014 werden gevormd door het begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. 
Ook voor 2015 hebben deze partijen weer diverse akkoorden gesloten. 



De regeringspartijen hebben tot mei 2015 [de Statenverkiezingen zijn in maart 2015] nog geen 
absolute meerderheid in de 1e Kamer. Dat blijft dus vooralsnog een zware stempel drukken op het al 
dan niet tot stand gaan komen van wetten. 
Het heeft 'de klus' er voor het kabinet niet eenvoudig op gemaakt. Integendeel, het heeft in sommige 
situaties de publieke opinie beïnvloedt op een manier die tot op bepaalde hoogte als contraproductief 
bestempeld kan worden. Het is de geloofwaardigheid niet altijd ten goede gekomen en heeft het 
vertrouwen soms geschaad. 

Participatiesamenleving' 
In de Troonrede van vorig jaar werd nadrukkelijk gesproken over een 'Participatiesamenleving'. Wij 
schreven toen: "Partijen zullen daarom nu toch echt meer moeten opschuiven en de gemeenschappelijke 
belangen onder ogen moeten zien, teneinde ervoor te zorgen dat er op wezenlijke beleidsonderdelen 
breed draagvlak gecreëerd wordt. Wat is erop tegen dat "voor de lange termijn gewerkt wordt aan 
hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken en onze publieke 
voorzieningen aan te passen aan de eisen van deze tijd"? 
Voor 2015 gaat van de totale uitgavenbegroting nog steeds ruim meer dan de helft [nu 58,0% tegen 
58,5% voor 2014] naar de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt [nu 29,9% tegen 29,4% voor 2014] en 
naar de Zorg [nu 28,1% tegen 29,1% voor 2014]. Die uitgaven voor deze 2 sectoren zijn voornamelijk 
gebaseerd op de 'klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw' . De 
momenteel nog niet volledig overwonnen economische crisis en de toenemende vergrijzing maken 
verder ingrijpen onvermijdelijk. 

Het kabinet houdt daarom wel degelijk vast aan de 
ombuiging naar een 'participatiesamenleving'. Kortom, er 
moet een grotere deelname van de burgers zelf komen. 
Daarvoor moet de kloof tussen de burger en de politiek 
verkleind worden. Door een belangrijkere rol van de 
burger bestaat de mogelijkheid om de draagkracht voor 
het beleid te vergroten. Het kabinet wil tevens de sociale 
samenhang versterken en de zelfredzaamheid van de 
burger bevorderen. 
Hieronder een greep uit in het oog springende 
wijzigingen die voortvloeien uit de regeringsplannen: 

Maatregelen voor ondernemingen 
S&O-AFDRACHTVERMINDERING 
In het Belastingplan van 2014 werd de eerste schijf van de S&O- afdrachtvermindering (Speur- en 
ontwikkelingswerk) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Voor het jaar 2015 blijft deze loongrens 
en ook het tarief voor de eerste en tweede schijf gelijk. Voor iedere S&O-inhoudingsplichtige blijft het 
mogelijk een S&O-verklaring voor een geheel kalenderjaar aan te vragen. 
 

5&O- afdrachtvermindering 2013-2015 
Jaar 2013 2014 2015 
Loongrens € 200.000 € 250.000 € 250.000 
Plafond € 14 mln. € 14 mln. € 14 mln. 
1e  schijf 38% 35% 35% 
1e schijf starter 50% 50% 50% 
2e schijf 14% 14% 14% 

RDA / Research & Developmentaftrek voor 2015 verlaagd 
In het Belastingplan 2015 heeft het kabinet bekend gemaakt het budget voor de toepassing van een 
aanvullende aftrek op de fiscale winst voor kosten en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn 
toe te rekenen aan speur- en ontwikkelingswerk - ook bekend onder de naam Research & 
Development aftrek (RDA) - in 2015 te verlagen. Bedroeg het budget voor 2014 nog € 302 miljoen, 
voor 2015 heeft het kabinet het budget gesteld op € 238 miljoen. Maar het kabinet verwacht het 
percentage van de RDA te kunnen handhaven op 60%. Het kabinet zal overigens onderzoeken of het 
beter is om de RDA met ingang van 2016 met de S&O-afdrachtvermindering samen te voegen tot één 
geïntegreerde regeling in de sfeer van de loonheffing.  
Let op! Voor de toepassing van de RDA is een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland nodig. 

GEBRUIKELIJK LOON DGA 
Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat het zakelijk loon voor de werkzaamheden van een 
directeur-grootaandeelhouder (dga) meer bedraagt dan het minimumbedrag van € 44.000 1bedrag 2014 
en 2015), mag hij een hoger gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Hij mag dit loon nu vaststellen op 



het loon van de meest verdienende werknemer in de bv of, als dit meer is, 70% van het loon van een 
gewone werknemer in 
soortgelijke omstandigheden. In 2015 kan de inspecteur het gebruikelijk loon stellen op 75% van het 
loon dat hoort bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 
Let op! Voor het jaar 2015 is voorzien in overgangsrecht. Dit is nodig omdat de Belastingdienst veel 
afspraken heeft met inhoudingsplichtigen over de hoogte van het toe te passen loon voor dga's en het 
maken van nieuwe afspraken duurt ongeveer een jaar. 

Meest vergelijkbare baan al voldoende  
Voor de Belastingdienst wordt het eenvoudiger om het gebruikelijk loon vast te stellen. Nu moet de 
inspecteur nog een gewone werknemer vinden in soortgelijke omstandigheden als de dga. Vanaf 2015 
mag de Belastingdienst uitgaan van de dienstbetrekking die - afgezien van het ontbreken van een 
aanmerkelijk belang - het best is te vergelijken met de functie van de dga. 

MINDER CONCURENTIE VAN DE OVERHEID 
Op Prinsjesdag is ook het voorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bekend 
gemaakt. Deze wet moet oneerlijke concurrentie tussen private ondernemingen en 
overheidsondernemingen verminderen. Nu is het zo dat overheidsbedrijven in beginsel zijn vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting. Onder het wetsvoorstel is juist de hoofdregel dat overheidsbedrijven zijn 
belast voor zover zij een materiële onderneming drijv en. Ook is het de bedoeling dat de rechtsvorm van 
de overheidsonderneming geen invloed heeft op de eventuele belastingplicht. Deze wet wordt effectief 
per 1 januari 2016. 

Maatregelen voor werkgevers 
EINDE CRISISHEFFING 
De eenmalige crisisheffing komt nu eindelijk echt te vervallen. Deze pseudo-eindheffing voor hoge lonen 
wordt niet verlengd. Dit betekent dat werkgevers in 2015 niet langer een heffing van 16% moeten 
afdragen over het loon van een werknemer voor zover dat loon het bedrag van 150.000 euro overstijgt. 

VAR: AANVRAGEN VIA WEBMODULE 
De wet- en regelgeving voor de VAR gaat in 2015 veranderen. Vanaf halverwege 2015 is het de 
bedoeling om de kwalificatie van het geheel van werkzaamheden via een webmodule te toetsen. De 
opdrachtgever wordt ook verantwoordelijk voor een juiste weergave van de feiten en omstandigheden op 
basis waarvan de aanvraag wordt beoordeeld. 

WERKKOSTENREGELING 
Het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelastingsfeer komt ten einde. Met 
ingang van 2015 is elke werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. De vrije ruimte 
wordt verlaagd van 1,5% (in 2014) naar 1,2%. Dit is ter compensatie van de verschillende aanpassingen 
per 2015, zoals de invoering van het noodzakelijkheidscriterium en de vrijstelling voor korting op 
branche-eigen producten. 

Invoering noodzakelijkheidscriterium  
Vanaf 2015 is een aantal zaken onder de WKR vrijgesteld als wordt voldaan aan het 
noodzakelijkheidscriterium. Deze open norm gaat er vanuit dat wat een werkgever in het kader van zijn 
bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk (=zonder meer nodig') vindt, aan de werknemer kan 
worden verstrekt 
zonder dat een voordeel als loon aangemerkt moet worden.  
Dit noodzakelijkheidscriterium geldt voorlopig voor gereedschappen en voor 
computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Hiermee zijn 
problemen opgelost die spelen bij het onderscheid in de zakelijke gebruikseis tussen 
de portable computer, de tablet met een diameter groter dan 7 inch en de kleinere 
tablet, de smartphone en de mobiele telefoon. 
Let op! Waar in eerste instantie het oordeel van de werkgever bepalend is voor de 
vraag of iets noodzakelijk is, geldt dat niet in de situatie waarin de werknemer ook 
bestuurder of commissaris is in het lichaam waarvoor hij werkt. Een werkgever moet 
dit dan desgevraagd aannemelijk maken. 

Vereenvoudiging afrekensystematiek 
In het kader van de WKR hoeft de werkgever niet meer per tijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt 
overschreden. Als het kalenderjaar is afgelopen kan de werkgever in één keer toetsen of de vrije ruimte 
wordt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting in het kader van de WKR moet tegelijk met de 
aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar worden aangegeven en afgedragen. Het 
blijft wel mogelijk om de belasting al eerder in gedeelten af te dragen. 

Concernregeling 
Voor de WKR wordt een concernregeling geïntroduceerd waarmee de verschuldigde belasting bij 
overschrijding van de vrije ruimte op concernniveau vastgesteld kan worden. Voor toepassing is vereist 
dat bij de moedermaatschappij sprake is van vrijwel volledige eigendom 195%-eis) van 



de(klein)dochtermaatschappij1en). Een concern kan op het uiterste afrekenmoment kiezen om de 
concernregeling al dan niet toe te passen. Dit is bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende 
kalenderjaar. 
Let op! Bij de concernregeling mag geen rekening worden gehouden met in het kalenderjaar toe- of 
uittredende concernonderdelen. Deze moeten bij overschrijding van de vrije ruimte zelfstandig de 
verschuldigde belasting aangeven en afdragen. 

Vrijstelling branche-eigen producten  
De regeling voor personeelskorting onder het 'oude' regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen 
wordt per 1 januari 2015 nagenoeg geheel als gerichte vrijstelling in de WKR gecontinueerd. Voorwaarde 
voor toepassing van de vrijstelling voor personeelskorting is dat het voordeel niet meer mag bedragen 
dan 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten en niet meer dan € 500 per 

werknemer per jaar. 
Let op! In afwijking van de oude regeling is het niet meer mogelijk om het 
niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar 
volgende kalenderjaren. 

Werkplekvoorzieningen  

Per 2015 geldt in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal 
werkplek gerelateerde voorzieningen. Er wordt dan geen onderscheid meer 
gemaakt tussen voorzieningen die zijn vergoed, verstrekt of ter beschikking 
gesteld. Voor welke voorzieningen dit geldt is op Prinsjesdag nog niet 
bekend gemaakt 

Maatregelen voor werknemers 
ARBEIDSKORTING 
Met ingang van 2015 wordt de arbeidskorting verder verhoogd. De maximum arbeidskorting voor het jaar 
2015 bedraagt € 2.220, wat een verhoging van € 123 betekent ten opzichte van 2014. Voor de hogere 
inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd tot nihil. De arbeidskorting wordt afgebouwd bij een 
inkomen tussen € 49.900 en € 100.800 (2017: tussen € 51.100 en € 117.500). 

KEUZERECHT BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTE 
Tot 1 januari 2015 kon een buitenlandse belastingplichtige kiezen om voor de inkomstenbelasting te 
worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige. Vanaf 1 januari 2015 is er geen keuze meer: 
iemand kwalificeert wel of niet als buitenlandse belastingplichtige voor de inkomstenbelasting. 
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn in ieder geval inwoners van EU-lidstaten, de 
Europese Economische Ruimte 1EER), Zwitserland of de BES-eilanden die 90% of meer van hun inkomen 
in Nederland verdienen. Als iemand niet het gehele jaar als binnenlandse belastingplichtige kwalificeert, 
zou hij geen heffingskorting krijgen in dat jaar. Om dit te voorkomen worden de regels aangepast. De 
heffingskorting zal voortaan tijdsevenredig worden toegekend voor de periode waarin de 
belastingplichtige binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. 
Let op! De tijdsevenredige heffingskorting vraagt ook om een aanpassing van de systemen van de 
Belastingdienst. Hiervoor is minimaal een jaar nodig. Daarom wordt in 2015 bij wijze van overgang de 
gehele heffingskorting toegekend aan personen die slechts een deel van het jaar binnenlandse of 
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn. 

 
AFWIKKELING LEVENSLOOPREGELING 
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. In het jaar 2013 gold dat 
mensen die hun volledige tegoed opnamen, maar over 80% belasting hoefden te betalen. Deelnemers 
die onder het overgangsrecht vallen en daar in 2013 geen gebruik van hebben gemaakt, krijgen hier in 
2015 opnieuw de gelegenheid toe. De 80%-regeling geldt dan ten hoogste voor het bedrag van de 
levensloopaanspraken op 31 december 2013. 
Let op! Deze regeling zal maar voor één jaar gelden , en dus met ingang van 1 januari 2016 vervallen. 

  



NIEUWE TARIEVEN INKOMSTENBELASTING 
Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de 
volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting: 
Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2015: 

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2015 

  Bel.ink.meer dan (€)  maar niet meer dan (€) Tarief 2015(%) 
1e schijf -  36,5 
2e schijf 19.822  42 
3e schijf 33.589 57.585 42 
4e schijf 57.585 - 52 

    

 

OVERZICHT HEFFINGSKORTING 2015   

   

Heffingskortingen 2014 1(€) 2015 (€) 
Algemene heffingskorting maximaal 2103 2203 
<AOW-leeftijd   

Algemene heffingskorting maximaal 1065 1123 
>AOW-leeftijd 2,00% 2,32% 
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 
Algemene heffingskorting minimaal 1366 1342 
<AOW-leeftijd   

Algemene heffingskorting minimaal 692 686 
>AOW-leeftijd   

Arbeidskorting max. 2097 2220 
Afbouwpercentage arbeidskorting 4% 4% 
Arbeidskorting min. 367 184 
Werkbonus max. 1119 1119 
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 2133 2152 
Alleenstaande ouderkorting max. 2266 vervallen 
Jongeren gehandicaptenkorting 708 715 
Ouderenkorting 1032 / 150 1042 / 152 
Alleenstaande ouderenkorting 429 433 
Korting groene beleggingen maximum 395 399 

Maatregelen m.b.t. Auto’s  
Bij het importeren van een gebruikte auto, mag straks geen taxatierapport meer worden gebruikt voor 
de waardebepaling. Dit is alleen nog maar toegestaan voor voertuigen die behoorlijk beschadigd zijn 
(meer dan normale gebruiksschade) en voor zeldzame voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Bij 
het importeren van een auto wordt het te betalen bedrag aan BPM 1aanschafbelasting) voortaan 
vastgesteld door gebruik te maken van de forfaitaire tabel of een koerslijst.  
Let op! Deze nieuwe regeling geldt ook bij de import van gebruikte motoren of bestelauto's. 

AUTOBRIEF 
Er worden meer aanpassingen in de regelingen voor auto's verwacht. De 'Autobrief' waarin de wijzigingen 
uiteen gezet worden is niet met Prinsjesdag gepubliceerd, maar zal in het najaar aan de Tweede Kamer 
worden gestuurd. De maatregelen moeten dan per 1 januari 2016 ingaan. 

HUMMER WORDT DUURDER VANAF 2016 
Een andere wijziging in de BPM zorgt ervoor dat 'PC-Hoofttractoren' als de Hummer voortaan vallen in 
de categorie 'zware personenauto's' en niet in de (relatief goedkope) categorie 'vrachtauto'. Dit 
betekent dat de aanschaf- en wegenbelasting vanaf 1 januari 2016 flink omhoog gaan. 
Let op! Er is straks pas sprake van een 'vrachtauto' als het deel dat is bedoeld voor de 'vracht' groter 
of gelijk is aan het deel dat bestemd is voor het vervoer van personen. Niet ieder voertuig met 
'dubbele cabine' zal dus meer een vrachtauto zijn. 

Maatregelen t.a.v. de eigenwoning 
AFTREKPERCENTAGE HYPOTHEEKRENTE 
Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrente (52%) wordt vanaf 2014 met 0.5% per jaar 
verlaagd. Voor 2015 geldt een maximale aftrek tegen 51%. 



PERSONEELSLENING 
De mogelijkheid om een 0%-personeelslening te verstrekken voor de financiering van de eigen woning 
wordt nader onderzocht. Eventuele wijzigingen zullen begin 2015 bekend worden in het wetsvoorstel 
Fiscale verzamelwet 2015. 

RESTSCHULD 
Door de prijsdalingen op de huizenmarkt staan momenteel veel huizen 'onder water'. Bij verkoop houden 
huizenbezitters momenteel een restschuld, omdat de verkoopprijs van hun woning lager is dan het 
bedrag waarover de hypotheekrente mag worden afgetrokken 1dus de eigen woningschuld). Het kabinet 
heeft daarom besloten om de maximale periode voor aftrek van rente en kosten op restschulden met 
ingang van 1 januari 2015 te verlengen van 10 jaar naar 15 jaar. Deze maatregel leidt volgens het 
kabinet tot een vermindering van de maandelijkse lasten voor het 'oude' huis en maakt aankoop van een 
ander huis beter mogelijk. 
 

VERLAAGD BTW-TARIEF VERBOUWINGEN 
Bepaalde renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen momenteel 
onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Het gaat daarbij om 
werkzaamheden aan woningen die meer dan twee jaar geleden 
voor het eerst in gebruik zijn genomen. De toepassing van het 
verlaagde tarief op de renovatie werkzaamheden zou 
aanvankelijk eindigen per 1 januari 2015. Maar deze regeling 
wordt verlengd tot 1 juli 2015. 
Let op! De regeling geldt alleen voor arbeid. Ondernemers 
moeten over de in rekening gebrachte materialen het normale 
btw-tarief van 21% toepassen 

VERLENGING VAN TERMIJN BIJ TWEE WONINGEN 
Wie een nieuwe eigen woning heeft gekocht maar tegelijkertijd nog een oude woning heeft, kan onder 
voorwaarden zowel de hypotheekrente over de nieuwe woning als de oude woning aftrekken. Het moet 
dan gaan om een leegstaande voormalige eigen woning die te koop staat of en leegstaande toekomstige 
eigen woning. Er geldt een tijdelijk regeling die ervoor zorgt dat maximaal drie jaar 1in plaats van twee) 
dubbele renteaftrek mogelijk is. Deze regeling zou op 1 januari 2015 eindigen, maar is nu structureel 
gemaakt. 

HERLEVING HYPOTHEEKRENTEAFTREK NA TIJDELIJKE VERHUUR 
Na de beëindiging van de verhuur van de voormalige eigen woning is de hypotheekrente weer 
aftrekbaar tot maximaal 3 jaar nadat u de woning hebt verlaten. Ook deze tijdelijke maatregel wordt 
per 1 januari 2015 structureel gemaakt. 

 

Overige maatregelen 
OUDERENKORTING EN TOESLAG 
Oudere belastingplichtigen kunnen alleen in 2015 nog profiteren van de ouderentoeslag in box 3 van de 
inkomstenbelasting. De ouderentoeslag is een verhoging van maximaal € 27.984 van het heffingsvrije 
vermogen. Per 1 januari 2016 wordt deze toeslag afgeschaft. Dat is nog niet alles. Naast de afschaffing 
van de ouderentoeslag wordt de ouderenkorting voor oudere belastingplichtigen met een inkomen tot € 

36.200 verlaagd met € 83. Voor inkomens boven die grens zal de korting in 2016 € 70 bedragen. 
Let op! De ouderentoeslag geldt alleen voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd op 31 december 
van het jaar van aangifte of bij het einde van de belastingplicht hebben bereikt. 

OUDERSCHAPSVERLOFKORTING 
De ouderschapsverlofkorting komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. 

DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE 
Als een coöperatie  (of een vereniging van eigenaren) zelf duurzame elektriciteit opwekt en levert aan 
haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op een lager tarief voor de energiebelasting. Deze 
mogelijkheid staat vanaf 1 januari 2015 ook open voor ondernemers die samenwerken in de vorm van 
een coöperatie  of vereniging van eigenaren. 



Let op! Als één van de ondernemers voor meer dan 20% in de coöperatie  deelneemt, wordt zijn 
aandeel te groot en vervalt het recht op korting. 

SANCTIE AFKOOP NETTOLIJFRENTE 
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen boven de € 100.000. Wel 
mogen werknemers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) over hun netto-inkomen zelfstandig 
bijsparen voor hun oudedagsvoorziening via een nettolijfrente. Aangezien het gespaarde bedrag in box 3 
valt, kan men een beroep doen op een vrijstelling in deze box. Het wordt mogelijk zo'n nettolijfrente 
eerder op te nemen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. In het Belastingplan is opgenomen dat in dit 
geval van (gedeeltelijke) afkoop van de nettolijfrente alsnog een bedrag in box 3 in aanmerking moet 
worden genomen. 
Dit bedrag is een forfaitaire benadering van het genoten box 3-voordeel. Hierbij geldt wel 
een tegenbewijsregeling om te voorkomen dat deze forfaitaire benadering onevenredig 
ruw uitwerkt. 
Let op! Er komt ook een afzonderlijke vrijstelling in box 3 voor netto pensioenen. Daarbij is zo veel 
mogelijk aangesloten bij de regels van de Wet op de loonbelasting voor beschikbare premieregelingen. 

BTW VRIJSTELLING ZIEKENHUIZEN 
De btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen blijft ook 
gehandhaafd als deze instellingen naar winst streven. Deze btw-vrijstelling ziet niet alleen op het 
verzorgen van de opgenomen personen, maar ook op handelingen die daarmee nauw samenhangen. 
Daarbij valt te denken aan het verstrekken van voedsel, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan 
patiënten.  

BTW TERUGGAAF AAN EEN ANDER 
Vanaf 1 januari 2015 wordt in de wet geregeld dat uitbetalingen van btw kunnen plaatsvinden op een 
bankrekening die op naam staat van een ander dan de ondernemer die recht heeft op de teruggaaf. Op 
basis van een recente goedkeuring van de staatssecretaris is dat overigens - onder voorwaarden - nu ook 
al mogelijk. 

BANK BEVOEGD OM BSN TE CONTROLEREN 
Sinds vorig jaar is de 'eenbankrekeningmaatregel' in werking getreden. De Belastingdienst betaalt 
teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen nog maar uit op één bankrekening, die op naam staat van 
de rechthebbende zelf. Banken worden vanaf komend jaar wettelijk bevoegd om periodiek de juistheid 
van de geregistreerde gegevens in hun eigen administratie te controleren aan de hand van het BSN van 
hun rekeninghouders. Dit moet nog meer fraude voorkomen. 

RUIMERE REGELING BELASTINGRENTE 
Als achteraf blijkt dat de heffing en inning) van belasting strijdig is geweest met het Unierecht en iemand 
daarom recht krijgt op een belastingteruggave, heeft hij ook recht op rente. Dat heeft het Hof van Justitie 
van de Europese Unie bepaald en wordt nu vastgelegd in de wet. Er wordt een passende rentevergoeding 
geboden door in die situaties invorderingsrente te vergoeden. Die begint te lopen op de dag volgend op 
de dag waarop de belasting is betaald of op aangifte is voldaan of afgedragen, en eindigt op de dag 
voorafgaand aan die van de terugbetaling. De maatregel heeft onmiddellijke werking. 
Tip! Ook de dividendbelasting wordt onder de regeling voor belastingrente gebracht. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de Belastingdienst belastingrente vergoedt als de teruggaafbeschikking niet binnen acht 
weken na een verzoek hierom wordt vastgesteld. 

HERZIENING BELASTINGSTELSTEL 
Naast het Belastingplan 2015 zond de staatssecretaris 
van Financiën een Kamerbrief met zijn keuzes voor een 
beter belastingstelsel naar de Tweede Kamer. Hij maakte 
hierin duidelijk dat het kabinet toe wil naar een 
hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en 
economische groei bevordert. De ambitie is om met een 
stelselherziening 100.000 banen te creëren door de 
lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. Deze 
herziening moet het huidige systeem van belastingen en 
toeslagen ook sterk vereenvoudigen. Specifieke 
maatregelen die de staatssecretaris nu al noemt en per 
2016 in wil voeren zijn het verhogen van de 
aanslaggrenzen, het gedeeltelijk uit de loonbelasting 
halen van de dga, het schrappen van de 
middelingsregeling en het vereenvoudigen van pensioen in eigen beheer. Hij onderzoekt ook of de 
integratie van WBSO en de RDA haalbaar is en zint op een verlaging van de vennootschapsbelasting. 

Tot slot 
Zoals eerder al vermeld, is bovenstaande informatie een greep uit de diverse maatregelen die u en ons te 
wachten staan. En verder merken wij op dat vanwege de onderhandelingen die de komende maanden 
nog tussen politieke partijen gevoerd worden - om akkoorden te kunnen sluiten en zodoende ook 

 



voldoende draagvlak in de 1e Kamer te creëren  - veranderingen niet zijn uit te sluiten. Het is dus van 
belang om de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen. 
 
Via de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag kunt u desgewenst uitgebreidere 
informatie over de diverse maatregelen vinden. 
 
Hoewel de redactie van Zaken Doen de informatie in deze ZD-Extra met zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan 
geen rechten worden ontleend. De redactie van Zaken Doen en Future Perfect aanvaarden daarom geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie. 
 

 
 

Dit blad wordt u aangeboden door Frans Kevenaar 
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