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LOON- EN INKOMSTENBELASTING 
 

Bespaar op de vermogensrendementsheffing 
Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw vermogen 

voor box 3 bepaald. Wilt u de belastingheffing op uw 

vermogen beperken, onderneem dan vóór die datum 

actie door uw vermogen te verminderen. Beleg bijvoor-

beeld uw vermogen groen. 

Tip: U kunt op de vermogensrendementsheffing bespa-

ren door uw vermogen te beleggen in bijvoorbeeld groe-

ne beleggingen of niet ter belegging gehouden kunst en 

antiek. Hiervoor geldt namelijk een vrijstelling in box 3. 

 

Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017 
Houd rekening met een nieuwe vorm van belastingheffing 

in box 3 vanaf 2017. De Tweede en Eerste Kamer zijn er 

nog niet uit, maar de plannen liggen klaar. Als de plannen 

doorgaan, sluit vanaf 1 januari 2017 de vermogens-

rendementsheffing beter aan bij de werkelijk behaalde 

rendementen op uw gespaard vermogen in box 3. U krijgt 

te maken met een vermogensmix en drie schijven met 

ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het 

belastingtarief in box 3 blijft 30% en het heffingsvrij ver-

mogen gaat naar € 25.000 per persoon. Het forfaitair 

rendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijk 

behaalde rendementen over spaargelden en beleg-

gingen. Het forfaitair rendement van 4% wordt vervangen 

door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. 

Voor het jaar 2017 geldt tot een belastbaar vermogen van 

€ 100.000 (per belastingplichtige) een forfaitair rende-

ment van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen geldt 

een percentage van 4,7% en daarboven van 5%. 

 

Breng kinderalimentatieverplichtingen in aftrek in 
box 3 
Vanaf 2017 kunnen kinderalimentatieverplichtingen niet 

meer als schuld in box 3 worden opgevoerd. Bij het ver-

vallen van de aftrek van kinderalimentatie in box 1 (aftrek 

uitgaven levensonderhoud kinderen) per 1 januari 2015 is 

over het hoofd gezien dat hiermee de verplichting als 

schuld in box 3 in aanmerking kan worden genomen. Dit 

schept nog kansen voor het komend jaar. 

 

Maak gebruik van de investeringsaftrek 
Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk 

dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheids-

investeringsaftrek. U dient wel investeringen te hebben 

gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder 

de drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrek-

kelijk zijn om nog voor het eind van het jaar een inves-

tering te doen. Dreigt u het maximum van € 309.693 te 

overschrijden, dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om 

uw investeringen uit te stellen naar 2016. 

Tip: Het kan ook lonen om grote investeringen te sprei-

den over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinveste-

ringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investe-

ringsbedrag groter wordt. 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte 2015 

dan een beroep op de kleinschaligheidsinvesterings-

aftrek. Heeft u in het verleden ook investering gedaan 

zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, 

dan kunt u alsnog binnen vijf jaar de Belastingdienst 

verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinves-

teringsaftrek.  

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking 

voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met 

een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgeslo-

ten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen 

en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroeps-

vervoer. 

 

Vraag uitstel van betaling aan 
Kunt u uw belastingschulden (tijdelijk) niet op tijd vol-

doen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan 

de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal 

vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst 

verleent alleen kort telefonisch uitstel als: 

• uw totale openstaande belastingschuld minder dan 

€ 20.000 bedraagt; 

• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de 

openstaande belastingschuld; 

• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde 

vergrijpboete is begrepen; 

• u voor de openstaande belastingschuld niet eerder 

uitstel van betaling kreeg en 

• er geen sprake is van een aangifteverzuim, oftewel 

u heeft altijd tijdig aangifte gedaan. 

 

Let op! Een belastingschuld waarvoor u uitstel van beta-

ling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee 

voor de grens van € 20.000. Houd er ook rekening mee 

dat de Belastingdienst u wel invorderingsrente in reke-

ning brengt. 
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Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto 
Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak 

gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s 

met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan 

nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan 

in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maan-

den 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een 

CO2-uitstoot van 51 gr/km tot en met 82 gr/km zijn aan-

trekkelijker om in 2015 nog nieuw aan te schaffen. Bij 

aanschaf in 2015 geldt een bijtelling van 14% gedurende 

60 maanden, terwijl bij aanschaf in 2016 de bijtelling 21% 

bedraagt gedurende 60 maanden. Heeft u een auto op 

het oog met een CO2-uitstoot van 83 gr/km tot en met 

106 gr/km, dan zijn de verschillen minder groot: 20% 

bijtelling bij aanschaf in 2015 tegenover 21% bijtelling in 

2016. 

 

Koop de auto met een CO2-uitstoot van 107 gr/km tot 
en met 110 gr/km in 2015 of 2017 
Een nieuwe auto van de zaak met een CO2-uitstoot van 

107 gr/km tot en met 110 gr/km valt bij aanschaf in 2015 

gedurende 60 maanden in een bijtelling van 20%. Schaft 

u dezelfde auto in 2016 aan, dan bedraagt de bijtelling 

25% gedurende 60 maanden, maar wacht u tot 2017 dan 

daalt de bijtelling weer naar 22% gedurende 60 maan-

den. 

Kunt u het nog volgen? Eén ding lijkt duidelijk. Aanschaf 

in 2016 lijkt voor uw bijtelling in ieder geval een onver-

standige keus! 

 

Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak 
Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingcategorieën omlaag. 

Het algemene bijtellingpercentage gaat in 2017 omlaag 

van 25 naar 22%. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 

0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 

2019 geldt de 4%-bijtelling alleen voor de eerste € 50.000 

van de cataloguswaarde; daarboven geldt een bijtelling 

van 22%. 

 

Let op! De bijtellingspercentages gelden alleen voor 

nieuwe auto’s die in het betreffende kalenderjaar voor het 

eerst op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die in een ander 

kalenderjaar op kenteken zijn gezet, geldt gedurende 60 

maanden het toentertijd geldende bijtellingspercentage. 

Dit geldt ook voor een auto die in 2016 is aangeschaft en 

in de 25% bijtellingcategorie valt. Hoewel vanaf 2017 het 

hoogste bijtellingpercentage 22% is, blijft deze auto ge-

durende 60 maanden onder het bijtellingpercentage van 

25% vallen! 

 

OMZETBELASTING 
 
Vraag BTW over facturen van niet-betalende debi-
teuren terug 
U kunt BTW die u al heeft afgedragen maar niet (meer) 

van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belasting-

dienst. Dit moet u doen in een apart verzoek. U kunt deze 

BTW niet terugvragen op een suppletieformulier of in de 

normale BTW-aangifte. Vraag de BTW op tijd terug. Op 

tijd wil zeggen binnen één maand na afloop van het aan-

giftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal 

betalen. 

 
Verricht uw huurder nog voldoende BTW-belaste 
prestaties? 
Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huur-

der gekozen voor BTW-belaste verhuur? Let er dan op 

dat uw verhuurder ten minste 90% (sommige situaties 

70%) BTW-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet 

meer, dan mag u niet langer BTW-belast verhuren aan 

deze huurder maar moet u vrijgesteld verhuren. Dit heeft 

gevolgen voor uw inkoop-BTW - bijvoorbeeld op onder-

houd -, die dan niet langer aftrekbaar is. Bovendien loopt 

u binnen de herzieningstermijn (10 jaar) aan tegen ge-

deeltelijke herziening van de BTW op de aanschaf van de 

onroerende zaak. Uw huurder is verplicht om u binnen 

vier weken na afloop van het boekjaar te informeren, als 

hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor BTW-

belaste prestaties gebruikt. 

 

Let op! Als de huurder in een jaar niet voldoet aan de 

voorwaarde dat hij de onroerende zaak voor ten minste 

90% BTW-belast gebruikt, hoeft u niet in alle gevallen de 

BTW-belaste verhuur met terugwerkende kracht te corri-

geren naar vrijgestelde verhuur. Wij kunnen u hierover 

nader informeren. 

 

Tip: Vraag uw huurder om binnen vier werken na afloop 

van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de 

onroerende zaak ten minste 90% zakelijk gebruikt. 

 
Geef een BTW-schuld op 
Heeft u op de balans nog een BTW-schuld staan over de 

periode 2010 tot en met 2014, meldt deze schuld dan zo 

snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een ‘supple-
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tie omzetbelasting’. Op die manier voorkomt u dat hef-

fingsrente en boete verder oplopen. Neem hiervoor con-

tact op met ons. De Belastingdienst is op dit moment druk 

bezig om de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte 

vennootschapsbelasting van ondernemers te vergelijken 

met de ingediende BTW-aangiften. Blijkt hieruit dat er 

nog een BTW-schuld over de voorgaande jaren open-

staat, dan ontvangt u van de Belastingdienst een brief 

waarmee u de aangiftegegevens kunt controleren, 

vóórdat er een aanslag aan u wordt opgelegd. 
 

BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen 
De aftrek van voorbelasting voor personeelsvoorzie-

ningen wordt op grond van het Besluit uitsluiting aftrek 

omzetbelasting (BUA) uitgesloten, tenzij de kosten per 

werknemer onder het bedrag van € 227 per jaar zijn 

gebleven. U moet aan het einde van het jaar beoordelen 

of deze grens al dan niet wordt overschreden. Bij over-

schrijding van het bedrag is de BTW op de kosten niet 

aftrekbaar. Tot de personeelsvoorzieningen behoren 

onder meer het personeelsfeest of personeelsuitstapje, 

kerstpakketten en dergelijke. Voor kantineverstrekkingen 

geldt een aparte regeling. 

 

Drempel opgaaf ICL per 1 januari 2016 verlaagd naar 
€ 50.000 
Overschrijdt u per kwartaal met uw intracommunautaire 

leveringen (ICL) het drempelbedrag van € 100.000? In 

dat geval moet u de opgaaf ICL per maand doen. Maar 

daarin komt verandering. In de BTW-richtlijn is dit 

drempelbedrag namelijk al sinds 1 januari 2012 verlaagd 

naar € 50.000. De Europese Commissie heeft Nederland 

daarom op de vingers getikt. De Nederlandse bepaling 

wordt nu aangepast aan de BTW-richtlijn. Vanaf 1 januari 

2016 moeten Nederlandse ondernemers die in een kwar-

taal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan 

ondernemers in andere EU-lidstaten, maandelijks een 

opgaaf ICL indienen. 

 

Tip: Door de verlaging van de drempel zullen meer on-

dernemers vanaf 1 januari 2016 maandelijks een opgaaf 

ICL moeten indienen. Levert u goederen aan afnemers in 

een ander EU-land? Controleer in dat geval of deze wijzi-

ging ook voor u betekent dat u vanaf volgend jaar ver-

plicht maandelijks een opgaaf ICL moet indienen. U zult 

bovendien hierop uw administratie moeten aanpassen. 

 

SCHENKEN EN ERVEN 
 

Schenken voor de eigen woning 
In 2017 wordt de bestaande eenmalige verhoogde 

schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 52.752 

in 2015 (in 2016: € 53.016) verhoogd naar € 100.000 per 

schenker. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of 

ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft geen kind 

te zijn van de schenker. De begiftigde moet de vrijge-

stelde schenking gebruiken voor de aankoop van een 

eigen woning, de bouw of de verbouw van een eigen 

woning of de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of 

beklemming. Ook mag de schenking worden besteed aan 

de aflossing van een eigenwoningschuld of een rest-

schuld na verkoop van een eigen woning. Het moet hier-

bij steeds gaan om de eigen woning of de eigenwoning-

schuld van de begiftigde. Heeft u een hypothecaire lening 

verstrekt aan uw kind en scheldt u deze lening kwijt voor 

€ 100.000, dan is er ook sprake van aflossing van een 

eigenwoningschuld en kan uw kind de eenmalig ver-

hoogde schenkingsvrijstelling benutten. 

De permanente vrijstelling kan ook worden benut voor 

een eigen woning van de begiftigde in het buitenland. 

Voorwaarde daarbij is dat er een controlemogelijkheid is. 

Die is er als Nederland met het betreffende land een 

belastingverdrag heeft gesloten die voorziet in uitwisse-

ling van fiscale informatie. 

 

Wie kan schenker zijn? 
Iedereen mag een schenking voor de eigen woning doen 

tot € 100.000 met toepassing van deze vrijstelling. U kunt 

de schenking dus ook doen aan een ander dan uw kind. 

Zo kunnen grootouders een grote vrijgestelde schenking 

doen aan hun kleinkinderen en ooms en tantes aan hun 

neven en/of nichten. Doen u en uw partner ieder afzon-

derlijk een schenking van € 100.000 aan dezelfde begif-

tigde, dan wordt dat als één schenking van € 200.000 

beschouwd. Daarvan valt € 100.000 onder de extra ver-

hoogde vrijstelling. Partners worden namelijk als één en 

dezelfde persoon aangemerkt. Dat geldt ook als twee 

partners van dezelfde schenker ieder € 100.000 ontvan-

gen. Ook dan worden de schenkingen bij elkaar opgeteld 

en valt daarvan slechts € 100.000 onder de verhoogde 

vrijstelling. Het restant is belast met schenkbelasting. Het 

is wel mogelijk om van verschillende schenkers (al dan 

niet in familieverband) eenmalig vrijgestelde schenkingen 

voor de eigen woning van maximaal € 100.000 te ont-
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vangen. De Belastingdienst zal in die situaties wel contro-

leren of er sprake is van misbruik.  

 

Wie kan begiftigde zijn? 
Er gelden voor de permanente eenmalige schenkingsvrij-

stelling voor de eigen woning leeftijdsgrenzen voor de 

begiftigde. Dat was niet zo in de regeling die gold van 1 

oktober 2013 tot 1 januari 2015. De begiftigde moet tus-

sen 18 en 40 jaar zijn. Hiervoor is gekozen omdat uit 

onderzoek van De Nederlandse Bank blijkt dat in deze 

leeftijdsgroep de grootste problemen bestaan met eigen-

woningschulden. Een ander punt is dat de begiftigde 

maar één keer van dezelfde schenker een schenking kan 

krijgen met toepassing van de permanente vrijstelling tot 

€ 100.000. Let op, de vrijstelling geldt dan voor de schen-

king(en) voor de eigen woning in één kalenderjaar. Een 

schenking van € 100.000 voor de eigen woning kan voor 

toepassing van deze verhoogde vrijstelling dus niet wor-

den gesplitst en gespreid worden uitbetaald over verschil-

lende jaren. U heeft dan slechts in één van die jaren recht 

op toepassing van de permanent verhoogde vrijstelling. 

Het is ook mogelijk dat de permanente vrijstelling voor de 

eigen woning samenloopt met een andere (verhoogde) 

vrijstelling al dan niet voor de eigen woning. 

 

PENSIOEN EN LIJFRENTE 
 
Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2015 
Heeft u pensioentekort? U kunt hiervoor een aanvullend 

inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar 

een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrente-

bankspaarproduct. De premie die u betaalt is aftrekbaar 

van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrente-

premie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later 

betaalde lijfrentepremie is niet meer mogelijk. In de aan-

gifte inkomstenbelasting 2015 die u volgend jaar indient, 

kunt u dus alleen de in 2015 betaalde lijfrentepremie in 

aftrek brengen. 

 

Let op! Er gelden maxima aan de in aftrek op het inko-

men te brengen premies. 

 
LONEN EN SALARISSEN 
 
Controleer de vrije ruimte van de werkkostenregeling 
Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkosten-

regeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aange-

wezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 

1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). 

Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog vol-

doende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde 

van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en 

verstrekkingen aan uw werknemers. 

Wij kunnen u helpen inzicht te krijgen in de mogelijk-

heden die er wellicht nog zijn in 2015. Denkthierbij bij-

voorbeeld aan het belastingvrij maken van de bonussen 

aan het einde van het jaar. 

 

Tip: Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2015 

over is door te schuiven naar 2016. Maar als u vrije ruim-

te over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een 

aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen 

geven. 

 

Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium 
Het gebruikelijkheidscriterium legt een beperking op aan 

de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt 

brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat 

inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de 

vrije ruimte kunnen worden ondergebracht, als deze voor 

meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of 

verstrekt wordt. 

Gelukkig heeft de Belastingdienst een doelmatigheids-

marge gegeven: vergoedingen, verstrekkingen of terbe-

schikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon 

per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als 

gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge, dan kunt u dus 

zonder problemen binnen het resterende deel van uw 

vrije ruimte een onbelaste vergoeding of verstrekking 

geven. 

 

Tip: Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 

2.400. U krijgt dan geen discussie met de Belastingdienst 

over de gebruikelijkheid. 

 

Let op! Het gebruikelijkheidscriterium wordt waarschijnlijk 

volgend jaar aangescherpt. Dat geldt niet voor de doel-

matigheidsmarge van € 2.400. 

 

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium werkkosten-
regeling 
U kunt als werkgever bepaalde vergoedingen en ver-

strekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. 

Voorwaarde daarbij is dat deze vergoedingen en ver-

strekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) afwij-

ken van hetgeen gebruikelijk is. Met ingang van 2016 
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wordt de gebruikelijkheidstoets van de werkkosten-

regeling scherper geformuleerd. Met de wijziging wordt 

verduidelijkt dat het door u aanwijzen van aan een werk-

nemer verstrekte vergoedingen of verstrekkingen als 

eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn. Het gaat 

dus niet meer zozeer om de omvang van de vergoedin-

gen of verstrekkingen zelf, maar dat het gebruikelijk is dat 

u de eventueel verschuldigde eindheffing voor uw reke-

ning neemt. 

 

Nadere toelichting 
Nu is het nog de omvang van de vergoeding of verstrek-

king die gebruikelijk moet zijn. Per 2016 draait het om de 

gebruikelijkheid van het betalen van eindheffing door u 

als werkgever. Als een vergoeding of verstrekking op zich 

al ongebruikelijk is, zal het aanwijzen ervan als eindhef-

fingsbestanddeel dat natuurlijk ook zijn. In de toelichting 

bij deze aanscherping worden enkele factoren genoemd 

die een rol spelen bij de beoordeling. Het aanwijzen van 

een maandloon, vakantiegeld of hoge bonussen is niet 

gebruikelijk. Het aanwijzen van een kostenvergoeding zal 

dat wel zijn. Ook kan van belang zijn, hoe de vergoeding 

of verstrekking vóór invoering van werkkostenregeling 

werd behandeld. Werd deze gebruteerd dan is het nu niet 

ongebruikelijk dat u de eindheffing voor uw rekening 

neemt. Ook een vergelijking met andere werknemers kan 

duidelijkheid bieden. Het gebruiken van de vrije ruimte 

voor enkel werknemers zal ongebruikelijk zijn. 

 

Aanwijzen in het kalenderjaar 
Een gerichte vrijstelling of een vrijstelling binnen de vrije 

ruimte is alleen mogelijk als u de vergoeding of verstrek-

king aanwijst als eindheffingsbestanddeel. Wanneer moet 

u dat doen?  

De Belastingdienst neemt gedurende het kalenderjaar 

aan dat zo’n aanwijzing heeft plaatsgevonden als u de 

vergoeding of verstrekking niet tot het loon van de werk-

nemer heeft gerekend. Bij ontdekking buiten het kalen-

derjaar zal de Belastingdienst de vergoeding of verstrek-

king beschouwen als belast loon van de werknemer. De 

gerichte vrijstelling of vrije ruimte is dan niet alsnog van 

toepassing. Wat kunt u doen? 

Wilt u voor een vergoeding of verstrekking een gerichte 

vrijstelling toepassen of deze ten laste van de vrije ruimte 

brengen dan doet u er verstandig aan dit op te nemen in 

de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek. 

U kunt ook een lijst opstellen van veel binnen uw bedrijf 

voorkomende vergoedingen en verstrekkingen en deze 

bij voorbaat aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. 

 
Voorbeeld ter verduidelijking 
U heeft een reiskostenvergoeding van € 0,30 onbelast 

betaald, maar niet expliciet aangewezen als eindhef-

fingsbestanddeel. Bij ontdekking binnen het kalenderjaar 

neemt de Belastingdienst dan aan dat de vergoeding is 

aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Tot € 0,19 is 

de gerichte vrijstelling van toepassing en € 0,11 kan ten 

laste komen van de vrije ruimte. Wordt dit na afloop van 

het kalenderjaar ontdekt, bijvoorbeeld bij een belasting-

controle, dan zal de Belastingdienst de vergoeding aan-

merken als belast loon van de werknemer. Er volgt dan 

een naheffingsaanslag met eindheffing tegen het gebru-

teerde tabeltarief. U kunt alsnog gebruikmaken van de 

gerichte vrijstelling en ook van de vrije ruimte als u aan-

nemelijk maakt dat u de vergoeding wel heeft aange-

wezen als eindheffingsbestanddeel. Dat kan wanneer er 

bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in het perso-

neelshandboek staat dat de vergoeding wordt aange-

wezen als eindheffingsbestanddeel. 

 

Vier Kerst dit jaar eens anders met uw personeel 
Door slim te schuiven met uw vergoedingen en verstrek-

kingen kunt u optimaal gebruik maken van uw vrije ruim-

te. Zo kunt u bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding van 

de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket besluiten om 

een nieuwjaarsgeschenk te geven. Of de kerstborrel 

buiten de deur vervangen door een nieuwjaarborrel bui-

ten de deur. En het bedrijfsfeestje is misschien begin 

2016 net zo gezellig als eind 2015. Omdat deze verstrek-

kingen dan in 2016 plaatsvinden, komen ze ook ten laste 

van de vrije ruimte in 2016 

 

Wijs uw vergoedingen en verstrekkingen vooraf aan 
De werkkostenregeling brengt ook bepaalde administra-

tieve verplichtingen met zich mee. Niet voldoen aan deze 

verplichtingen kan leiden tot onverwachte belasting-

gevolgen. Om gebruik te kunnen maken van uw vrije 

ruimte, moet u de vergoedingen en verstrekkingen bij-

voorbeeld vooraf aanwijzen als eindheffingsbestanddeel 

in deze vrije ruimte. Doet u dat niet, dan worden deze 

vergoedingen en verstrekkingen individueel belast bij uw 

werknemers. De te betalen belasting is dan afhankelijk 

van de hoogte van het loon van de werknemer en kan 

oplopen tot 108,30% als u de belasting niet verhaalt op 

de werknemer. 
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De manier van aanwijzen is niet wettelijk voorgeschre-

ven. Aanwijzen kan bijvoorbeeld blijken uit de cao, een 

personeelsreglement, een arbeidsovereenkomst of an-

derszins. De Belastingdienst gaat er gedurende het 

kalenderjaar van uit, dat sprake is van een aanwijzing in 

de vrije ruimte als u een vergoeding of verstrekking niet 

individueel heeft belast bij uw werknemer. 

Let op! Dit geldt niet als de Belastingdienst meent, dat u 

door een vergissing de vergoeding of verstrekking niet 

individueel heeft belast of als niet voldaan wordt aan het 

gebruikelijkheidscriterium. 

 

Zorg dat uw administratie WKR-proof is 
Aan het eind van het jaar moet uw administratie tonen 

welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen 

als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De wijze 

van verwerking is wettelijk niet voorgeschreven. Dat 

betekent dat u dit intracomptabel (in uw financiële admi-

nistratie), maar ook extracomptabel (bijvoorbeeld in een 

apart Excelbestand) kunt doen. Niet verwerken is echter 

geen optie. De kans bestaat dat de Belastingdienst in dat 

geval de vergoedingen en verstrekkingen, ook als er 

sprake is van een gerichte vrijstelling, individueel belast 

bij uw werknemers. 

Tip: Zorg dat uw administratie op tijd WKR-proof is. 

 

Beoordeel de mogelijkheden van uw vaste onkosten-
vergoedingen 
Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u nog steeds 

vaste onkostenvergoedingen toekennen aan uw werkne-

mers. Als u de vaste onkostenvergoeding aanwijst als 

eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte kan dit onbe-

last, zolang het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen 

en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte niet over-

schrijdt. Overschrijdt u deze vrije ruimte wel, dan is het 

verstandig om de vaste onkostenvergoedingen tegen het 

licht te houden. Dit helpt u misschien niet met terugwer-

kende kracht, maar kan u in de toekomst wel 80% belas-

tingheffing besparen. 

Let op! U moet de vaste onkostenvergoeding wel aanwij-

zen als eindheffingsbestanddeel. Verzuimt u dit, dan 

wordt de vaste onkostenvergoeding individueel belast bij 

uw werknemer. 

Door het aanwijzen van de volledige vaste onkosten-

vergoeding in de vrije ruimte wordt wellicht een groot 

gedeelte van deze vrije ruimte al gebruikt. En dat is jam-

mer, omdat wellicht een aantal gerichte vrijgestelde ver-

goedingen of vergoedingen voor intermediaire kosten 

mogelijk is binnen de vaste onkostenvergoedingen 

Tip: Als (een deel van) uw vaste onkostenvergoeding 

gericht vrijgesteld is of als intermediaire kosten niet tot 

het loon behoort, houdt u meer vrije ruimte over om onbe-

last vergoedingen en verstrekkingen te doen. 

Beoordeel daarom of binnen uw vaste onkostenver-

goeding nog mogelijkheden zijn voor gerichte vrijstellin-

gen en intermediaire kosten. Denk bijvoorbeeld aan:  

• een vergoeding voor woon-werkverkeer à € 0,19 per 

kilometer (gerichte vrijstelling); 

• een vergoeding voor het wassen van de auto van 

de zaak (intermediaire kosten); 

• een vergoeding voor het internetgebruik thuis (on-

der voorwaarden gerichte vrijstelling: noodzakelijk-

heidscriterium); 

• een vergoeding voor een mobiele telefoon (onder 

voorwaarden gerichte vrijstelling: noodzakelijk-

heidscriterium) 

Heeft u mogelijkheden, dan is het goed om te weten dat 

er nog een aantal nadere voorwaarden geldt. Een van de 

belangrijkste is, dat u voor een onderzoek moet doen 

naar de werkelijk gemaakte kosten (een steekproef). 

Wellicht heeft u in het verleden (vóór de WKR) al een 

steekproef gedaan naar de werkelijk gemaakte kosten? 

Soms kan deze steekproef volstaan en hoeft u (nog) 

geen nieuw kostenonderzoek te doen. Wilt u meer weten 

over de (on)mogelijkheden van een vaste kostenvergoe-

ding onder de WKR, neemt u dan contact met ons op. 

 

Aanzeggen arbeidsovereenkomsten 
De aanzegplicht is vanaf 1 januari 2015 geïntroduceerd in 

het ontslagrecht. De aanzegplicht houdt in dat de werk-

gever verplicht wordt om de werknemer uiterlijk een 

maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren of de 

arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. 

Als de werkgever laat weten de arbeidsovereenkomst te 

willen voortzetten, moet de werkgever – ook uiterlijk een 

maand voor het van rechtswege eindigen van de ar-

beidsovereenkomst – aangeven onder welke voorwaar-

den de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzet-

ten. 

 

De aanzegplicht geldt niet als het een arbeidsovereen-

komst voor bepaalde tijd betreft waarbij het einde niet op 

een kalenderdatum is gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om een arbeidsovereenkomst voor de duur van een be-
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paald project of ter vervanging van een arbeidsonge-

schikte werknemer. Verder geldt de aanzegplicht ook niet 

als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd be-

treft die is aangegaan voor minder dan zes maanden. 

Ook als sprake is van een tweede of derde arbeidsover-

eenkomst die is aangegaan voor minder dan zes maan-

den geldt de aanzegplicht niet. Ten slotte geldt de aan-

zegplicht niet in geval van een uitzendovereenkomst 

waarin een uitzendbeding is opgenomen. 

Als de aanzegplicht niet (tijdig) in acht wordt genomen, 

dan heeft dat geen invloed op het van rechtswege einde 

van de betreffende arbeidsovereenkomst. De arbeids-

overeenkomst eindigt gewoon van rechtswege. Wel zijn 

er andere gevolgen verbonden aan het niet (tijdig) in acht 

nemen van de aanzegplicht.  

Als de werkgever zich in het geheel niet houdt aan de 

schriftelijke aanzegplicht, is de werkgever aan de werk-

nemer een aanzegvergoeding verschuldigd ter grootte 

van het salaris van de werknemer over een maand. Als 

de werkgever zijn schriftelijke aanzegplicht wel nakomt, 

maar te laat, en zich dus niet houdt aan de aanzegter-

mijn, dan is de werkgever de aanzegvergoeding ver-

schuldigd naar rato van de periode dat de werkgever te 

laat is met het aanzeggen. 

De aanzegvergoeding is slechts niet verschuldigd in 

geval van faillissement, surseance van betaling of toe-

passing van de schuldsaneringsregeling. 

 
OVERIG 
 
Nieuwe gebruikelijkloonregels toegepast? 
Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het 

gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het 

hoogste van de volgende bedragen: 

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienst-

betrekking; 

• het hoogste loon van de overige werknemers van 

de BV of daarmee verbonden vennootschappen (li-

chamen); 

• € 44.000. 

Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast 

te stellen. Wij kunnen u hierover nader informeren. 

 

VAR ook na 1 januari 2016: uitstel invoering model-
overeenkomsten 
De VAR wordt wel afgeschaft maar toch niet op 1 januari 

2016. De invoering van het systeem van modelovereen-

komsten wordt namelijk uitgesteld tot 1 april 2016. Daar-

na geldt een coulanceperiode tot 1 januari 2017 waarin 

opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om hun 

werkwijze aan te passen aan een werkwijze die in een 

modelovereenkomst staat. Hoe dan ook, volgend jaar 

krijgt u te maken met modelovereenkomsten die de VAR 

zullen vervangen. Dat betekent niet dat u nu even niets 

hoeft te doen. Hierna zetten we de belangrijkste zaken 

rond de afschaffing van de VAR voor u op een rij. 

 
Var blijft nog even 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. Als een opdracht-

nemer/zzp-er al een VAR voor 2016 heeft aangevraagd, 

dan wordt die aanvraag alsnog in behandeling genomen. 

 
Snel voorleggen modelovereenkomsten blijft van 
belang 
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun over-

eenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te 

laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrek-

king. Het uitstel van de invoering brengt daarin geen 

verandering. Als de opdrachtgever en de opdrachtnemer 

daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst is de 

opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonhef-

fingen. Goedgekeurde overeenkomsten plaatst de Belas-

tingdienst op zijn website. Omdat de Belastingdienst veel 

aanvragen verwacht, kunt u al overeenkomsten voorleg-

gen. Het blijft van belang om (voorbeeld)overeenkomsten 

zo snel mogelijk aan de Belastingdienst voor te leggen. 

De Belastingdienst zal overeenkomsten die u vóór 1 

februari 2016 voorlegt, voor 1 april 2016 beoordelen. Als 

u de overeenkomst tijdig opstuurt, heeft u meer tijd voor 

overleg en eventuele aanpassingen van de overeen-

komst en/of werkwijze. Overeenkomsten met toelichting 

kunt u mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl 

Als u een overeenkomst ter beoordeling naar de Belas-

tingdienst stuurt, moet u naast enkele algemene gege-

vens ook het volgende aangeven: 

• of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer 

opdrachtgevers is bedoeld; 

• een volledig overzicht van alle afspraken; 

• wat de werkzaamheden zijn en onder welke om-

standigheden de opdrachtnemer de werkzaam-

heden uitvoert; 

• of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is 

gekomen; 
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• welke specifieke regelgeving of certificeringseisen 

gelden; 

• eventuele richtlijnen of algemene voorwaarden. 

 

Schakel eerst een deskundige in 
Voordat u uw overeenkomst voorlegt, moet u eerst zelf 

(laten) beoordelen of er sprake is van een dienstbetrek-

king en of het nodig is om de overeenkomst voor te leg-

gen. Welke overeenkomst kiest u? Om welke afspraken 

en omstandigheden gaat het? Wat is het onderscheid 

tussen bemiddeling en uitzenden? Wanneer is er sprake 

van een gezagsverhouding? U kunt hiervoor de ‘Beleids-

regels beoordeling dienstbetrekking’ raadplegen. Let wel 

op: deze beleidsregels zijn niet uitputtend en beslissend. 

Vaak is er het nodige tegenin te brengen. We raden u 

daarom aan om voor de beoordeling van uw overeen-

komst een deskundige in te schakelen. 

 

Eerste modelovereenkomsten gepubliceerd 
De eerste modelovereenkomsten zijn inmiddels goedge-

keurd en op de website van de Belastingdienst geplaatst. 

In de beoordeelde modelovereenkomsten wordt beves-

tigd 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 over-

eenkomst wordt gehandeld en dat daarin wordt verwezen 

naar het kenmerk van de door de Belastingdienst geoor-

deelde overeenkomst. Er wordt benadrukt dat geen oor-

deel wordt gegeven over de kwalificatie van de inkomsten 

voor de inkomsten- en omzetbelasting. Er wordt verwacht 

dat ca. 40 modelovereenkomsten worden gepubliceerd.  

Inmiddels zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-

Nederland ook algemene modelovereenkomsten met de 

voorbeeldbepalingen opgesteld en gepubliceerd. Deze 

overeenkomsten betreffen: 

• de modelovereenkomst die kan worden gebruikt in 

de situatie waarin de opdrachtnemer de arbeid niet 

persoonlijk hoeft te verrichten; 

• de modelovereenkomst tussenkomst (interme-

diairs); 

• de modelovereenkomst geen werkgeversgezag. 

 

Wordt er nageheven? 
U heeft als opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 

januari 2017 de tijd om zo nodig uw werkwijze aan te 

passen aan een goedgekeurde voorbeeld- of modelover-

eenkomst. Tot dan zal de Belastingdienst wel toezicht 

houden en u erop attenderen op welke punten u uw 

werkwijze kunt aanpassen om buiten dienstbetrekking te 

werken. Er wordt echter niet nageheven over 2016. 

Werkt u als opdrachtgever ná 1 januari 2017 nog niet 

volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of 

modelovereenkomst, dan kunnen loonheffingen worden 

nageheven. De Belastingdienst moet dan wel kunnen 

aantonen dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrek-

king. 

Constateert de Belastingdienst ná inwerkingtreding van 

het systeem van modelovereenkomsten dat er sprake is 

van een dienstbetrekking? In dat geval kan de Belasting-

dienst sowieso niet naheffen over een periode waarover 

de opdrachtgever nog over de juiste VAR beschikt. 

 

Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV 
De leningsovereenkomsten die u sluit met uw BV moeten 

zakelijk zijn. Een lening is zakelijk, als ook een onafhan-

kelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of ver-

strekken. Dit betekent dat de lening zakelijke voorwaar-

den moet bevatten. Controleer daarom uw bestaande 

leningsovereenkomsten.  

Waar moet u op letten? Of een leningsovereenkomst 

zakelijk is, zal van geval tot geval beoordeeld moeten 

worden en is geheel afhankelijk van de individuele feiten 

en omstandigheden. Een aantal aandachtspunten dat in 

ieder geval van belang is: schriftelijke vastlegging van de 

leningsovereenkomst met daarin een aflossingsschema, 

een terugbetalingsverplichting, zakelijke afspraken over 

de gevolgen wanneer u of de BV zich niet aan de afspra-

ken houdt of kan houden en last but not least een zakelij-

ke rente. Bovendien moeten er ook zekerheden zijn ge-

steld.  

Tip: Overleg met ons of uw leningsovereenkomsten 

zakelijk zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn. 

 

Voortaan alleen aansprakelijkheid voorkomen via G-
rekening 
Bent u als inlener of aannemer gewend om uw inleners- 

en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen van de 

uitlener of onderaannemer af te dekken door rechtstreek-

se storting op een depotrekening bij de Belastingdienst? 

In dat geval opgelet. Als het goed is, heeft de Belasting-

dienst u al medegedeeld dat u vanaf 1 januari 2016 niet 

meer ‘rechtstreeks kunt storten’ bij de Belastingdienst. De 

zogenoemde WKA-depotrekeningen worden dan opge-

heven. Dit betekent dat een rechtstreekse storting u geen 

vrijwaring meer biedt voor de inleners- en ketenaanspra-
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kelijkheid voor de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2016 

levert alleen een storting op een G-rekening van de uitle-

ner of de onderaannemer nog vrijwaring op.  

Let op: u moet zelf uw WKA-rekening opheffen en u kunt 

desgewenst een G-rekening aanvragen. 


