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Onderwerpen belastingplan: 
 
• Tariefsaanpassingen IB, wijzigingen heffingskortingen 
• Eigen woning, hypotheekrenteaftrek 
• Schenkingsvrijstelling eigen woning 
• Aanpassing  rendementsheffing box 3 
• Box 3 is dood lang leve box 2? 
• Maatregelen tegen Box 2 beleggen in VBI 
• Auto (2016 en 2017/2020) 
• Pensioen eigen beheer DGA 
• Overige wijzigingen 
• Fiscale tips 2016 
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Inkomstenbelastingtarieven 2017                              2016 
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Jonger dan AOW-leeftijd in 2017: 

1e schijf - € 19.982 36,55%  

2e schijf € 19.982 € 33.791 40,8% 

3e schijf * € 33.791 € 67.072 40,8% 

4e schijf € 67.072 - 52,00%  

Ouder dan AOW-leeftijd in 2017: 

1e schijf - € 19.982 18,65% 

2e schijf € 19.982 € 33.791 22,9% 

3e schijf * € 33.791 € 67,072 40,8% 

4e schijf € 67,072 - 52,00%  

Jonger dan AOW-leeftijd in 2016: 

1e schijf - € 19.922  36,55%  

2e schijf € 19.922 € 33.715 40,4%  

3e schijf * € 33.715 € 66.421  40,4% 

4e schijf € 66.421 - 52,00%  

Ouder dan AOW-leeftijd in 2016: 

1e schijf - € 19.922  18,65%  

2e schijf € 19.922 € 33.715 22,5%  

3e schijf * € 33.715 € 66.421  40,4% 

4e schijf € 66.421 - 52,00%  
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Verkrijger Bedrag 2017 Bedrag 2016 

Algemene heffingskorting (tot 65 jaar 

en 6 maanden) 
2.254 (maximaal) 2.242  

Algemene heffingskorting (vanaf 65 en 

6 maanden) 
1.151 (maximaal) 1.144  

Arbeidskorting 3.223 (maximaal) 3.103  

Arbeidskorting (vanaf 65 jaar en 6 

maanden) 
1.585 (maximaal) 1.585  

Arbeidskorting afbouw vanaf inkomen 

€ 32.44 (2016: € 34.025 

Werkbonus 1.119 (maximaal) 1.119  

Combinatiekorting 

(inkomensafhankelijk) 
2.778 (maximaal) 2.769  

Combinatiekorting 

(inkomensafhankelijk, vanaf 65 jaar en 

6 maanden) 

1.413 (maximaal) 1.414  

Alleenstaande ouderkorting 
Afgeschaft (was in 2014: 

947) 
  

Ouderenkorting 1.292 1.187  

Alleenstaande ouderenkorting 438 436  

Jonggehandicaptenkorting 722 719  
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Tabel 1: Te betalen belasting in de inkomstenbelasting in 2017  
Te betalen belasting in euro’s bij een bruto-inkomen van € 35.000  

 

1. Alleenstaande werkende zonder kinderen     € 8.099   
2. Alleenstaande werkende met een kind onder de 12 jaar   € 5.241   
3. Alleenstaande werkende met een kind boven de 12 jaar   € 8.019   
4. Uitkeringsgerechtigde met een kind onder de 12 jaar    n.v.t.   
5. Kostwinner met een kind onder de 12 jaar en niet-werkende partner  

zonder inkomen       € 7.197   
6. Meestverdienende tweeverdiener met een kind onder de 12 jaar,  

waarvan de partner € 34.999 verdient     € 8.099   
7. Minstverdienende tweeverdiener met een kind onder de 12 jaar,   

waarvan de partner € 35.001 verdient     € 5.321   
8. Zzp’er        € 3.677   
9. Startende zzp’er met een kind onder de 12 jaar en met een partner  

met hoger inkomen       €      67   
10. Alleenstaande gepensioneerde      € 4.808   
11. Gehuwde gepensioneerde      € 5.246   
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Eigen woning (renteaftrek), geen wijziging in 2017  
 

• Renteaftrek; afbouw m.i.v. 2014, jaarlijkse daling met 0,5%.                                                                
In 2017 dus wederom 0,5 % minder aftrek, maximale renteaftrek dan nog tegen 
maximaal 50% IB. 

• In 2042 aftrek nog slechts tegen 38% tarief IB. 
 

• Aftrekbeperking hypotheekrente 30 jaar vanaf 2001.  
 
 
        In 2031 voor velen einde renteaftrek! 
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Eigen woning (schenking) 
 
• Schenkingsvrijstelling € 100.000 was vervallen per 1 januari 2015. 

 
• Schenking eigen woning voor eigen kinderen vanaf 2017 structureel verhoogd 

van € 53.016 (2016) naar €  100.000. 
 

• Vervallen beperking schenking ouder-kind, mag dus ook aan derden. 
 

• Voorwaarde schenking: voor verwerving, verbouwing eigen woning of aflossing 
eigenwoningschuld (mag restschuld zijn). Leeftijd begunstigde tussen 18 en 40 
jaar. 
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Aanpassing vermogensrendementsheffing box 3 
 
 Vanaf invoering Box 3; heffing op basis van 4% forfaitair rendement over netto-

vermogen x 30% IB-tarief (1,2% over netto-vermogen) 
 Voorstel met ingang van 2017:  

 Verhoging heffingsvrij vermogen naar € 25.000 (2015: € 21.330/2016:             
€ 24.437) per persoon 

 Schijven als grondslag  voor oplopend forfaitair rendement: 
 
 
 
 

 
 Evaluatie systeem in 2020 
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 Van het gedeelte van de     

grondslag voor sparen 

en beleggen meer dan 

  Maar niet meer dan   Forfaitair rendement   Effectief (na 30% IB) 

€ 25.000  € 75.000  2,87%  0,86% 

€ 75.001  € 975.000  4,6%  1,38% 

€ 975.001 -  5,39%  1,62% 
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Box 3 is dood lang leve box 2? 
 
 
Voor vermogens boven de € 75.000 wordt de heffing in box 3 dus verhoogd van 
1,2% naar 1,38% en voor vermogens boven de € 975.000, zelfs naar 1,62%. 
 
 

            
 
Is BV (box 2) of VBI (box 2/forfait) alternatief? 
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Box 3 is dood lang leve box 2? 
 
 Voorbeeld (uitgangspunt bestaande BV) 

Vermogen (echtpaar) box 3 € 500.000, rendement 1,5% 
Box 3, heffing 0,86% tot 1,38% 
Netto opbrengst € 7.500 minus € 5.820 = € 1.335 (€ 2.070) 
Box 2, heffing 20% Vpb en 25% IB 
Netto opbrengst: € 7.500 minus € 3.000 = € 4.500 
Fiscaal Jaarlijks Voordeel BV € 3.165 (€ 2.430) 

 
 Bij € 1.000.000 voordeel BV € 7.065 (€ 5.169) 
 Omslagpunt in voorbeeld (tot vermogens van circa 1 mio): circa 3% 
 Hoe lager het rendement hoe voordeliger box 2 wordt 
 AWBZ-aspect; vermogen in box 2 telt niet mee 
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Maatregelen tegen Box 2 beleggen in VBI 
 
Alternatief voor beleggen in box 3 is de Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI), 
regeling tot 2017: 
 
 0% Vennootschapsbelasting, forfaitair rendement in IB (2016: 4%) tegen 25%  

(tot 2017: 1 %) 
 Voordeliger dan Box 3 (1,2%) en BV (20/25% + 25% IB) 
 Mogelijkheid verliesverrekening in box 2 (25% credit) bij rendement lager dan 

forfait (4%) 
 Geen 25% AB-claim bij omzetting bv of inbreng vanuit box 3 
 10% aandelen bij partner/kinderen, wel AB-claim over 10% 
 Waardestijging aandelen geen schenk- of erfbelasting 
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Maatregelen tegen Box 2 beleggen in VBI 
 
Wijzigingen VBI in 2017: 
 
 0% Vennootschapsbelasting, forfaitair rendement in IB wordt 5,39% tegen 25%: 

per saldo 1,35% 
 Afrekening 25% AB  bij omzetting in BV 
 Uitgangspunt vermogen in box 3: Voordeliger dan Box 3 (0,86-1,62%) en BV 

(20/25% + 25% IB)  
 Uitgangspunt vermogen in BV: door afrekening AB-claim geen voordeel meer 
 Mogelijkheid verliesverrekening in box 2 (25% credit) bij rendement lager dan 

forfait (5,39%) 
 Tegengaan Boxhoppen box 3 met ‘flits-VBI’ door termijnstelling 18 maanden: 

dubbele heffing (box 3 en box 2) 
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De auto (bijtelling IB) 2017 auto van de zaak 
 
Tabel bijtelling 2017: 

 
• Volledig elektrisch blijft 4% 
• Hybride auto’s gaan van 15% naar 22%, aanschaf nog voor 1 januari 2017! 
• Categorie 21 % verdwijnt 
• Verlaging restcategorie van 25% naar 22%, wacht met aanschaf tot na 1 januari 

2017! 
 
 Kenteken op naam geldend voor %-bijtelling 
 Bijtellingspercentage bij aanschaf (of lease)  

blijft in stand voor 60 maanden! 
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De auto (bijtelling IB) 2019 e.v. 
 
Tabel bijtelling 2019, invoering Tesla Tax: 

 
• Volledig elektrisch op batterij blijft 4% tot   

€ 50.000. Daarboven wordt 22%! 
• Volledig elektrisch op waterstof is 4%  

ongeacht aanschafwaarde 
 
 Kenteken op naam geldend voor %-bijtelling 
 Bijtellingspercentage bij aanschaf (of lease)  

blijft in stand voor 60 maanden! 
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Categorie 

CO2-uitstoot in gram per 

kilometer 

2019 

    

4% bijtelling 0 gram batterij 

22% bijtelling 0 gram, boven € 50.000 

4% bijtelling op waterstof 0 gram waterstof 

22% bijtelling Meer dan 51 gram 
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Jaar % bijtelling 0 

gram/km 

% bijtelling 1-50 

gram/km 

% bijtelling 51-

106 gram/km 

% bijtelling > 

106 gram/km 

2016 4% 15% 21% 25% 

2017 - 2020 4% 22% 22% 22% 

2019 4% tot €50.000, 

22% boven        

€ 50.000 

22% 22% 22% 
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De auto (bijtelling IB) 2017 auto van de zaak 
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Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen 
 
• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 

2020 met in totaal 14,7% 
• Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen 
• Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en 

dieselbestelauto's vanaf 1 januari 2019 
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2 
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22% 
• Invoering Tesla tax in 2019 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
 Vanaf 1 januari 2017 niet langer mogelijk pensioenaanspraken in eigen beheer (BV) 

op te bouwen. 
 Bevriezing opbouw bestaande pensioenaanspraken. 
 Overgangsrecht voor ultimo 2016 opgebouwd pensioen, keuze uit  

3 mogelijkheden: 
 1. Pensioenrechten afkopen en dus fiscaal afrekenen; 
 2. Omzetting in een aanspraak oudedagsverplichting, de ODV; 
 3. Regulier afwikkelen van per ultimo 2016 bevroren  pensioenaanspraken.  

17 



Belastingplan 2017 

Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Optie 1 Afkopen 
 Afrekening voor inkomstenbelasting over fiscale waarde gehele aanspraak tegen 

progressief tarief (max. 52%). Netto bedrag uitkeerbaar door BV. Geen 
vennootschapsbelastingheffing of revisierente over vrijval in BV. 

 Eenmalige afkoop in 2017, 2018 of 2019: 
 Belastingkorting 2017: 34,5% (onbelast) 
 Belastingkorting 2018: 25% (onbelast) 
 Belastingkorting 2019: 19,5% (onbelast). 
 Uitgangspunt korting is fiscale waarde pensioenaanspraken ultimo 2015. 
 Dotatie 2016 of tot aan afkoop progressief belast. 
 Bij ingegane pensioen geldt korting op afkoopdatum. 
 
 

18 



Belastingplan 2017 

Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Voorbeeld Optie 1 Afkopen 
 
Fiscale waarde ultimo 2015 € 100.000 (korting 34,5%) 
Fiscale waarde ultimo 2016 € 106.000 
DGA 45 jaar, Tarief inkomstenbelasting 52%  

 
Afkoop per 1 januari 2017: (52% x 65,5% x € 100.000) + (52% x € 6.000) = € 37.180 
Netto uit te betalen door BV aan DGA: € 106.000 -/- € 37.180 = € 68.820 
 
Effectieve belastingdruk 35,08% 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Optie 2 Omzetting oudedagsreserve (ODV) 
 Recht op uitkering als “lijfrente”: 20 jaar + (max) 5 jaar voor AOW 
 Uiterlijk 2 maanden na AOW 
 Uitkering per jaar 1/20 (of 1/25) 
 Juridisch afdwingbaar recht DGA (=vreemd vermogen BV) 
 Jaarlijkse oprenting o.b.v. U-rendement 
 Verboden afkoop is progressief belast + 20% revisierente 
 Geheel of gedeeltelijke omzetting in bancaire lijfrente of lijfrenteverzekering 

(tijdelijke oudedagslijfrente min. 5 jaar) 
 Bij overlijden resterende termijnen over naar erfgenamen 
 Geen verevening pensioenrechten bij echtscheiding (compensatie)? 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Voorbeeld Optie 2 Omzetting oudedagsreserve (ODV) 
 
Fiscale waarde ultimo 2016 € 106.000 
DGA 45 jaar, Tarief inkomstenbelasting 52% nu, na 67 jaar : stel 40% 
Oprenting marktrente o.b.v. U-rendement: stel 1% p.j. (ook na uitkeringsfase) 
 
ODV 2038: € 124.471 
Uitkering 2038: 1/20 € 6.223 x 40% > netto uitkering € 3.734 
2039: 1/19 € 6.285 x 40% > netto uitkering € 3.771 
2058: 1/1 € 7.785 x40% > netto uitkering € 4.671 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Optie 3 Regulier afwikkelen 
 Pensioenaanspraken per 1 januari 2017 verplicht premievrij maken (geen 

jaarlijkse opbouw meer) 
 Verschil fiscale waarde en commerciële waarde blijft bestaan (dividendtoets!) 
 Jaarlijks actuariële waardering van premievrijpensioen 
 Mogelijkheid jaarlijks indexeren Premievrije aanspraken 
 Overdracht naar verzekeringsproduct blijft mogelijk 
 Tot en met 31 december 2019 mogelijkheid afkoop of omzetting ODV 
 Overdracht extern verzekerd kapitaal tot 1 januari 2017 mogelijk, echter geen 

belastingkorting bij afkoop 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Voorbeeld Optie 3 Regulier afwikkelen 
 
Fiscale waarde ultimo 2016 € 106.000, commercieel € 485.260 
DGA 45 jaar, Tarief inkomstenbelasting 52% nu, na 67 jaar: stel 40% 
Oprenting Jaarlijks Actuarieel berekenen 
 
Pensioenverplichting fiscaal 2038: € 278.570, commercieel € 620.958 
Uitkering € 20.000 p.j. (partnerpensioen 70%) 
Uitkering 2038: € 20.000 x 40% > netto uitkering € 12.000 (bij overlijden 70%) 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 
Positie (ex-)partner 
 Huidige en ex-partner moeten schriftelijk instemmen!  
 Partner doet afstand van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij afkoop en 

mogelijk nadeel bij ODV 
 Waarom toch instemmen?: 
      -      Doet men niets: afkoop belast tegen 52% IB + 20% revisierente! 

- Hoe gehuwd; bij gvg geen nadeel 
- Is er sprake van nadeel bij omzetting 
- Hoe staat BV ervoor? 
- Vervallen dividendklem: hoger inkomen 
- Meer ruimte voor afstorting dus meer zekerheid 
- Mogelijkheid van compensatie, bij huwelijkse voorwaarden of ex-partner 

noodzaak anders schenking 
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Wet uitfasering Pensioen eigen beheer (PEB) 
 

 

Factoren bij keuze afkoop, ODV of regulier afwikkelen 
 
 Dekkingsgraad BV commerciële vs. fiscale pensioenverplichting, problematiek 

dividendklem 
 Administratieve lasten 
 Kosten BV (liquidatie bij afkoop) 
 Vrije besteding bij afkoop 
 Hoogte inkomen (actueel tarief IB) en toekomstig box 1 inkomen (tarief IB) 
 Liquiditeiten BV (claim afkoop) 
 Flexibiliteit in uitkering: ODV (min.) 5 (bankspaar), 25 of 20 jaar 
 Rendementsverwachtingen; voor- nadeel beleggen BV of Box 3 (kosten BV) 
 Rol partner of ex-partner, verplichte pensioenverevening ja/nee 
 Aandeelhouder BV (DGA/Partner of kinderen) 
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Overige wijzigingen 2017: 
 

 Aanpassing fictief loon voor start-ups, loon koppelen aan wettelijk minimumloon 
 Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen 
 Heffingsvrij vermogen in box 3 ook voor buitenlands belastingplichtige 
 Geen bedrijfsopvolgingsregeling meer voor (indirecte) belangen minder dan 5% 
 Geen aftrek meer voor zakelijk gebruik  (>10%) huurwoning vanaf 2017 
 Hogere aftrek algemene kosten vanaf 2017 (nu nog € 4.500 of 73,5%)  
 Zorgtoeslag licht omhoog (€ 20 p.p.) 
 Ouderkorting omhoog (€ 215) 
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Fiscale Tips 2016 

 

In onze ‘special’ zijn dit jaar totaal 74 tips opgenomen,  
een aantal behandel ik hier 
 
• Verlaag vermogen box 3 
• Studie of opleiding beroep; stel niet langer uit  
• Optimaliseer uw investeringsaftrek 
• Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies 
• Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR) 
• Voorkom hoge belastingrente 
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Verlaag het (belaste) vermogen in box 3 
 
 Door laag rendement vermogen nu onevenredig zwaar belast, ook na 2017 
 Vermogenstoets voor AWBZ 
 
Suggesties: 
 Grote investeringen, doe ze voor 1 januari 
 Verkoop woning na 1 januari 
 Maak gebruik van vrijstellingen: groene projecten (€ 56.420 p.bel.pl.) 
 Investeren in kunst, antiek of roerende zaken (oldtimers) die niet hoofdzakelijk 

ter belegging worden aangehouden 
 Inbreng vermogen box 3 in BV (interessant bij lage rendementen) of in VBI (ook 

bij hogere rendementen, 0% Vpb) 
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Studie of opleiding beroep; stel niet langer uit ! 
 
 Particulieren kunnen kosten opleiding of studie voor beroep alleen nog in 2016 

en 2017 aftrekken 
 Vanaf 2018 in plaats van scholingsaftrek, scholingsvouchers (gerichte doelgroep: 

lager opgeleiden?) 
 Overgangsregeling voor langdurige opleidingen: start voor bekendmaking 

afschaffing scholingsaftrek 
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Optimaliseer uw investeringsaftrek 
 

 

 Investeringen totaal boven € 2.300 tot € 311.242, recht op investeringsaftrek van 
28% over investeringsbedrag (aflopend) 

 Investeringen tot € 53,024: 28%, daarboven vast bedrag (€ 15,687) 
 Investeringsbedrag tot € 103.748; aflopend met 7,56% over investeringsbedrag 
 
Tips: 
 Onder de drempel van € 2.300?;  beoogde investering naar voren halen in 2016 
 Boven de drempel van € 311.242?; investering uitstellen tot na 1 januari a.s. 
 Onder de drempel € 56.024?; investering daarboven uitstellen tot 2017 
 Onder de drempel van € 103.748? ; investering daarboven uitstellen tot 2017 
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Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies 
 
 Verlies in de Vpb te verrekenen met winst voorafgaande jaar of negen volgende 

jaren 
 Verlies in de inkomstenbelasting ( box 1) te verrekenen met winst drie 

voorafgaande jaren of negen volgende jaren 
 

Verlies uit 2007 dat nog niet verrekend is verdampt dit jaar (2016). 
 
Oplossingen: 
 Realiseren boekwinst op activa (verkoop) 
 Herwaardering (stelselwijziging) 
 Inbreng winstgevende activiteiten 
 Afbouw fiscale voorzieningen 
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Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR) 
 
 1,2% van de loonsom onbelast uit te keren aan werknemers/dga 
 Gebruikelijkheidscriterium: is vergoeding/verstrekking gebruikelijk? 
 Doelmatigheidsmarge: € 2.400; tot dit bedrag altijd gebruikelijk 

 
Tips: 
 Beoordeel de resterende vrije ruimte dit jaar over totale loonsom; benut vrije 

ruimte 
 Maak keuze eind jaar: kerstpakket of –borrel of nieuwjaarsgeschenk of –borrel  
 Restant vrije ruimte kan niet worden doorgeschoven naar 2017! 
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Voorkom hoge belastingrente 
 

 

 De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar 
 De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 8,05%  
 De belastingrente voor de inkomstenbelasting 4% 
 Geen rentevergoeding over te hoge voorlopige aanslagen 

 
Tip: 
 Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met 

de werkelijkheid en vraagt deze tijdig aan 
(voor 2016 wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2017). 

 

33 



Belastingplan 2017/Fiscale Tips 2016 

Vragen? 
 
Mailen mag ook: 
b.bogie@smitsvandenbroek.nl 
 
Alle tips nalezen op: 
www.smitsvandenbroek.nl 
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