
 

Bij de Belastingplannen voor 2019 
kondigde het kabinet ook aan in het 
voorjaar van 2019 met nieuwe wet-
geving te komen om excessief lenen 
bij de eigen vennootschap tegen te 
gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen 
gezet om deze wetgeving tot stand te 
brengen. 

Het bovenmatig lenen bij de eigen 
vennootschap wordt tegengegaan 
door het lenen bij de eigen bv van 
meer dan € 500.000 te belasten als 
inkomen uit aanmerkelijk belang in 
box 2. De maatregel moet in werking 
treden vanaf 1 januari 2022. U wordt 
daarmee de tijd gegund om uw 
schulden aan uw eigen bv terug te 
brengen tot een bedrag onder de 
€ 500.000. Nieuwe en bestaande 
eigenwoningschulden bij uw eigen 
bv van u en uw partner gezamenlijk 
tellen niet mee voor het overschrijden 
van de grens van € 500.000. Een 
belangrijke extra eis geldt echter 
voor nieuwe (na 31 december 2021) 

eigenwoningschulden bij uw eigen 
bv. Daarvoor wordt namelijk als extra 
voorwaarde gesteld dat u een recht 
van hypotheek verstrekt aan uw bv. 
Dat betekent dus extra kosten, want 
daarvoor moet u naar de notaris. 

Let op 
Heeft een bank al een eerste 
hypotheek op uw woning? In dat 
geval zal de bank als eerste hypo-
theekverstrekker met de tweede 
hypotheekverstrekking moeten 
instemmen. De kans dat een bank 
hiermee instemt, is klein.

Belast box-2-inkomen
Leent u meer dan € 500.000, dan 
wordt het meerdere belast in box 2 als 
inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit 
wil zeggen dat er over het meerdere 
25% (huidig tarief) inkomstenbelasting 
moet worden betaald. Dit aanmerkelijk-
belangtarief wordt de komende jaren in 
twee stappen verhoogd: naar 26,25% 
in 2020 en naar 26,9% in 2021. •

TIPS VOOR DE DGA

Terugdringen buitensporig lenen 
bij de eigen bv stapje dichterbij

Beste lezer,
Naast allerhande nieuws en infor-
matie uit ons vakgebied vindt u in 
deze nieuwsbrief ook weer enkele 
andere interessante artikelen. Zo 
stellen we u voor aan een nieuwe 
collega: Diny Hakker. Zij is bij VKSA 
sinds kort verantwoordelijk voor 
onder meer de salarisadministraties 
die we verzorgen. Maar ze kan én 
doet meer! 
Verder staat op pagina 5 als 
gebruikelijk één van onze cliënten 
centraal. Dit keer vertellen de 
Leidse mondhygiënisten Makan 
Tahmassian en Ulas Uzun van 
praktijk MHB over hun mooie en 
nuttige vak.

We hopen dat u alles met plezier 
en interesse zult lezen. Daarbij 
wensen we u voor de komende 
tijd natuurlijk een heerlijk warm 
voorjaarszonnetje toe!

Met hartelijke groet,
Grada Sloos en Arno van Kruistum
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U geeft rechtstreeks aan uw klant een 
gratis goed of u verstrekt een gratis 
goed in ruil voor een gratis waarde-
bon. Hoe moet u dan de nieuwe 
btw-regels voor waardebonnen 
toepassen? 

Die vraag is onlangs beantwoord. 
Daaruit blijkt dat de verstrekking van 
een gratis goed en de verstrekking van 
een goed via een gratis waardebon 
gelijk worden behandeld voor de btw. 
Het weggeven van gratis goederen 
wordt voor de btw aangemerkt als 
een zogenoemde fictieve levering. 
De btw op deze levering wordt 

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 tot uiter-
lijk 20 november 2019 bij de Belasting-
dienst aanmelden voor toepassing van 
de nieuwe kleine-ondernemersregeling 
(KOR) per 1 januari 2020. 

De huidige KOR wordt dan omgezet in 
een facultatieve vrijstelling voor kleine 
ondernemers. U kunt dan kiezen voor 
toepassing van de btw-vrijstelling en 
ontheffing van administratieve ver-
plichtingen als uw omzet per kalender-
jaar minder dan € 20.000 bedraagt. 
De huidige regeling is alleen toegan-
kelijk voor ondernemers/natuurlijk 
personen. De nieuwe regeling wordt 
ook toegankelijk voor rechtspersonen, 
zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. 

Gevolgen 
Bent u een ondernemer die 
btw-belaste prestaties verricht en 
kunt u vanaf 2020 gebruikmaken 
van de nieuwe KOR? Het is dan 
goed om te weten dat als u verzoekt 
om toepassing van deze nieuwe 
vrijstellingsregeling, daar de volgende 
gevolgen aan verbonden zijn:

- u brengt geen btw in rekening aan  
 uw klanten;
- u kunt de aan u in rekening  
 gebrachte btw niet meer in aftrek  
 brengen;
- u doet geen btw-aangifte;
- u wordt mogelijk deels de btw die  
 u in het verleden heeft afgetrokken,  
 weer verschuldigd op grond van de  
 herzieningsregels. Maar herziening  
 blijft achterwege beneden een  
 grensbedrag van € 500;
- u moet de nieuwe KOR minimaal 
 3 jaar toepassen.

Let op
Past u nu al de huidige KOR toe en 
heeft u dus een ontheffing van de 
administratieve verplichtingen? In 
dat geval hoeft u zich niet voor de 
nieuwe regeling aan te melden. 
De Belastingdienst meldt u dan 
automatisch aan. U krijgt hierover 
een brief met uitleg over de nieuwe 
KOR, waarin onder meer ook staat 
wat u moet doen als u niet van 
de nieuwe KOR gebruik wenst te 
maken. •

berekend op basis van de aankoop-
prijs van het goed of de kostprijs 
als de aankoopprijs niet bekend 
is. U hoeft geen btw in rekening te 
brengen als het goed een geschenk 
van geringe waarde is of een monster 
betreft. Het goed heeft in dat geval 
een waarde van maximaal € 15 en 
u verstrekt het goed gratis voor 
bedrijfsdoeleinden. De btw-heffing 
blijft dus ook achterwege bij een 
gratis verstrekte waardebon voor 
enkelvoudig gebruik als het goed 
waarvoor de bon wordt omgewisseld, 
kwalificeert als een geschenk van 
geringe waarde of als monster. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Btw-regeling gratis waardebonnen

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Start aanmelden nieuwe kleine-
ondernemersregeling

Na vele jaren in diverse functies bij 
een bank werkzaam te zijn geweest, 
is Diny Hakker (47) terug in haar 
oorspronkelijke vak: administratie en 
accountancy. Op 1 maart trad ze in 
dienst bij VKSA Advies. 

Diny verzorgt de salarisadministratie 
voor onze klanten én stelt jaar-
rekeningen samen. Dat we blij zijn 
met haar komst, spreekt voor zich. In 
de eerste plaats natuurlijk vanwege 
haar enthousiasme en collegialiteit. 
Maar ook vanwege het diploma 
HEAO Accountancy dat ze op zak 
heeft. Daarmee is ze multi-inzetbaar. 
Best handig in een relatief klein-
schalige organisatie als de onze. 

Plezier
‘Eerder heb ik enkele jaren bij een 
soortgelijk kantoor gewerkt’, vertelt 
Diny (woonachtig in Voorschoten 
en moeder van 3 kinderen van 
resp. 18, 15 en 12 jaar oud). ‘Daar 
had ik dezelfde combinatie van 
werkzaamheden. Natuurlijk, er is qua 
regelgeving en regelingen best wel 
wat veranderd, maar de basisprincipes 
van het vak zijn gelijk gebleven. Ik 
merk dat het – al dan niet met een 
beetje hulp – snel op te pakken is. 
Wat ik heel erg leuk vind, zijn de 
verantwoordelijkheid, het persoonlijke 
contact met klanten en de afwisseling. 
Geen dag is hetzelfde. Dat miste ik 
toch wel een beetje. Ik ga met meer 
plezier naar mijn werk.’ •

EVEN VOORSTELLEN!



 

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de 
vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot 
€ 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. 

Onderstaand geven we enkele 
voorbeelden van hoe deze verruiming 
van de vrije ruimte concreet uitpakt.

Vergoeding VOG
Daarnaast hoeft u een vergoeding 
voor een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) niet meer ten laste van de 
vrije ruimte te brengen. Nu telt die 
vergoeding nog wel mee voor de vrije 
ruimte. Dit leidt tot veel onbegrip bij 
werkgevers, omdat een VOG vaak 
wettelijk verplicht is en niet tot een 
voordeel leidt voor de werknemer. De 
wijzigingen zijn een gevolg van een 
evaluatie van de werkkostenregeling. 
Hierbij is er overleg geweest met 
ondernemers, brancheorganisaties en 
intermediairs. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Hogere vrije ruimte voor kleine 
werkgevers

Loonsom (€) Vrije ruimte Vrije ruimte Verruiming Verruiming
 voor de na de als bedrag (€) als percentage
 maatregel (€) maatregel (€)

   200.000    2.400    3.400  1.000  42% 
   400.000    4.800    6.800  2.000  42% 
   800.000    9.600  11.600  2.000  21% 
4.000.000  48.000  50.000  2.000    4% 

Vertoont uw inkomen grote schom-
melingen? Dan kunt u de Belasting-
dienst verzoeken om toepassing van 
de middelingsregeling. U komt voor 
deze regeling in aanmerking als u in 
drie opeenvolgende kalenderjaren in 
totaal meer inkomstenbelasting heeft 
betaald, dan u zou hebben betaald als 
uw inkomen over die drie jaren gelijk 
zou zijn verdeeld. Als het verschil 
meer dan € 545 bedraagt, krijgt u het 
meerdere terug. 

Let op
U kunt pas een beroep doen op 
de middelingsregeling als de 
definitieve aanslagen inkomsten-
belasting over alle drie jaren zijn 
opgelegd.

Vereenvoudiging
Vorig jaar is de middelingsregeling 
geëvalueerd. Daaruit bleek dat 85% 
van de mensen die in aanmerking 
komen voor toepassing van deze 
regeling, daarvan toch geen gebruik 
maken omdat zij de regeling te 
ingewikkeld vinden. De uitkomst van 
de evaluatie was aanleiding om de 
regeling te vereenvoudigen. Sinds 

11 maart jl. is het daarom gemak-
kelijker geworden om een middelings-
verzoek te doen. U hoeft namelijk 
geen berekening meer mee te sturen 
bij een middelingsverzoek. U moet 
alleen nog aangeven over welke 
drie aaneengesloten kalenderjaren de 
middeling moet plaatsvinden. 
De overige gegevens die nodig zijn 
voor het herberekenen van de belas-
ting in het kader van middeling, zijn 
bij de Belastingdienst bekend. 

Tip
Het is wel verstandig om de 
middelingsberekening te (laten) 
maken. Zo kunt u (laten) contro-
leren of de berekening van de 
Belastingdienst klopt. 

In de volgende situaties is het 
raadzaam te (laten) boordelen of 
u recht heeft op teruggaaf van 
belasting op grond van de 
middelingsregeling:
- na het afstuderen heeft u een  
 vaste baan gekregen; 
- u heeft een ontslagvergoeding 
 (‘gouden handdruk’) ontvangen;
- u bent de afgelopen jaren gestart 

 of gestopt met werken/uw  
 onderneming;
- u bent minder gaan werken of 
 u heeft onbetaald verlof  
 opgenomen. •

OVERIGE TIPS

Middelingsverzoek voortaan zonder berekening

Op 12 maart jl. heeft de Eerste 
Kamer ingestemd met een wets-
voorstel dat onder meer voorziet 
in het vervallen van de maximale 
inkomensgrenzen in de huurtoeslag. 

De huurtoeslag wordt daardoor 
over een langer inkomenstraject 
afgebouwd. Een geringe inkomens-
stijging leidt daardoor niet meer 
ineens tot het volledige verlies van 
de huurtoeslag. •

OVERIGE TIPS

Maximale
inkomensgrenzen 
huurtoeslag 
vervallen



Het kan zijn dat de Belastingdienst 
u oproept om te controleren of u nog 
aan de voorwaarden voldoet voor de 
zelfstandigenaftrek in de inkomsten-
belasting. 

De Belastingdienst doet deze oproep 
aan ondernemers die in hun btw-
aangiften over 2018 een omzet lager 
dan € 5.000 hebben aangegeven. 
Een dergelijke kleine omzet kan 
betekenen dat u niet meer aan de 
voorwaarden voor de zelfstandigen-
aftrek voldoet. Bijvoorbeeld doordat 
u minder uren aan de onderneming 
heeft besteed. De oproep moet 
voorkomen dat u onterecht geclaimde 
zelfstandigenaftrek later moet terug-
betalen. Aanleiding voor de oproep 
is de start van de aangifteronde 
inkomstenbelasting 2018. •

Alle eenmanszaken in Nederland 
krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw 
btw-identificatienummer. Hiermee 
voldoet de Belastingdienst aan de eis 
van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) om met een alternatief te komen 
voor het huidige btw-identificatie-
nummer. 

Het huidige nummer bevat het burger-
servicenummer, waardoor het te 
privacygevoelig is. U krijgt het nieuwe 
nummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit 
gebruiken op uw facturen en website. 
Het nieuwe nummer is een tijdelijke 
oplossing totdat er een nieuw ICT-sys-
teem voor de btw wordt ingevoerd. •

Agrarische ondernemers kunnen 
de jaarlijkse ‘Gecombineerde 
opgave’ doen bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (rvo.nl). 
De opgave voor 2019 kan tot en met 
15 mei 2019 worden gedaan. U geeft 
met de ‘Gecombineerde opgave’ 

gegevens door voor de Landbouw-
telling en de mestwetgeving. Ook 
vraagt u met de opgaaf de uitbe-
taling van subsidies aan, zoals de 
betalingsrechten. Glastuinders vullen 
in de ‘Gecombineerde opgave’ de 
emissieaangifte in. •

Een DGA moest met ingang van 2013 
pensioenuitkeringen ontvangen van 
zijn ‘eigen bv’. Er wordt in 2013 niets 
uitgekeerd en de DGA onderneemt 
ook geen actie. De inspecteur belast 
in 2013 een bedrag van ruim € 38.000 
als inkomen. Dit bedrag is gelijk aan 
het pensioenbedrag dat in dat jaar 
had moeten worden uitgekeerd. 

De DGA vindt dit onterecht; hij heeft 
geen handelingen verricht die als 
prijsgeven van de pensioenaanspraak 
kunnen worden aangemerkt. De 
hoogste belastingrechter, Hoge Raad 
oordeelt inderdaad dat het enkele 
stilzitten niet tot prijsgeven van de 
pensioenaanspraak leidt, maar vindt 
wel dat de vervallen maar niet-uitge-
keerde pensioentermijnen vorderbaar 

en inbaar waren. De belastingheffing 
over die termijnen is daarom toch 
terecht.

Had dit slechter kunnen aflopen?
Jazeker, eigenlijk komt de DGA hier 
nog goed weg. Normaliter kan dit 
soort ‘acties’ namelijk wel leiden tot 
het prijsgeven van de hele pensioen-
aanspraak, waardoor de waarde in 
het economisch verkeer van de gehele 
pensioenaanspraak progressief wordt 
belast, vermeerderd met revisierente! 
Dit is dus zeker een bevredigende 
uitspraak in het geval er ‘per ongeluk’ 
wordt ‘vergeten’ pensioen uit te keren. 
Of deze lijn wordt doorgetrokken naar 
gevallen waarin willens en wetens 
niet wordt uitgekeerd, zal toekomstige 
rechtspraak moeten uitwijzen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Belastingdienst 
waarschuwt 
zeer kleine
ondernemers

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Nieuw btw-nummer 
eenmanszaken

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Agrarische ondernemers kunnen de 
jaarlijkse gecombineerde opgave doen

TIPS VOOR DE DGA

Stilzitten loont DGA toch niet
helemaal



 

‘Mondverzorging is meer dan alleen poetsen!’

Een primeur: Mondhygiënepraktijk 
Breestraat (MHB) uit Leiden gaat 
fuseren. Met tandartspraktijk 
Maresingel om precies te zijn. Vanaf 
september delen zij de wacht- en 
behandelkamers op de 1e verdieping 
in het pand aan de Breestraat 58A. 
Twee elkaar aanvullende specialismen 
op één adres, mooier kan het bijna 
niet. Op naar een toekomst met nóg 
meer succes…!

En het gíng al zo goed met MHB dat 
zo’n 15 jaar geleden van start ging 
in het centrum van de sleutelstad. 
Makan Tahmassian en Ulas Uzun waren 
destijds net afgestudeerd toen ze de 
praktijkruimte konden overnemen. 
Jong en ondernemend én met slechts 
een klein aantal patiënten stapten ze in 
het diepe. Ze zouden er geen spijt van 
krijgen; de praktijk groeide in de loop 
der jaren gestaag en is inmiddels bij 
heel wat regiobewoners een begrip.

Behandeling en preventie
Mond- en gebitsverzorging in de 
breedste zin van het woord, dat is het 

werkgebied van de mondhygiënisten. 
In grote lijnen komt dat erop neer 
dat ze parodontitis (ontsteking van 
het kaakbot) behandelen. Maar ze 
zorgen er vooral óók voor dat die 
vervelende aandoening niet kan 
ontstaan. Preventie dus. En bedoeld 
voor iedereen die zijn mond en gebit 
graag goed verzorgt. Al zijn er ook 
groepen met een verhoogde kans 
op de ontwikkeling van parodontitis. 
Mensen met diabetes of hart- en 
vaatziekten, Parkinson of Crohn 
bijvoorbeeld. Maar ook zwangere 
vrouwen. En natuurlijk iedereen die 
reiniging van zijn gebit zelf niet goed 
doet of om wat voor reden dan ook 
niet kán doen.     

Tijdrovend
Het vak van mondhygiënist bestaat al 
zo’n 50 jaar. Geruime tijd echter bleef 
de aandacht voor mondverzorging 
klein. De tandarts deed het waar 
mogelijk. Maar door het tekort aan 
praktijken schoot dat deel van de 
mondzorg er nogal eens bij in. Het 
werd voor de drukbezette tandartsen 

eenvoudig te tijdrovend. Sommigen 
doen er bij de reguliere controle 
nog wel iets aan, maar mond-
hygiënisten nemen er pas echt 
goed de tijd voor. Hun werk voorkomt 
gebitsproblemen op lange termijn, 
zo erkennen ook veel ziektekosten-
verzekeraars. De kosten zijn dan 
ook voor een zeer groot deel via 
de aanvullende pakketten gedekt. 
Tot 18 jaar wordt alles sowieso voor 
100% vergoed.

Aanvulling
Het zijn nu veelal tandartsen die hun 
patiënten doorverwijzen. Maar het 
aantal mensen dat zich op eigen 
initiatief bij de mondhygiënist meldt, 
groeit ook nog steeds. ‘Wij zijn 
een professionele aanvulling 
op wat iemand zelf doet aan het 
onderhouden van zijn of haar gebit’, 
legt Makan uit. ’Van iedereen die 
zich ‘nieuw’ aanmeldt, bestuderen 
we de verwijzing en de ingevulde 
gezondheids-vragenlijst. Tijdens een 
eerste mondonderzoek stellen we vast 
of een preventief traject gaat voldoen 
of dat een uitgebreidere behandeling 
noodzakelijk is. We verwijderen 
tandsteen, aanslag en tandplak én 
behandelen gevoelige tanden en 
tandhalzen. Maar ‘instructie’ is ook 
een heel belangrijk onderdeel van 
ons werk. Want mensen weten vaak 
echt niet dat mondverzorging meer is 
dan alleen poetsen. Ook regelmatig 
reinigen hoort er bijvoorbeeld bij.
Wie het goed doet, houdt gebits-
problemen echt buiten de deur.’

www.mh-breestraat.nl

VKSA Advies kent een zeer divers klantenpakket: kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, met doorgaans 
interessante en/of leuke activiteiten. In deze rubriek laten we die ondernemers aan het woord. Wil je onze speciale 

verslaggever ook eens ontvangen? Geef dan gerust een seintje.

KLANT AAN HET WOORD

Ulas Uzun (links) en Makan Tahmassian van Mondhygiënepraktijk Breestraat.



De Nederlandse hypotheekschuld 
bestaat nog altijd voor meer dan de 
helft uit leningen waarop niet regulier 
wordt afgelost. De Nederlandsche 
Bank (DNB) dringt aan op een aanpak. 

Banken hebben de afgelopen jaren 
huizenbezitters met een aflossings-
vrije hypotheek aangeschreven om 
deze af te gaan lossen en zij zijn (na 
een prikkel vanuit de AFM) eind vorig 
jaar de campagne ‘word aflossingsblij’ 
gestart. Met name het huidige aantal 
50-plussers met aflossingsvrije hypo-
theken, waarvan de looptijd binnen 
afzienbare tijd eindigt, is hoog. In de 
periode van 2035 tot 2038 is er een 
grote piek in het aantal hypotheken 
dat moet worden afgelost, terwijl 
daarvoor nog niets geregeld is. Het 
gaat om ruim 700.000 huishoudens, 
waarvan niet alleen de looptijd van 
de lening, maar ook de periode van 

renteaftrek eindigt in die jaren. Is 
dat bij u ook het geval, dan doet u er 
verstandig aan om de risico’s op een 
rijtje te zetten en te laten beoordelen 
of die voorkomen of verkleind kunnen 
worden. Hierna noemen we enkele 
risico’s.

Looptijd en opeisbaarheidsrisico 
Er zijn veel aflossingsvrije hypotheken 
afgesloten met een looptijd voor 
onbepaalde tijd. De bank wil van deze 
looptijd af en probeert deze – door 
middel van nieuwe voorwaarden – op 
maximaal 30 jaar te zetten. Een veran-
dering van looptijd kan bijvoorbeeld 
aan de orde zijn bij rentemiddeling 
of een interne omzetting van de 
hypotheek. Voor zover er wel een 
einde looptijd is vastgelegd, willen 
steeds meer banken de klant opnieuw 
beoordelen op zijn of haar inkomen 
en de waarde van de woning. De 

bank mag een nieuwe lening namelijk 
alleen verstrekken wanneer deze 
verantwoord is. Daarvoor worden een 
‘loan to income (LTI)’- en een ‘loan 
to value (LTV)’-toets uitgevoerd. De 
maandlasten moeten op lange termijn 
aantoonbaar betaalbaar blijven en de 
hypotheekschuld moet in verhouding 
staan tot de waarde van de woning 
(LTV). Bij een positieve uitkomst kan 
de aflossingsvrije hypotheek worden 
verlengd, mits de aflossingsvrije 
hypotheek niet hoger is dan 50% van 
de woningwaarde. Bij een negatieve 
uitkomst kan de bank u verplichten 
tot gedeeltelijke of volledige 
aflossing. Om verplichte verkoop van 
uw woning te voorkomen, heeft u 
voldoende eigen middelen nodig. 

Beperkte renteaftrek
De duur van de renteaftrek bedraagt 
maximaal 30 jaar, daarna worden 

OVERIGE TIPS

Risico’s bij een aflossingsvrije hypotheek

Stel, u wilt een schenking van 
€ 100.000 doen aan uw kind voor de 
aankoop van een woning. Daarvoor 
bestaat een vrijstelling voor de 
schenkbelasting maar daar zijn 
voorwaarden aan verbonden. 

De schenking moet namelijk uiterlijk 
plaatsvinden op de 40e verjaardag van 
uw kind. Maar is uw kind ouder dan 
40 jaar, dan kan de jongere partner die 
voor de schenkbelasting kwalificeert 
als fiscale partner, uitkomst bieden. 
Als deze partner op de dag van de 
schenking namelijk 40 jaar wordt of 
nog geen 40 jaar is, komt het mogelijk 
toch goed. Maar waar moet u op 
letten bij het op deze wijze ‘lenen’ 
van de leeftijd van de partner?

Fiscaal partnerschap voor de 
schenkbelasting
Op de eerste plaats: als uw kind en 
zijn/haar partner niet gehuwd of 
geregistreerd zijn, moeten zij op de 
dag van de schenking gedurende twee 
jaar al voldoen aan de vereisten om 
als fiscaal partner voor de schenk-
belasting te worden aangemerkt. 

Die eisen zijn anders dan voor de
inkomstenbelasting. Behalve de
inschrijving op een adres moet er 
ook een notarieel verleden samen-
levingscontract zijn. Is dat er niet 
en woont het stel nog geen vijf jaar 
samen? Dan helpt het niet om dat nog 
snel even te realiseren. Wat dan alleen 
nog helpt, is snel trouwen of een 
geregistreerd partnerschap aangaan. 
Een snelle kosten/batenanalyse: 

als de plechtigheid inclusief feest 
minder kost dan € 7.500, kan dat een 
goede zaak zijn.

Geen civiele gevolgen voor eigen 
ouders van de partner 
Het ‘lenen’ van de leeftijd heeft 
geen civiele consequenties. 
Civielrechtelijk bezien schenkt u 
aan uw kind, desnoods met een 
uitsluitingsclausule. Het ‘lenen’ van 
de leeftijd heeft ook geen gevolgen 
voor eventuele schenkplannen van 
de eigen ouders van deze partner. 
De schenkvrijstelling geldt voor 
elke schenker apart. Het maakt dus 
ook niet uit of de ouders van deze 
partner de verhoogde schenking aan 
hun kind al hebben gedaan. Ook dan 
kan zijn of haar leeftijd nog worden 
‘geleend’. •

OVERIGE TIPS

Jonge partner kan uitkomst bieden bij schenken voor 
de eigen woning



 

Op 1 januari 2020 moet het Wetsvoor-
stel arbeidsmarkt in balans in werking 
treden. Er gaat dan veel veranderen.
Sommige maatregelen hebben pas 
effect na de inwerkingtreding, zoals de 
nieuwe regels voor de hoogte van de 
transitievergoeding en het versoepelde 
ontslagrecht, waardoor u gemak-
kelijker werknemers in vaste dienst 
kunt ontslaan. Op andere maatregelen 
moet u mogelijk al in 2019 anticiperen. 

Dit geldt met name voor de oproep-
contracten en contracten voor 
bepaalde tijd die u in 2019 sluit en 
ook voor de maatregelen ten aanzien 
van de ruimere rechten van oproep-
krachten. We houden u in de komende 
edities van deze nieuwsbrief op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond dit 
wetsvoorstel. Wij zullen u attenderen 
op nieuwe ontwikkelingen, zodat u 
tijdig actie kunt ondernemen. 

Attentiepunt
Een van de voorgestelde maatregelen 
uit het Wetsvoorstel arbeidsmarkt 
in balans is al geschrapt tijdens het 
eerste debat hierover op 31 januari 
2019. Het betreft de maatregel over 
de verruiming van de proeftijd naar 
5 maanden voor contracten voor 
onbepaalde tijd. 

Ten tijde van het schrijven van deze 
bijdrage moest de Eerste Kamer nog 
stemmen over dit wetsvoorstel. Die 
stemming vindt (of heeft inmiddels 
plaatsgevonden als u dit leest) plaats 
na de verkiezingen van de leden 
van de Provinciale Staten. Die leden 
bepalen eind mei a.s. de zetelverdeling 
in de Eerste Kamer. Die kan dan dus 

behoorlijk wijzigen. Mocht de Eerste 
Kamer eind mei a.s. nog niet over het 
wetsvoorstel hebben gestemd, dan kan 
de nieuwe zetelverdeling van invloed 
zijn op de kans dat dit wetsvoorstel de 
parlementaire eindstreep haalt. Overi-
gens dringen arbeidsmarktdeskundigen 
al enige tijd aan op uitstel van invoering 
van de Wet arbeidsmarkt in balans. •

 de brutolasten nettolasten. Bij aflos-
singsvrije hypotheken werkt het effect 
van een rentewijziging volledig (100%) 
door in de maandlast. Ter vergelijking: 
bij een annuïtaire of een lineaire 
hypotheek betekent een verdubbeling 
van de rente slechts een stijging van 
de maandlast van circa 20% (afhanke-
lijk van het meetmoment). 

De naderende pensioendatum
Bij een LTI-toets (inkomenstoets) 
binnen een termijn van 10 jaar 
voor pensioendatum wordt ook het 
pensioeninkomen bekeken. Dit is 
vaak lager dan uw huidige inkomen, 
waardoor uw leencapaciteit daalt. 

Bent u pensioengerechtigde(n) met 
een stabiel inkomen, dan mogen – in 
afwijking van de wettelijke leen-
normen – de werkelijke maandlasten 
als uitgangspunt worden genomen. 

Overlijdensrisico partner
Als er (nog) geen of een te lage 
overlijdensrisicoverzekering (ORV) is, 
zal de maandlast na het overlijden van 
de partner betaald moeten worden 
met het inkomen van de langstlevende. 
In het gunstigste geval blijft het 
inkomen van de langstlevende hoog 
genoeg en is er geen probleem. Maar 
als het inkomen niet toereikend zal 
zijn, is het vaak niet meer mogelijk of 

(bijna) onbetaalbaar om alsnog een 
ORV af te sluiten, gezien de leeftijd 
van de potentiële verzekerden en 
mogelijke gezondheidsrisico’s.

Tip
Heeft u of krijgt u met een of meer 
van de genoemde risico’s te maken, 
dan doet er verstandig aan een 
financieel adviseur te laten beoor-
delen welke oplossing c.q. welke 
combinatie van oplossingen er zijn 
en welke het beste bij uw situatie 
past. U kunt ook de nieuwe voor-
waarden van de bank opvragen en 
deze door een financieel adviseur 
laten beoordelen. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Forse impact Wet arbeidsmarkt in balans

OVERIGE TIPS

Samenwoners pas op met afkoop
partneralimentatie
Als twee mensen hebben samen-
gewoond en uit elkaar gaan, kan er 
geen aanspraak worden gemaakt op 
partneralimentatie. Toch kunnen de 
aard en duur van de relatie daartoe 
aanleiding geven. 

Gaat u uit elkaar, bent u daarbij 
partneralimentatie overeengekomen 
en is dit vastgelegd en daarmee 
rechtens afdwingbaar gemaakt? 
In dat geval is deze vorm van alimen-
tatie – net als bij gehuwden – bij de 
ontvanger belast en bij de betaler 
aftrekbaar. Er is wel een verschil met 

gehuwden, als dit toegezegde recht 
vervolgens wordt afgekocht. De 
afkoopsom wordt bij de ontvanger 
dan wel belast, maar komt bij de 
betalende partij niet in aftrek. Dit 
komt omdat de aftrekmogelijkheid 
van een afkoopsom van eerder 
toegezegde partneralimentatie door 
ongehuwden simpelweg niet in de 
wet is geregeld. 

Tip
Houd er daarom rekening mee 
dat een eenmaal toegezegde 
partneralimentatie daarna niet 
meer zonder fiscale schade kan 
worden afgekocht. •
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U heeft doelgroepverklaringen nodig 
voordat u loonkostenvoordelen kunt 
verkrijgen voor bepaalde doelgroepen 
uitkeringsgerechtigden die u in dienst 
neemt. 

De betreffende (potentiële) werknemers 
vragen een doelgroepverklaring aan 
bij het UWV. Of – als zij bijstands-
gerechtigden (inclusief IOAW en IOAZ) 
van 56 jaar of ouder waren – bij de 

gemeente voor het loonkostenvoordeel
oudere werknemer 56+. De Staats-
secretaris van SZW heeft recent 
signalen gekregen dat gemeenten ook 
doelgroepverklaringen verstrekken 
voor de doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden. Dat is volgens 
de staatssecretaris onjuist, omdat het 
UWV dat moet doen. 

Tip
Als een onbevoegde instantie een 
doelgroepverklaring afgeeft, kan 
dit mogelijk tot gevolg hebben 
dat deze doelgroepverklaring 
ongeldig wordt verklaard, waardoor 
een loonkostenvoordeel wordt 
geweigerd. Let er daarom op dat 
u de doelgroepverklaring tijdig 
bij de juiste instantie aanvraagt. 
Dit is temeer van belang, nu 
een loonkostenvoordeel alleen 
kan worden verkregen als de 
doelgroepverklaring binnen drie 
maanden is aangevraagd. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Vraag doelgroepverklaring banenafspraak en scholings-
belemmerden bij UWV aan

Bent u een publiek verzekerde 
werkgever, dan worden uitkeringen 
op grond van de wet Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA-uitkeringen) aan u doorbelast 
via de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas. Bent u eigen-
risicodrager voor de WGA? In dat 
geval krijgt u maandelijks facturen 
van het UWV om die uitkeringen 
te verhalen. IVA-uitkeringen voor 
volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikten worden daarentegen niet 
aan u doorbelast.

De rechter heeft in dit kader onlangs 
een opmerkelijke uitspraak gedaan in 
de zaak van een werkgever die schade 
leed door jarenlang een hogere 

gedifferentieerde premie Werkhervat-
tingskas te betalen, vanwege door het 
UWV toegekende WGA-uitkeringen. 
Achteraf bleek dat er recht had 
moeten bestaan op een IVA- uitkering, 
die dus niet wordt doorbelast aan de 
werkgever. De rechter besliste dat de 
werkgever die premieschade bij het 
UWV kan claimen.

Tip 
Het verdient aanbeveling om 
bij dergelijke schade deze niet 
alleen te claimen bij het UWV. 
Verzoek ook de Belastingdienst 
om de beschikkingen gedifferen-
tieerde premie Werkhervattingskas 
over de betreffende jaren te 
corrigeren. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Schade door achteraf toegekende 
IVA-uitkering claimen bij het UWV!


