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1 WIJZIGINGEN INKOMSTENBELASTING 

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Het doel van di t 

belastingplan was lastenverlichting. Alles bij elkaar opgeteld werd er gesproken van vijf miljard euro 

aan belastingverlagingen. Een deel daarvan zien we terug in de inkomstenbelasting.  

1.1 WIJZIGINGEN BOX 1 

Aanpassing belastingtarieven 

De meest opvallende wijziging is de verlaging van het belastingtarief in de tweede en derde schijf 

van box 1. Het tarief is verlaagd van 42% in 2015 naar 40,4% in 2016. Daarnaast is de derde schijf 

verlengd van € 57.585 naar € 66.421. Dit betekent dat belastingplichtigen minder snel in de vierde 

schijf van 52% terecht komen. 

 

De tarieven voor 2016 (ten opzichte van 2015) zien er als volgt uit:  

 

Jonger dan AOW-leeftijd 

 

 2015 2016 

Belastbaar 

inkomen 

meer dan 

Maar niet 

meer dan 

Percentage Belastbaar 

inkomen 

meer dan 

Maar niet 

meer dan 

Percentage 

1e schijf - € 19.822 36,50% - € 19.922 36,55% 

2e schijf € 19.822 € 33.590 42,00% € 19.922 € 33.715 40,40% 

3e schijf € 33.590 € 57.585 42,00% € 33.715 € 66.421 40,40% 

4e schijf € 57.585  52,00% € 66.421  52,00% 

 

AOW-leeftijd en ouder 

 

 2015 2016 

Belastbaar 

inkomen 

meer dan 

Maar niet 

meer dan 

Percentage Belastbaar 

inkomen 

meer dan 

Maar niet 

meer dan 

Percentage 

1e schijf - € 19.822 18,60% - € 19.922 18,65% 

2e schijf € 19.822 € 33.590 24,10% € 19.922 € 33.715 22,50% 

3e schijf € 33.590 € 57.585 42,00% € 33.715 € 66.421 40,40% 

4e schijf € 57.585  52,00% € 66.421  52,00% 
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1.2 WIJZIGINGEN BOX 3 

Aanpassing forfaitair rendement vanaf 1 januari 2017  

Er wordt al jarenlang gediscussieerd over de belastingsystematiek in box 3. Het feit dat er wordt 

uitgegaan van een vast rendement van 4% (het ‘forfaitaire rendement’) over het spaar - en 

beleggingsvermogen wordt door velen als onredelijk ervaren. Daarom is de overheid van plan, om 

vanaf 1 januari 2017 het forfaitaire rendement te wijzigen.  Voor de lagere vermogen wordt dan 

gerekend met een lager rendement, terwijl bij hogere vermogens een steeds hoger rendement wordt 

toegepast. 

 

De nieuwe voorgestelde structuur ziet er als volgt uit:  

 

Vermogensgrondslag Forfaitair rendement 2016 Forfaitair rendement 2017 

€ 0 - € 75.000 4,0% 2,9% 

€ 75.000 - € 975.000 4,0% 4,7% 

≥ € 975.000 4,0% 5,5% 

 

Er is gekozen voor progressieve structuur (de percentages nemen toe). Uit onderzoek blijkt namelijk 

dat bij grotere box 3-vermogens meer belegd wordt dan gespaard, waardoor de (verwachte) 

rendementen steeds meer toenemen. Vanaf 2017 zal jaarlijks worden bekeken of de gemiddelde 

spaar- en beleggingsrendementen wijzigen, zodat het forfaitaire rendement daarop kan worden 

afgestemd. 

 

Verhoging heffingsvrij vermogen in 2016 

In aanloop naar de box 3-wijzigingen in 2017 is het heffingsvrij vermogen in 2016 alvast opgehoogd 

naar € 24.437. In 2017 wordt dit € 25.000. 

1.3 WIJZIGINGEN HEFFINGSKORTINGEN 

Naast het verlagen van de belastingtarieven heeft de overheid besloten een aantal belangrijke 

heffingskortingen te verhogen. Met name voor de lagere en middeninkomens is deze lastenverlichting 

merkbaar. Voor de hogere inkomens zal dit voordeel minder groot zijn en in een aantal gevallen zelfs 

kleiner. 

 

Algemene heffingskorting 

De maximale algemene heffingskorting is voor belastingplichtigen tot de AOW-leeftijd in 2016 

verhoogd naar € 2.242 (2015: € 2.203). Voor de AOW’ers geldt een maximaal bedrag van € 1.145 

(2015: € 1.123). De algemene heffingskorting wordt afgebouwd zodra het inkomen uit werk en 

woning boven de eerste belastingschijf in box 1 uitkomt (2016: € 19.922). In tegenstelling tot 2015 

wordt de algemene heffingskorting volledig afgebouwd voor hogere inkomens.  Dit niveau is bereikt 

zodra het inkomen uit werk en woning de grens van de vierde belastingschijf in box 1 ( € 66.419) 

heeft bereikt. 
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De berekeningswijze van de algemene heffingskorting ziet er in 2016 als volgt uit:  

 

Inkomen hoger dan maar niet hoger dan Algemene heffingskorting 

 € 0  € 19.922  € 2.242 

 € 19.922  € 66.421  € 2.242 - 4,822% x (belastbaar inkomen uit 

werk en woning - € 19.922) 

 € 66.421   € 0 

 

Belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd hebben met dezelfde wijzigingen te maken, maar voor hen 

gelden andere bedragen en percentages.  

 

Arbeidskorting 

De maximale arbeidskorting is voor belastingplichtigen tot de AOW-leeftijd in 2016 verhoogd naar 

€ 3.103. Als het arbeidsinkomen boven de € 34.015 uitstijgt, dan wordt de arbeidskorting 

afgebouwd. In 2015 gold er nog een minimale arbeidskorting van € 184, ongeacht het inkomen. In 

2016 is de afbouw volledig voor inkomens vanaf € 111.590. 

 

De berekeningswijze van de arbeidskorting ziet er in 2016 als volgt uit:  

 

Loon lager dan  

€ 9.147 

Loon hoger dan 

€ 9.147 en lager 

dan € 19.758 

Loon hoger dan 

€ 19.758 en lager 

dan € 34.015 

Loon hoger dan 

€ 34.015 tot 

€ 111.590 

Loon hoger 

dan 

€ 111.590 

1,793% x 

arbeidsinkomen 

€ 164 + 27,698% x 

(arbeidsinkomen - 

€ 9.147) 

€ 3.103 € 3.103 – 4% x 

(arbeidsinkomen -

€ 34.015) 

€ 0 

 

Belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd hebben met dezelfde wijzigingen te maken, maar voor hen 

gelden andere bedragen en percentages.  

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Als een belastingplichtige tot de AOW-leeftijd op 1 januari 2016 een kind heeft dat jonger is dan 

twaalf jaar, dan kan deze in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het 

arbeidsinkomen moet dan minimaal € 4.881 zijn. Naarmate het inkomen stijgt, wordt deze 

heffingskorting hoger. In 2016 is de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd 

naar € 2.769 (2015: € 2.152). Belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd kunnen ook in aanmerking 

komen voor deze heffingskorting. Er gelden dan wel lagere bedragen.  

 

Werkbonus 

Om oudere belastingplichtigen te stimuleren te (blijven) werken is in 2013 de werkbonus 

geïntroduceerd. Hoe hoger het arbeidsinkomen, des te hoger de werkbonus. Het maximum be draagt 

€ 1.119. In 2015 kon men vanaf 61 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. In 2016 is de 

leeftijdsgrens verhoogd naar 62 jaar.  
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Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden 

Belastingplichtigen tot de AOW-leeftijd die in 2015 een (vroeg)pensioen ontvingen, hadden in 

bepaalde gevallen recht op de tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden. In 2016 is deze 

heffingskorting komen te vervallen.  

1.4 AFSCHAFFING AFTREK STUDIEKOSTEN BIJ RECHT OP STUDIEFINANCIERING 

Studiekosten kunnen onder bepaalde voorwaarden als persoonsgebonden aftrekposten in mindering 

worden gebracht op het belastbaar inkomen. Dit levert dan een belastingvoordeel op. Deze 

aftrekmogelijkheid gold tot en met 2015 ook voor studiekosten van een student met recht op 

studiefinanciering. Voor deze groep belastingplichtigen zijn de studiekosten sinds 2016 niet meer 

aftrekbaar.  

1.5 RENTEAFTREK EIGEN WONING MET 0,5% AFGEBOUWD 

Rente die betaald wordt over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1. Sinds 2014 is deze aftrek 

niet meer volledig als het belastbaar inkomen (deels) in de 4e schijf is belast. Het maximale voordeel 

wordt jaarlijks afgebouwd met 0,5%. Dit betekent dat in 2016 de maximale aftrek nog maar 50,5% 

bedraagt. De afbouw gaat door tot een percentage van 38% is bereikt in 2041. 

1.6 WIJZIGING BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK 

Als een belastingplichtige een auto van de zaak heeft en met deze auto meer dan 500 kilometer privé 

rijdt per jaar, leidt dit tot een extra belastbaar inkomen, de ‘bijtelling’. De hoogte van dit inkomen 

wordt berekend door de cataloguswaarde te vermenigvuldigen met een bijtellingspercentage. Het 

percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Hoe lager de uitstoot, des te lager de 

bijtelling. Schone auto’s leveren dus belastingvoordeel op. In 2016 zijn de percentages voor een deel 

gewijzigd. 

 

De wijzigingen zijn ter illustratie in onderstaand tabel in beeld gebracht:  

 

2015 2016 

Bijtelling CO2-uitstoot (in gr/km) Bijtelling CO2-uitstoot (in gr/km) 

4% 0 4% 0 

7% 1 - 50   

14% 51 - 82 14% 1 - 50 

20% 83 - 110 21% 51 - 106 

25% ≥ 110 25% ≥ 106 
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2 CROWDFUNDING 

Bij crowdfunding investeert of leent een (grote) groep geldgevers relatief kleine bedragen aan een 

particulier of onderneming (de geldvrager). Over het algemeen vindt crowdfunding plaats via een 

online platform. Dit crowdfunding-platform zorgt er dus voor dat de geldgevers en de geldvragers 

met elkaar in contact komen. 

 

Crowdfunding-vormen 

Bij crowdfunding worden vier vormen onderscheiden, namelijk:  

1. Doneren: geld schenken aan een goed doel; 

2. Sponsoring en reward based crowdfunding: financieel ondersteunen van een project, waar 

(meestal) een niet-financiële tegenprestatie tegenover staat;  

3. Equity based crowdfunding: investeren in een bedrijf, waar een financiële tegenprestatie 

tegenover staat in de vorm van direct (bijvoorbeeld dividend) of indirect rendement 

(bijvoorbeeld koerswinst); 

4. Loan based crowdfunding: uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier, waar een financiële 

tegenprestatie tegenover staat in de vorm van een rentevergoeding. 

 

Loan based crowdfunding 

Loan based crowdfunding is de laatste jaren sterk in opkomst in de consumptief kredietmarkt als 

alternatieve manier van lenen. Particulieren kunnen op online platformen geld lenen zonder te maken 

te hebben met professionele geldverstrekkers. Dit betekent niet dat er geen voorwaarden worden 

gesteld aan het krijgen van een lening. Het platform zal in eerste instantie beoordelen of de 

gevraagde lening verantwoord is, voordat zij de geldvrager in contact brengt met de geld gevers. De 

meeste crowdfunding-platformen beoordelen dan ook of de lening passend is volgens de 

gedragscode van de Vereniging Financieringsondernemingen Nederland (VFN). Voorbeelden van 

online (loan based) crowdfunding-platformen voor particulieren zijn: Lendico.nl, Loandome.com, 

Geldvoorelkaar.nl, Samenlening.nl en Lendex.nl. Tussen 2012 en 2015 is er door particulieren 

inmiddels vier miljoen euro geleend via crowdfunding (consumptief en hypothecair gezamenlijk). Het 

betrof een negentigtal leningen. 

 

Vergunningsplicht bij loan based crowdfunding 

Een crowdfunding-platform is een financieel dienstverlener en valt daarom onder de reikwijdte van 

de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het platform moet een vergunning aanvragen bij de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) om haar activiteiten uit te mogen voeren. Afhankelijk van deze 

activiteiten van het platform kunnen één of meer van de volgende ontheffingen/vergunningen nodig 

zijn: 

 Ontheffing bemiddeling in opvorderbare gelden 

 Vergunning bemiddeling in krediet 

 Vergunning aanbieden krediet 

 Vergunning beleggingsonderneming 
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Als een crowdfunding-platform geen partij is bij de leningovereenkomst tussen de geldgever en de 

geldnemer (zoals dat met name geldt voor platformen die zich uitsluitend bezig houden met loan 

based crowdfunding aan consumenten), dan is alleen een vergunning bemiddeling in krediet van 

toepassing. Als een platform een vergunning heeft gekregen, dan wordt het platform opgenomen in 

het Register Crowdfunding-platformen. Het register is openbaar en terug te vinden via de volgende 

link: https://www.afm.nl/~/media/Files/registers/register -crowdfunders-211215.ashx. 

 

Leenprocedure bij crowdfunding 

De leenprocedure bij crowdfunding kan per (online) platform verschillen, maar over het algemeen 

worden dezelfde stappen gevolgd. De stappen zien er dan als volgt uit:  

1. De geldvrager maakt een online account aan; 

2. De geldvrager voert zijn persoonsgegevens in;  

3. De geldvrager geeft informatie over zijn financiële positie en het doel van de lening; 

4. De geldvrager geeft aan wat de gewenste leensom, rentevergoeding* en looptijd zijn; 

5. Het platform beoordeelt de kredietwaardigheid van de geldvrager;  

6. Na een positief oordeel wordt de lening online gepubliceerd;  

7. Het platform brengt een eenmalige vergoeding in rekening voor haar diensten (sommige 

platformen brengen de kosten pas in rekening zodra de lening is uitbetaald);  

8. Geldvragers tekenen in op de lening; 

9. Als er volledig is ingetekend op het gevraagde leenbedrag, wordt de leningovereenkomst door 

het platform opgesteld; 

10. Na het tekenen van de overeenkomst wordt de lening uitbetaald en starten de afgesproken 

betalingen (rente en aflossingen);  

11. Het platform bewaakt de betalingen en schakelt een incassobureau in bij wanbetaling.  

* bij een aantal platformen kan de geldvrager de rentevergoeding zelf net bepalen, maar bepaalt het 

platform de hoogte van de rente op basis van een aantal risicofactoren.   

 

Risico’s bij loan based crowdfunding 

De AFM heeft een belangrijke rol: door toezicht consumenten beschermen tegen allerlei risico’s, ook 

bij crowdfunding. De huidige wet- en regelgeving biedt de AFM nog te weinig mogelijkheden om haar 

toezicht optimaal uit te voeren. Dat heeft vooral te maken met het feit dat crowdfunding nog in de 

kinderschoenen staat. In het rapport ‘Crowdfunding - Naar een duurzame sector ’pleit de AFM voor 

aanpassing van de wet- en regelgeving, om meer grip te krijgen op de crowdfunding-markt. 

 

In het rapport komen de volgende risico’s aan de orde:  

 Operationeel falen van het platform: het crowdfundingproces loopt vrijwel volledig online. Dat 

geldt niet alleen voor de aanvraag, maar ook voor de administratie van de betalingen. Als het 

platform geconfronteerd wordt met ICT-problemen (operationeel falen), dan kunnen de 

geldvragers forse schade oplopen. 

 Faillissement van het platform: het platform speelt bij de administratie en de betalingen een 

cruciale rol. Als het platform failliet mocht gaan, dan kan dat tot wanorde le iden in de 

administratie en een enorme impact hebben op de betalingen.  

 Fraude door platform: de geldvrager heeft geen inzicht in de afkomst van de gelden. en weet dus 

niet wie de geldgevers zijn. Als een platform kwade bedoelingen heeft, kan zij misbruik m aken 

van deze onwetendheid en gedane betalingen niet doorstorten naar de geldgevers.  

https://www.afm.nl/~/media/Files/registers/register-crowdfunders-211215.ashx
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De geldvrager denkt betaald te hebben, terwijl de geldgever heeft aflossing en rentevergoeding 

heeft ontvangen. 

 Financiering is niet passend: een crowdfunding-platform geeft geen advies. De geldvrager kan in 

principe ieder leenbedrag voorleggen aan de geldgevers. Als er vervolgens voldoende wordt 

ingeschreven op het gevraagde bedrag, wordt de lening uitbetaald, ook al is er dan sprake van 

overkreditering. Als een platform de VFN-gedragscode volgt, dan is dit risico beperkt.  

 Ongunstige contractvoorwaarden: het is voor de geldvrager niet altijd even duidelijk wat de 

rechten en plichten zijn, zodra de leningovereenkomst wordt getekend. Kan er kosteloos worden 

afgelost? Wat gebeurt er bij wanbetaling? Hoeveel kosten worden er in rekening gebracht door 

het platform? De geldvrager zal dit zelf moeten achterhalen door de contractvoorwaarden grondig 

te bestuderen. 
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3 DE NIEUWE STUDIEFINANCIERING 

Met ingang van 1 september 2015 (het studiejaar 2015 – 2016) is de studiefinanciering voor 

studenten aan het hbo en de universiteit veranderd. De basisbeurs maakt plaats voor het 

‘Studievoorschot’. Voor mbo’ers blijft de basisbeurs gewoon bestaan.  

 

Studievoorschot 

 

Hoogte 

Nieuwe studenten aan een hbo of universiteit kunnen sinds 1 september 2015 maximaal € 854,13 per 

maand (vanaf 2016: € 862,50) lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Naast dit standaard 

studievoorschot kan er ook nog een extra krediet  worden afgesloten voor het betalen van het 

wettelijk vastgestelde collegegeld (€ 1.951 voor het studiejaar 2015-2016). De extra lening komt dan 

neer op (maximaal) € 162,58 per maand. Als een student niet aan de voorwaarden voldoet van het 

wettelijk collegegeld, kan de student te maken krijgen met een hoger instellingscollegegeld. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als iemand aan een particuliere onderwijsinstelling gaat studeren, of als de 

student niet voldoet aan het nationaliteitsvereiste. Deze studenten kunnen in plaats van € 162,58 

maximaal € 812,90 extra per maand lenen. 

 

Duur 

De meeste studenten kunnen maximaal zeven jaar in aanmerking komen voor het studievoorschot 

(de minimale cursusduur met een uitloop van drie jaar). Als een studie langer duurt, dan kan een 

student ook langer gebruik maken van het studievoorschot tot maximaal tien jaar.  

 

Bijverdiengrens 

Sinds 1 september 2015 geldt er geen bijverdiengrens meer. Studenten mogen dus onbeperkt 

bijverdienen zonder het recht op studiefinanciering te verliezen. 

 

Partnertoeslag 

Studenten die in 2015 samenwoonden en een kind onder de 12 jaar verzorgden konden in 

aanmerking komen voor een partnertoeslag als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Deze 

partnertoeslag is sinds 1 januari 2016 afgeschaft.  

 

Compensatie bij medische omstandigheden 

Een student die door medische omstandigheden studievertraging oploopt in het nieuwe stelsel, kan 

een compensatie van maximaal € 1.200 aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend bij de 

studentendecaan en wordt alleen toegekend, als het diploma binnen tien jaar na de start van de 

studie wordt behaald. 
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Voucher voor bijscholing 

Als een student in de studiejaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 voor het eerst gaat studeren aan 

een hbo of universiteit, dan krijgt deze een voucher ter waarde van ongeveer € 2.000. Deze voucher 

kan worden gebruikt voor nascholing of bijscholing, als de student binnen de diplomatermijn de 

opleiding met goed gevolg heeft afgerond. De voucher kan worden ingeruild vanaf het vijfde tot het 

tiende studiejaar. 

 

Aflossing 

Sinds 1 januari 2016 is de maximale aflosperiode verlengd naar 35 jaar. Voor studenten die tot 2016 

studieschulden hebben opgebouwd tijdens een bacheloropleiding geldt nog de oorspronkelijke 

termijn van 15 jaar. Maar als de masteropleiding voor deze studenten onder het nieuwe stelsel valt, 

dan kunnen zij alsnog kiezen voor een aflossing (van de tijdens de bacheloropleiding opgebouwde 

schulden) volgens de nieuwe regels.  

 

De verplichte aflossing geldt alleen als het inkomen van de terugbetaler boven het minimumloon ligt. 

De hoogte van de aflossing is 4% (12% in 2015) van het inkomen boven het minimumloon. Er kan 

eventueel gekozen worden voor een hoger aflosbedrag.  

 

Overgangsrecht 

Een student aan het hbo of de universiteit die al vóór 1 september 2015 studiefinanciering ontving, 

valt onder het overgangsrecht. Hij of zij houdt recht op de basisbeurs tot maximaal 36 maanden 

(bachelor aan een universiteit) of 48 maanden (bachelor aan een HBO). Na die periode vervalt de 

basisbeurs en valt de student onder het nieuwe stelsel.  

 

Voorbeeld 

Philip heeft zijn propedeuse gehaald voor de hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Hij heeft inmiddels één jaar een 

basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct gehad (de ‘prestatiebeurs’). Op 1 sept ember 2015 is 

Philip begonnen met een bachelor aan de universiteit. Hij krijgt nog twee jaar een prestatiebeurs (inclusief 

basisbeurs), omdat hij al één jaar heeft gebruikt. Vanaf 1 september 2017 valt Philip onder het nieuwe stelsel. 

Hij krijgt dan geen basisbeurs meer, maar hij komt nog wel één jaar in aanmerking voor een aanvullende beurs 

en twee jaar voor het studentenreisproduct. Op 1 september 2018 begint Philip met zijn master. De aanvullende 

beurs vervalt en Philip besluit, om een lening te nemen van € 300 per maand. Op 1 augustus 2019 haalt Philip 

zijn masterdiploma. Omdat hij afstudeert binnen tien jaar, worden zijn basisbeurs, de aanvullende beurs en het 

studentenreisproduct een gift. De lening van €  3.600 (12 maanden x € 300) moet hij uiteraard met rente 

terugbetalen. Philip mag kiezen voor een aflosperiode van 15 of 35 jaar.  

 

Aanvullende beurs 

Afhankelijk van het inkomen van de ouders, kan een student nog steeds een aanvullende beurs 

aanvragen. De aanvullende beurs is voor hbo’ers en universitaire studenten op 1 september 2015 

met ongeveer € 110 verhoogd naar € 271,19 per maand. Als de student binnen tien jaar het diploma 

haalt, dan wordt de aanvullende beurs omgezet in een gift.  
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Studentenreisproduct 

Een student kan met het studentenreisproduct gratis of met korting reizen met het openbaar 

vervoer. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt van het reisproduct, als er geen studiefinanciering 

wordt aangevraagd. Het studentenreisproduct is gekoppeld aan een lening van € 99,66 per maand 

(2016). Als de student binnen tien jaar het diploma haalt, dan wordt deze lening omgezet in een gift. 

Vanaf 2017 kunnen mbo’ers ook gebruik maken van het studentenreisproduct.  

 

Lenen voor oudere studenten tot 55 jaar 

Studenten die jonger zijn dan 30 jaar en een voltijdople iding aan mbo, hbo of universiteit (gaan) 

volgen, kunnen studiefinanciering aanvragen. Als studiefinanciering niet meer mogelijk is, dan is het 

voor oudere studenten (tot 55 jaar) vanaf augustus 2017 mogelijk geld te lenen bij het DUO. Dit 

krediet is dan bestemd voor het betalen van collegegeld of lesgeld en moet binnen 15 jaar na het 

afronden van de studie worden afgelost.  
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4 VERSNELDE VERHOGING AOW-LEEFTIJD 

Op 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-

leeftijd’ aangenomen. Door deze wet wordt de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, zoals die 

was vastgelegd in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP), versneld vanaf 2016. 

Volgens het Kabinet Rutte II moet deze versnelling de schatkist 3,6 miljard euro opleveren.  

 

De verhoging van de AOW-leeftijd ziet er nu als volgt uit: 

 

Verhoging AOW-leeftijd 

Geboren Jaar AOW-leeftijd 

voor 1 januari 1948 2012 65 

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand 

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden 

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden 

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden 

na 31 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden 

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66 

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden 

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden 

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67 

na 1 januari 1955 2022 Gekoppeld aan 

levensverwachting 

 

Overbruggingsregeling AOW 

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunnen toekomstige AOW’ers tijdelijk minder inkomen 

hebben. Dat kan gebeuren als bijvoorbeeld de VUT of een vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt 

of overgaat in een ouderdomspensioen, voordat de AOW-uitkering start. In deze situaties is er onder 

bepaalde voorwaarden een recht op de overbruggingsuitkering. Als gevolg van de versnelde 

verhoging van de AOW-leeftijd is de oorspronkelijke overbruggingsregeling aangepast.  

 

De overbruggingsregeling zou in eerste instantie in 2019 stoppen, maar loopt nu door tot 2023. De 

regeling was ooit bedoeld voor werknemers die vóór 2013 met vervroegd pensioen zijn gegaan. Bij 

de laatste aanpassing is de overbruggingsregeling ook opengesteld voor werknemers die tussen 1 

januari 2013 en 1 juli 2015 voor het eerst een VUT- en/of vroegpensioenuitkering ontvingen.  

 

De hoogte van de overbruggingsuitkering is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een 

uitkering of een aanvullend pensioen wordt volledig in mindering gebracht op de 

overbruggingsuitkering. Inkomen uit arbeid (zoals loon) wordt gedeeltelijk gekort. De 

overbruggingsuitkering mag niet hoger zijn dan de laatste VUT of vergelijkbare uitkering, of de 

laatste ouderdomspensioenuitkering. De maximale overbruggingsuitkering bedraagt € 740,05 voor 

gehuwden/partners en € 1.145,46 voor alleenstaanden (2016).  
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Voorbeeld 

Barbara (alleenstaand, 64 jaar) ontvangt iedere maand een VUT-uitkering van € 550. Om rond te kunnen komen 

neemt ze iedere maand € 500 op van haar spaarrekening. De VUT-uitkering stopt op 1 juli 2016, omdat ze dan 

65 jaar wordt. Op dat moment heeft zij geen inkomen meer. Ze heeft inmiddels al haar spaargeld “opgegeten”. 

Barbara heeft vanaf 1 juli 2016 negen maanden recht op een AOW-overbruggingsuitkering van € 550. De 

uitkering mag namelijk niet hoger zijn, dan de laatste VUT-uitkering. Omdat zij gedurende deze negen maanden 

geen ander inkomen heeft, kan Barbara een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. 

 

Overbruggingsuitkering bij lage inkomens 

De overbruggingsuitkering kan ook aangevraagd worden door toekomstig AOW’ers die tussen 65 jaar 

en de verhoogde AOW-leeftijd een inkomen hebben onder een bepaald minimumniveau. Deze 

inkomensgrens bedraagt 200% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden. Voor 

samenwonenden geldt een gezamenlijke inkomensgrens van 300% van het minimumloon.  
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5 ONLINE KLACHTENLOKET MIJN KIFID 

Sinds 7 juli 2015 kunnen consumenten hun klachten over financiële dienstverleners online indienen 

bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Door deze nieuwe aanpak verloopt het 

klachtenproces sneller en efficiënter dan voorheen. Dit betekent overigens niet dat het oude 

papieren traject verdwijnt. Het is nog steeds mogelijk om een klacht per post in te dienen. 

 

Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting 

De introductie van het online klachtenloket is een direct gevolg van de Europese richtlijn voor 

alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Met deze richtlijn is in Europa afgesproken dat 

consumenten snelle, goedkope en informele klachtenprocedures moeten kunnen volgen als er 

conflicten ontstaan met handelaren (dus ook met financieel dienstverleners). Een online 

klachtenloket draagt daaraan bij. 

 

De online procedure 

Als de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing heeft geleid, dan kan de consument de 

online procedure starten. Hij moet dan de volgende stappen volgen:  

1. Aanmaken van een persoonlijk account op Mijn.kifid.nl  

2. Invullen van het online klachtenformulier 

3. Uploaden van relevante documenten  

De hele hoor- en wederhoorprocedure wordt door Kifid vanaf dat moment online afgehandeld. De 

consument wordt via het webportaal of via e-mail op de hoogte gehouden van de status van de 

klacht. Als Kifid aanvullende informatie nodig heeft, dan kan de consument dit simpelweg uploaden 

in Mijn Kifid. 

 

De sneltest 

Het is voor consumenten vaak niet helemaal duidelijk of een klacht ook daadwerkelijk door Kifid in 

behandeling kan worden genomen. De klacht moet namelijk aan bepaalde eisen voldoen. Op Kifid.nl 

is sinds juli 2015 mogelijk de sneltest te doen (www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-

behandelbaarheid). Na het beantwoorden van maximaal dertien vragen weet de consument of de 

klacht naar alle waarschijnlijkheid behandelbaar is of niet.  
  

http://www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-behandelbaarheid
http://www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-behandelbaarheid
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6 SOLVENCY II: TOEZICHT IN DE VERZEKERINGSMARKT 

VERZEKERAARS IN DE BRES VOOR INEAS-KLANT 

Een aantal verzekeraars in ons land springt in de bres voor de 10.000 klanten van de onder curatele 

gestelde internetverzekeraar Ineas. De polishouders kunnen bij onder andere Allsecur, Nationale-

Nederlanden, Delta Lloyd en Aegon voor een maand een cascodekking op hun autoverzekering nemen. Als ze 

binnen die maand geen schade rijden, kunnen ze hun premie terugkrijgen. Ineas verkeert in zu lke grote 

financiële problemen dat de rechtbank in Amsterdam eind juni op verzoek van De Nederlandsche Bank heeft 

besloten een noodregeling af te kondigen voor de in ternetverzekeringsmaatschappij. De autoverzekeraar bleek 

onvoldoende geld in kas te hebben, waarop DNB aan de noodrem trok. Volgens directeur Ligtelijn van Ineas zijn 

slechte resultaten de hoofdoorzaak van de problemen. De problemen zijn volgens hem veroorzaakt door: 

aanloopverliezen bij uitbreiding van de activiteiten naar Spanje , in combinatie met veel blikschade vanwege de 

strenge winter in heel Europa, en extra boekhoudkundige eisen. 

 

Oplossing 

Inmiddels zoeken de bewindvoerders Marinus Pannevis en Paul  Versteeg naarstig naar een oplossing voor de 

10.000 klanten. De voorkeur van bewindvoerder Pannevis van DLA Piper is om de polishouders onder te brengen 

bij verschillende verzekeraars, zodat hun autoverzekering gewoon kan doorlopen. „Het bedrijf heeft in totaal 

90.000 verzekerden verspreid over vier landen, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. Het idee is het 

bedrijf op te knippen en per land onder te brengen bij een nationale verzekeraar. We hebben al 20 tot 30 

serieuze biedingen gehad die we nu aan het onderzoeken zijn. Als het toch onverkoopbaar blijkt te zijn, zullen 

we het failliet moeten verklaren. We hopen eind volgende week helderheid te kunnen verschaffen”, reageert 

Pannevis. Door de ondercuratelestelling is het onzeker of verzekerden nieuwe of onlangs ingediende schades 

nog vergoed krijgen. Ook moeten reparatiekosten zelf worden voorgeschoten. Wel is duidelijk dat het 

waarborgfonds garant zal staan indien Ineas niet in staat blijkt te zijn om de WA -schade te vergoeden. 

 

Bron: Telegraaf 8 juni 2010  

 

Solvency I (het toezichtsregime dat al jaren door de centrale banken in Europa wordt toegepast op 

de verzekeraars) heeft niet kunnen voorkomen, dat Ineas in 2010 failliet is gegaan. De 

toezichtsregels waren verouderd en daarom niet meer passend bij  de risico’s waar verzekeraars 

tegenwoordig mee te maken hebben. Om die reden is sinds 1 januari 2016 een nieuw Europees 

toezichtsregime van toepassing: Solvency II.  
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6.1 DOELSTELLING SOLVENCY II 

Bij het opstellen van Solvency II had de Europese Commissie de volgende doelstellingen voor ogen: 

 Verzekeraars hebben voldoende geld in kas om verzekeringsclaims te kunnen uitbetalen. 

 Verzekeringnemers worden beschermd tegen een mogelijk faillissement van de verzekeraar.  

 Toezichthouders hebben meer inzicht in de bedri jfsvoering van de verzekeraar en kunnen dan 

eerder maatregelen nemen. 

 Het vertrouwen in de financiële sector wordt hersteld.  

 

De drie pijlers van Solvency II 

Solvency II heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering van de verzekeraars. Zij moeten zich aan  

strenge eisen houden. Deze eisen zijn onderverdeeld in drie pijlers:  

 Pijler 1: kapitaaleisen op basis van risico’s  

 Pijler 2: governance en organisatie 

 Pijler 3: rapportage en verantwoording 

Kapitaaleisen op basis van risico’s  

Verzekeraars moeten voldoende reserves in huis hebben, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen 

blijven voldoen. Bij de waardering van deze verplichtingen werd voorheen gebruik gemaakt van 

rekenrentes. Volgens Solvency II moet er nu worden gerekend met marktrentes. Dit betekent dat bij 

een lage rentestand een hogere reserve moet worden aangehouden. De hoogte van de reserves is 

ook afhankelijk van de specifieke risico’s die verzekeraars lopen, zoals langlevenrisico, sterfterisico, 

opzegrisico, catastroferisico en operationeel risico.  

 

Governance en organisatie 

Solvency II stelt ook eisen aan de bedrijfsvoering (governance) van verzekeraars. Daarbij kan 

worden gedacht aan het verplicht aanwezig zijn van speciale functies binnen de organisatie en het 

moeten volgen van bepaalde bedrijfsprocessen en controles. 

 

Rapportage en verantwoording 

Tot slot moeten verzekeraars jaarlijks openheid van zaken geven over hun financiële huis houding. Zo 

moeten ze aangeven of ze nog steeds aan hun verplichtingen kunnen voldoen (de 

solvabiliteitspositie). 
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6.2 VRIJSTELLING VAN SOLVENCY II-EISEN 

Solvency II Basic 

Twee groepen verzekeraars vallen niet onder de normale Solvency II (een aantal uitzonderingen 

daargelaten), maar wel onder Solvency II Basis. Dit zijn:  

 Kleine verzekeraars met bruto premie-inkomsten van minder dan € 5 miljoen per jaar en 

technische voorzieningen (het vermogen dat nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen 

te kunnen dekken) van minder dan €  25 miljoen. 

 Natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van minder dan € 5 miljoen per jaar en 

technische voorzieningen (het vermogen dat nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen 

te kunnen dekken) van minder dan €  25 miljoen. 

 

Solvency II Basic is vergelijkbaar met de Solvency II -richtlijn, maar meer toegesneden op de aard en 

omvang van de twee genoemde groepen verzekeraars.  

 

Volledige vrijstelling 

Sommige verzekeraars hebben een volledige vrijstelling van de Solvency II eisen. Dat zijn de 

schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van niet meer dan 

€ 2 miljoen per jaar en technische voorzieningen van niet meer dan €  10 miljoen per jaar.  

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt dan ook geen toezicht op deze verzekeraars. Om het risico voor 

verzekeringnemers bij deze verzekeraars te beperken, geldt er een maximale dekking per verzekerd 

object of per leven van €  12.500. In Nederland zijn ongeveer 70 verzekeraars vrijgesteld van het 

Solvency II-regime. Ze vallen wel onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  
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7 BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 

Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de overheid de regelgeving rond het beloningsbeleid 

aangescherpt. Zo worden buitensporige beloningen en perverse beloningsprikkels bij financiële 

ondernemingen in Nederland tegengegaan. Sinds 2014 is al de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 

2014 (Rbb 2014) van toepassing. Op 7 februari 2015 is daarnaast de Wet beloningsbeleid financiële 

ondernemingen (Wbfo) in werking getreden. Met dit pakket aan maatregelen heeft Nederland één 

van de strengste beloningsregelingen in Europa. Dit moet een bijdrage leveren aan het herstel van 

het vertrouwen in de financiële sector.  

 

Reikwijdte 

De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle personen die werken voor of onder 

verantwoordelijkheid van een in Nederland gevestigde financiële onderneming. Dit betekent, dat niet 

alleen werknemers, maar ook uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers onder deze regels 

vallen, ongeacht de functie die zij binnen de financiële onderneming hebben.  

7.1 BEPERKING BELONINGEN 

Bonusplafond 

Vanaf 7 februari 2015 mag elke variabele bonus maximaal 20% van de vaste beloning zijn. Bij vaste 

beloning gaat het om beloningen waarvan vooraf het bedrag vaststaat. Dit is dus niet afhankelijk van 

de geleverde prestaties. Voorbeelden van vaste beloningen zijn:  

 een vast maandsalaris; 

 jaarlijks vakantiegeld; 

 een vaste dertiende maand; 

 een vast uurtarief bij freelancers;  

 een overwerkvergoeding (als dit vooraf contractueel is vastgesteld en niet afhankelijk is van de 

geleverde prestaties); 

 de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.  

Verbod op gegarandeerde bonussen 

Het is niet toegestaan een medewerker een gegarandeerde variabele bonus toe te kennen. Het gaat 

hier over bonussen waar (vrijwel) geen prestatievereiste tegenover staa t. Voor 

welkomstvergoedingen geldt een uitzondering. Als een nieuwe medewerker door zijn vertrek bij de 

voormalig werkgever niet meer in aanmerking komt voor een variabele beloning bij deze voormalige 

werkgever, mag de nieuwe werkgever dit gemis in het eerste jaar compenseren met een 

welkomstvergoeding. 

 

Beperking vertrekvergoedingen 

Financiële ondernemingen mogen geen ontslagvergoeding meer aanbieden als een medewerker:  

 op eigen initiatief vertrekt; 

 zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar hande len of nalaten; 

 dagelijks beleidsbepaler was en er sprake was van falen van de onderneming.  
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De ontslagvergoeding voor dagelijkse beleidsbepalers mag niet meer bedragen dan maximaal 100% 

van de vaste beloning op jaarbasis. Als de ontslagvergoeding als variabele beloning kan worden 

aangemerkt, dan is ook nog het bonusplafond van 20% van toepassing.  

Aanscherping claw back 

De raad van commissarissen van een financiële instelling kan al sinds 1 januari 2014 de bonus van 

een bestuurder aanpassen of terugvorderen. De nieuwe Wbfo heeft deze regeling uitgebreid naar alle 

medewerkers. Daarnaast moeten financiële ondernemingen sinds 7 februari 2015 bonussen of 

ontslagvergoedingen terugvorderen als de medewerker de beroepsnormen heeft geschonden of 

(mede)verantwoordelijk is voor grote verliezen. Als de financiële onderneming zich hier niet aan 

houdt, kunnen er hoge boetes worden opgelegd.  

 

Uitbreiding bonusverbod bij staatssteun 

Voor financiële ondernemingen die staatsteun genieten geldt al jaren een bonusverbod. Dit 

bonusverbod is door de Wbfo verder uitgebreid. Het verbod was alleen van toepassing op de 

bestuurders en dagelijks beleidsbepalers. Nu zijn de senior managers hieraan toegevoegd. Daarnaast 

is de duur van het bonusverbod verlengd. Staatsgesteunde financiële ondernemingen mogen pas dan 

weer bonussen toekennen, als de Staat geen enkel aandeel meer heeft in de onderneming . 

7.2 UITZONDERINGEN 

Als een financiële onderneming een individuele medewerker wil behouden door een zogenaamde 

retentiebonus aan te bieden, mag er worden afgeweken van het bonusplafond van 20%. Er is dan 

wel expliciet toestemming nodig van de toezichthouder. In dit geval geldt er een maximumplafond 

van 100%. 

Daarnaast mag er aan individuele medewerkers een hogere variabele beloning worden gegeven, 

zolang het gemiddelde van de variabele beloning over de hele groep medewerkers niet meer 

bedraagt dan 20%. Ook mag de variabele beloning van een persoon niet hoger zijn dan 100% van 

zijn vaste beloning. 

 

Voorbeeld 

Assurantiekantoor Goed Gedekt heeft 10 medewerkers in dienst. Het kantoor valt niet onder een CAO. Goed 

Gedekt wil uitsluitend aan twee collega’s, Frans en Brenda, een bonus uitkeren. Frans heeft een maandsalaris 

van € 2.800 bruto (inclusief vakantiegeld). Brenda verdient € 3.100 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). 

De bonus voor Frans bedraagt € 2.600. Brenda krijgt een bonus van € 1.200. 

Deze bonusregeling is niet in strijd met de Wbfo. Er kan namelijk een hogere bonus dan 20% worden 

toegekend, als de gemiddelde van de bonussen niet hoger is dan 20% en de individuele bonus niet hoger is dan 

100%. 

Frans ontvangt een bonus van 93% (€ 2.600/€ 2.800 x 100%). Voor Brenda is de bonus 39% (€ 1.200/€ 3.100 x 

100%). Naast Frans en Brenda zijn er nog 8 andere medewerkers die geen bonus krijgen.  

De gemiddelde bonus is dan 13,2% ([8 x 0% + 1 x 93% + 1 x 39%]/10) per persoon. Frans en Brenda zitten 

met hun bonus allebei onder de 100% van hun vaste inkomen.  

 

Beheerders van beleggingsinstellingen, instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) 

en beleggingsondernemingen die alleen voor eigen rekening handelen zijn uitgezonderd van het 

bonusplafond. De Regeling beheerst beloningsbeleid is voor deze groep wel van toepassing . 
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8 TERUGSTORTEN PREMIE 

Onder bepaalde voorwaarden kan de te veel op een lijfrente betaalde premie worden teruggestort, 

zonder dat daar fiscale gevolgen aan zijn verbonden.  

 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een consument een foutieve of anderszins onwenselijke 

overboeking doet vanaf zijn bankrekening naar zijn of haar geblokkeerde lijfrentespaarrekening of 

lijfrentebeleggingsrecht in plaats van naar een reguliere spaarrekening. Dit kan gebeuren als iemand 

bijvoorbeeld meerdere rekeningen heeft bij een bank.  

 

Het gevolg hiervan kan zijn, dat het overgemaakte bedrag (deels) niet aftrekbaar is als uitgave voor 

een inkomensvoorziening. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende jaar - en/of reserveringsruimte is.  

 

Oude goedkeuring 

Als de consument (de rekeninghouder) de foutieve overboeking binnen drie maanden na datum 

overboeking bij de bank meldt, dan mag de bank het bedrag terugboeken vanaf de geblokkeerde 

rekening zonder fiscale gevolgen. 

 

Als de fout niet binnen drie maanden na de datum van overboeking is gemeld, kan herstel alleen 

plaatsvinden als de rekeninghouder of de bank aan de Belastinginspecteur aannemelijk maakt, dat er 

sprake is van een fout.  

 

Nieuwe goedkeuring 

Voor situaties waarin de bestaande goedkeuring geen oplossing biedt, is nu een ruimere goedkeuring 

aanwezig. Op basis hiervan mag een financiële instelling:  

 

 Een te hoge inleg op een lijfrentespaarrekening of –beleggingsrecht terugstorten; 

 Voor het deel van het overgemaakte bedrag dat hoger is dan de jaar - en reserveringsruimte 

(box 1) in het betreffende jaar.  

 

Ofwel: alles wat boven de aftrekbare ruimte voor de belastingplichtige teveel is betaald, kan zonder 

fiscale gevolgen worden teruggestort aan de rekeninghouder. Dat betekent dat ook het niet -belast 

saldobedrag van € 2.269 moet worden teruggestort.  

 

Er is wel een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ van de bevoegde inspecteur vereist. De financiële 

instelling moet het terug te storten bedrag monitoren. Het bedrag moet namelijk binnen drie 

maanden na dagtekening van de afgegeven verklaring zijn teruggestort zonder inhouding van 

loonheffing. 

 

De gegeven goedkeuring geldt in voorkomende gevallen ook bij herstel van een te hoge 

premiestorting op een lijfrenteverzekering.  
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Reikwijdte goedkeuring 

De goedkeuring geldt voor betalingen:  

 Die zijn gedaan tot en met 31 december 2016; 

 Voor betalingen gedaan in het kalenderjaar van binnenkomst van het verzoek; en 

 De vijf daaraan voorafgaande jaren. 

 

Voorwaarden goedkeuring 

Natuurlijk zijn aan de hiervoor beschreven goedkeuring voorwaarden verbonden. Het gaat dan om de 

volgende voorwaarden: 

 De belastingplichtige moet de bevoegd belastinginspecteur  verzoeken om toestemming voor 

terugstorting van het te veel betaalde bedrag;  

 Het verzoek moet uiterlijk 31 december 2017 door de bevoegde belastinginspecteur zijn 

ontvangen; 

 Heeft de belastingplichtige nog aftrekmogelijkheden, dan moeten deze worden benut (geen 

keuze); en 

 De belastingplichtige moet het terug te storten bedrag alsnog opnemen in de 

rendementsgrondslag van box 3 van de betreffende jaren.  

 

Het indienen van het verzoek aan de belastinginspecteur, houdt overigens direct in dat de 

belastingplichtige ermee akkoord gaat dat de belastingdienst de verschuldigde inkomstenbelasting 

gaat navorderen. 
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9 AFKOOP LIJFRENTE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk voor arbeidsongeschikten om nog niet ingegane lijfrenten af te 

kopen, zonder dat er revisierente in rekening wordt gebracht. Uiteraard is er een aantal voorwaarden 

aan deze afkoop verbonden. Indien men niet voldoet aan deze voorwaarden zal alsnog revisier ente in 

rekening worden gebracht. 

Deze optie van afkoop kan aantrekkelijk zijn. Door de lijfrente onder gebruikmaking van deze 

‘fiscaal-voordelige’ regeling af te kopen kan voortijdig worden voorzien in eigen inkomen bij 

arbeidsongeschiktheid, zonder dat het reguliere afkoopregime van toepassing is. Over de afkoopsom 

is wel inkomstenbelasting verschuldigd. Er geldt ook een fiscaal -voordelige afkoopregeling voor de 

per 1 januari 2015 geïntroduceerde netto-lijfrente in box 3. 

9.1 ACHTERGROND 

Het kabinet kondigde eind 2013 een aantal maatregelen aan met betrekking tot het pensioen van 

zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) aangekondigd. Een van die maatregelen was het fiscaal 

mogelijk maken dat een lijfrentevoorziening in box 1 eerder kan worden opgenomen om te v oorzien 

in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, zonder dat revisierente is verschuldigd. Dit was een van de 

maatregelen die de politiek destijds voor ogen had bij het verder versterken van pensioenopbouw 

voor zzp'ers. Met de nieuwe afkoopregeling kunnen niet  alleen deze zzp'ers, maar ook alle andere 

bezitters van een lijfrente het saldo uit hun eigen lijfrentevoorziening voortijdig opnemen bij 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Voorwaarden 

Om gebruik te kunnen maken van deze gunstige afkoopregeling, moet degene die de l ijfrente 

(gedeeltelijk) wil afkopen aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen:  

 

1. De rechthebbende moet langdurig arbeidsongeschikt zijn (als de verzekeringnemer is 

overleden moet de tot de aanspraak gerechtigde langdurig arbeidsongeschikt zijn);  

2. De rechthebbende mag de AOW-gerechtigde leeftijd op het moment van afkoop nog niet 

hebben bereikt (als de verzekeringnemer is overleden mag de tot de aanspraak deze leeftijd 

nog niet hebben bereikt); én  

3. Het gezamenlijk bedrag van de afgekochte lijfrente mag in het (kalender)jaar van afkoop 

niet meer bedragen dan het hoogste van € 40.000 of de gemiddelde premiegrondslag in het 

jaar vóór het jaar van afkoop én het jaar wat daaraan vooraf ging. Bij de premiegrondslag 

wordt geen rekening gehouden met de franchise.  
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9.2 ENKELE VERDUIDELIJKINGEN 

De uitvoerder van de lijfrente kan op verzoek van de klant bij inhouding van loonheffing rekening 

houden met het feit dat het gaat om een (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrente bij 

arbeidsongeschiktheid. De klant moet daarbij aan de u itvoerder aannemelijk maken dat hij voldoet 

aan de voorwaarden voor afkoop.  

 

De voorwaarden zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001. Daarin is 

bepaald dat sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid als uit een verklaring van een arts blijkt 

dat de belastingplichtige door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven, 

niet in staat is:  

 Volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de 

arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend; en 

 Hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat 

zal zijn. 

 

Uit de memorie van toelichting blijkt niet om wat voor arts het daarbij moet gaan. Het ligt voor de 

hand dat dit de huisarts of de behandelend arts zal zijn. 

 

Een verduidelijking met betrekking tot de AOW-gerechtigde leeftijd: als al een AOW-uitkering wordt 

ontvangen (al dan niet in combinatie met andere oudedagsvoorzieningen), dan vindt het kabinet een 

aparte onttrekking aan c.q. afkoop van de lijfrente voor arbeidsongeschiktheid niet nodig.  

 

Een verduidelijking met betrekking tot het bedrag: bij een hogere afkoopsom dan € 40.000 is (al dan 

niet gedeeltelijk) afkopen zonder revisierente ook mogelijk. Het moet dan wel gaan om een 

inkomensvervangende onttrekking. Die hogere afkoopsom wordt gekoppeld aan het gemiddelde 

inkomen van de arbeidsongeschikte in de voorgaande twee jaren aan het jaar van afkoop.  

 

Concreet betekent dit dat - naast een mogelijke reguliere termijn - aan de lijfrente maximaal mag 

worden onttrokken het gemiddelde van het gezamenlijke bedrag van de volgende 

inkomensbestanddelen van de belastingplichtige:  

 

- De winst uit onderneming (vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de  

 ondernemersaftrek); 

- Het belastbare loon; 

- Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden; én  

- De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.  

 

Dit gezamenlijke bedrag wordt niet verminderd met een AOW franchisebedrag.  

 

Eenzelfde mogelijkheid tot (gedeeltelijke) afkoop geldt ook voor de netto-lijfrente in box 3. Als aan 

de eerste twee eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan een netto -lijfrente worden 

afgekocht zonder sancties in box 3. De inkomenseis, de derde voorwaarde, ligt anders.  
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De gemaximeerde onttrekking wordt - net als bij een onttrekking aan een box 1-lijfrente - gekoppeld 

aan het inkomen van de belastingplichtige in de afgelopen jaren. Maar in verband met het netto 

karakter van de netto-lijfrente, wordt ook dit maximum gekoppeld aan een netto-inkomen. Er vindt 

een omrekening plaats naar een netto-inkomen van het inkomen boven € 100.000 (aftoppingsgrens) 

vermenigvuldigd met een netto factor van 0,48.  

 

Dat alleen het deel van het inkomen in aanmerking wordt genomen dat de aftoppingsgrens 

overschrijdt, hangt samen met het feit dat de netto-lijfrente alleen ziet op dit inkomenstraject van 

inkomens boven € 100.000.  
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11 VERVALLEN TIJDSKLEM 

Medio 2014 is goedgekeurd door het ministerie van Financiën, dat de tijdsklem van 15 of 20 jaar 

premiebetaling - een van de voorwaarden voor een belastingvrije uitkering van een KEW, SEW of 

BEW- onder bepaalde omstandigheden vervalt.  

 

Deze omstandigheden zijn zoals bekend: 

1. Relatiebeëindiging (einde fiscaal partnerschap); of  

2. Restschuld; of  

3. Enige vorm van schuldhulpverlening. 

 

Een uitkering hoger dan de som van de betaalde premies (KEW) of de inleg (SEW of BEW)  kan bij 

een van deze omstandigheden zonder de fiscale voorwaarde van een periodieke betaling gedurende 

15 of 20 jaar toch onbelast worden ontvangen. Degene moet dan aan de verzekeraar, bank of 

beheerderaannemelijk maken dat hij zich in één van de drie genoemde situaties bevindt.  

 

Deze verzekeringen moeten daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• Premiebandbreedte maximaal 1:10; 

• Op of na 1 januari 2001 geen premieverhoging of verhoging van het verzekerd kapitaal;  

• Op of na 1 januari 2001 geen verlenging van de looptijd.  

 

Als extra voorwaarde geldt dat de uitkering wordt gebruikt om de eigenwoningschuld of de 

restschuld zo veel als mogelijk af  te lossen. 

 

Goedkeuring 

Op 17 december 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd, dat de 

tijdsklem ook kan vervallen voor de kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 2001.  

 

Voorwaarde is dat deze Brede Herwaardering-kapitaalverzekeringen ook voldoen aan de vermelde 

voorwaarden en dus uitzicht geven op een belastingvrije uitkering. Weliswaar eist de wet niet dat 

deze uitkering wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld,  maar 

deze eis wordt voor de toepassing van dit besluit wel gesteld.  
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12 DEFISCALISERING 

12.1 DEFISCALISERING WERKT TERUG TOT OPENVALLEN NALATENSCHAP 

De staatssecretaris heeft een eerder besluit over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) gewijzigd. 

Hij keurt in het gewijzigde besluit goed dat de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom 

met terugwerkende kracht geldt vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de 

nalatenschap. 

 

Voorbeeld defiscalisering 

Van een echtpaar met een kind overlijdt de man. Hij laat een eigen woning na. Volgens het wettelijk erfrecht 

erven het kind en de vrouw elk een deel van de eigendom van de woning. Daarnaast krijgt de vrouw het 

vruchtgebruik van de woning tot (bijvoorbeeld) haar overlijden.  

 

Het kind krijgt dan dus de bloot eigendom van de woning. De bloot eigendom wordt bij defiscalisering niet 

tot de bezittingen van het kind in box 3 gerekend (voor de liefhebbers: art. 5.4, eerste lid, Wet IB 2001).  

 

Een voorwaarde voor deze defiscalisering is dat het vruchtgebrui k juridisch is gevestigd. 

 

Het vruchtgebruik van de eigen woning is vervolgens belast volgens de regels vanuit de Wet IB 2001 

met het eigenwoningforfait (eventueel met toepassing Wet Hillen in geval van geringe 

eigenwoningschuld). 

 

In de praktijk is echter gebleken dat de nabestaanden na het openvallen van de nalatenschap te 

weinig tijd hebben om het vruchtgebruik juridisch te laten vestigen. Dat betekent dan dat de 

defiscalisering niet vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de nalatensc hap van 

toepassing is.  

 

Immers, als het vruchtgebruik formeel wordt gevestigd, is de defiscalisering pas vanaf dat moment 

van toepassing. Dit leidt tot misverstanden in de praktijk en dus in de fiscale verwerking.  

12.2 GOEDKEURING 

Om deze praktische misverstanden te vermijden, wordt nu goedgekeurd dat de defiscalisering met 

terugwerkende kracht geldt vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de 

nalatenschap.  

 

Hieraan wordt wel de voorwaarde verbonden, dat het recht van vruchtgebruik wordt geve stigd 

binnen twee jaar na het overlijden van de erflater.  

 

Let op 

De defiscalisering geldt alleen bij: vorderingen en schulden en bij vruchtgebruiksituaties tussen 

(stief)ouder en kind(eren).  
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Voor personen buiten deze categorie (bijvoorbeeld langstlevende partner met als bloot eigenaren 

neven en nichten) geldt niet de defiscalisering. In die situaties zijn zowel het genot (vruchtgebruik) 

als de bloot eigendom dan belast voor de inkomstenbelasting. Het vruchtgebruik in box 1 (indien het 

de eigen woning betreft) en de bloot eigendom in box 3.  

 

Voorbeeld 

Mark (63) en Joyce (61) zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Mark heeft een vakantiewoning met 

een WOZ-waarde van € 200.000. In zijn testament heeft Mark laten opnemen dat zijn zoon Luuk het 

blooteigendom van de woning krijgt en Joyce het vruchtgebruik.  

  

Mark komt nu te overlijden. Op dat moment wordt het booteigendom wordt nu vastgesteld op een waarde 

van € 80.000. De waarde van het vruchtgebruik is € 120.000. Als er geen sprake zou zijn van  defiscalisering 

zou Luuk nu bij zijn aangifte over volgend jaar € 80.000 als vermogen moeten opnemen in box 3. Omdat dit 

niet wenselijk is, hoeft Luuk dit niet te doen. Daarvoor in de plaats moet Joyce nu de volledige WOZ -waarde 

van  € 200.000 meenemen in haar aangifte voor de vermogensrendementsheffing in box 3.  

  

Als het hier een eigen woning betreft, dan valt de woning voor Joyce in box 1 en Luuk hoeft nog steeds niets 

mee te nemen voor zijn vermogensrendementsheffing.  
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13 AFSCHAFFEN MINIMUMWAARDERINGSREGEL 

Ter voorkoming dat er méér belasting is verschuldigd dan het bedrag van de afkoopsom bedraagt, 

keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat bij afkoop van een aanspraak op lijfrente of 

periodieke uitkeringen de waarde ervan als grondslag dient, en n iet de som van de ingelegde 

premies als deze som hoger is.  

13.1 MINIMUMWAARDERINGSREGEL 

Als iemand zijn nog niet ingegane lijfrente (nieuw regime) geheel of gedeeltelijk afkoopt, dan wordt 

er inkomstenbelasting en revisierente geheven. Hierbij kan onder bepaalde voorwaarden nog 

rekening 

worden gehouden met niet-afgetrokken premie of inleg.  

 

Het bedrag waarover deze heffingen betaald moeten worden, is standaard de afkoopwaarde, tenzij 

de som van het totaal aan gestorte premies hoger is. Dan wordt de belasting berekend over het 

totale gestorte bedrag. Er is immers over deze stortingen belastingaftrek genoten en dat voordeel 

moet nu worden terugbetaald. Deze regelgeving wordt de minimumwaarderingsregel genoemd.  

 

(Deze regel geldt overigens niet voor afkoop van een lijfrentekapitaal dat vrijkomt in verband met 

het overlijden van de verzekerde, waarvan is bepaald dat er een nabestaandenlijfrente aangekocht 

moet worden.) 

13.2 GEVOLG BIJ NEGATIEF RENDEMENT 

De toepassing van de minimumwaarderingsregel bij afkoop van een nog niet ingegane lijfrente, kan 

dus als gevolg hebben dat een belastingplichtige méér belasting is verschuldigd dan de hoogte van 

het bedrag van de afkoopwaarde. Dit kan zich voordoen voor als de waarde van de aanspraak door 

negatieve beleggingsrendementen (fors) lager ligt dan de betaalde en afgetrokken premies of inleg.  

 

Het hierboven geschetste (fiscale) gevolg van de minimumwaarderingsregel, vindt de staatsecretaris 

ongewenst. Zeker nu hij signaleert dat binnen de huidige economische situatie belastingplichtigen 

eerder (al dan niet genoodzaakt) hun lijfrenteovereenkomsten afkopen. Daarnaast was de 

minimumwaarderingsregel ook in de wet opgenomen om oneigenlijk gebruik (boxarbitrage) tegen te 

gaan. Boxarbitrage kan zich echter niet voordoen in si tuaties van afkoop. 

 

De staatssecretaris stelt nu daarom de minimumwaarderingsregel buiten werking. Dat doet hij via 

een goedkeuring die vooruitloopt op nieuwe wetgeving.  
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13.3 GOEDKEURING 

Goedgekeurd wordt dat de minimumwaarderingsregel (voor de liefhebbers: ar tikel 3.137, eerste lid, 

tweede volzin, van de Wet IB 2001) niet van toepassing is bij afkoop van een aanspraak op lijfrente 

of periodieke uitkeringen. Als de definitieve aanslag over het jaar waarin de afkoop heeft 

plaatsgevonden onherroepelijk vaststaat, kan nog ambtshalve vermindering worden gevraagd.  

 

Deze goedkeuring is op 12 september 2015 in werking getreden.  

 

Voorbeeld 

Ronald heeft in de afgelopen 7 jaar totaal € 42.000 betaald aan zijn lijfrentevoorziening in box 1. Door 

aanhoudend dalend rendement overweegt hij de aanspraak af te kopen. De afkoopwaarde is € 30.000.  

 

Gevolg bij afkoop voor 12 september 2015: 

Ronald betaalt inkomstenbelasting over € 42.000  

Ronald betaalt revisierente over € 30.000 

Totale heffing: € 27.840 

 

Gevolg bij afkoop op of na 12 september 2015: 

Ronald betaalt inkomstenbelasting over € 30.000  

Ronald betaalt revisierente over € 30.000 

Totale heffing: € 21.600 
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14 WET PENSIOENCOMMUNICATIE AANGENOMEN 

De Eerste Kamer heeft in 2015 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de 

pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. De wet is op 1 juli 2015 in 

werking treden. De wet kent een gefaseerde invoering: een eerste deel per 1 juli 2015, deels met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, het tweede deel in januari  en juli 2016 en het laatste 

onderdeel per januari en juli 2017.  

 

De wet moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die 

aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de 

gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals werkloosheid of overlijden voor het 

pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden. De wet beoogt 

mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pens ioen te bieden. Verder bieden de 

pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.  

14.1 STAPPEN 

Met het aannemen van deze wet zijn een reeks belangrijke pensioenmaatregelen uit het 

regeerakkoord gerealiseerd. Denk hierbij  aan fiscale hervorming, aanpassing van het financieel 

toetsingskader, voorstellen om de kwaliteit van het bestuur van pensioenfondsen te verbeteren en 

het interne toezicht te versterken. Het verhelderen van de pensioencommunicatie is nu de vierde 

stap die van kracht wordt. Deze verloopt ook weer in stappen.  

 

Tijdslijn en veranderingen 

Hierna worden in een tijdslijn de diverse veranderingen getoond en per welke datum deze actueel 

zijn. 

14.2 PER 1 JULI 2015 

 Volgens de wet mag de verplichte communicatie met deelnemers vanaf nu digitaal verlopen, 

tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie 

waarin de deelnemer op papier wordt aangeschreven en hij kan instemmen met digitale 

communicatie; 

 Het Pensioenregister begonnen met het verbeteren van www.mijnpensioenoverzicht.nl;  

 Waardeoverdracht van netto pensioenaanspraken wordt mogelijk met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2015 (vereist hiervoor is dat ook de nieuwe uitvoerder een netto 

pensioenregeling kent.); 

 DNB krijgt de bevoegdheid om statistische informatie over individuele fondsen te publiceren, 

met het doel inzicht te geven in de financiële situatie van deze pensioenfondsen.  
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14.3 PER 1 JANUARI 2016 

 Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) hoeft niet meer het 'te bereiken pens ioen' weer te 

geven. Deelnemers die dat willen weten, kunnen dat opzoeken op 

ww.mijnpensioenoverzicht.nl; 

 Het UPO bevat alleen nog informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken, de A -factor, 

de verleende toeslagen en de eventueel toegepaste korting;  

 Uitvoerders worden verplicht om relevante informatie op de website te plaatsen, zoals het 

jaarverslag, het herstelplan, pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst etc.;  

 Uitvoerders worden verplicht om informatie te verstrekken bij ontslag, scheiding en 

voorafgaand aan de pensioeningangsdatum. De bedoelde informatie heeft dan betrekking op 

de mogelijkheid van afkoop, de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, van waardeoverdracht, 

de aanwezigheid van een herstelplan en de opties om flexibiliseringsmogelijkheden toe te 

passen bij een ingaand pensioen. 

14.4 PER 1 JULI 2016 

 Pensioenuitvoerders met deelnemers moeten gaan communiceren via Pensioen 1 -2-3; 

 

Pensioen 1-2-3 is een nieuw digitaal communicatiemiddel dat iedere pensioenuitvoerder moet gaan 

gebruiken en bestaat uit een document met drie lagen. In iedere laag krijgt de deelnemer informatie 

over zijn pensioenregeling. Dat gebeurt per laag steeds uitgebreider. Dit moet uitnodige tot het 

(beter) lezen ervan. 

 

1. Pensioen 1 bevat een beknopte weergave van de pensioenregeling. Deze laag vervangt de 

huidige startbrief; 

2. Pensioen 2 beschrijft de onderdelen uit Pensioen 1 uitgebreider;  

3. Pensioen 3 bestaat uit documenten die bij de regeling horen, bijvoorbeeld het 

pensioenreglement. 

 

Pensioenuitvoerders die in staat zijn alle lagen van pensioen 1-2-3 op de website ter beschikking te 

stellen, hebben de mogelijkheid dit vanaf 1 juli 2015 al te doen in plaats van 1 juli 2016.  

14.5 PER 1 JANUARI 2017 

 Er worden ook uniforme modellen voorgeschreven voor de pensioenoverzichten van 

pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners met bijzonder 

partnerpensioen; 

 De opgave van de hoogte van het ouderdomspensioen geschiedt op basis van een 

optimistisch, pessimistisch en een verwacht rendement in het pensioenregister;  

 Pensioengerechtigden worden opgenomen in het pensioenregister;  

 Pensioenuitvoerder verstrekken aan gepensioneerden, gewezen deelnemers en gewezen 

partners een verkort UPO. 
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Het doel van de Wet Pensioencommunicatie is verandering te brengen in het pensioenbewustzijn van 

deelnemers. Het pensioenbewustzijn in Nederland is laag. Het merendeel van de Nederlanders is 

daardoor onvoldoende op de hoogte van zijn inkomenspositie na pensionering. De belangrijkste 

informatiebronnen zoals het uniform pensioenoverzicht en de startbrief zijn nu nog voor een groot 

deel van de deelnemers onvoldoende begrijpelijk. De Wet Pensioencommunicatie dat dus gaan 

verbeteren. De deelnemer moet zich bewuster worden van de risico’s van de pensioenvoorziening, 

weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en of dat voldoende is.  

 

In de Wet Pensioencommunicatie wordt gepoogd meer aan te sluiten aan de informatiebehoeften en 

de kenmerken van de deelnemer.  
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