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VOORAF 

 

Het kabinet-Rutte 2 heeft op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd. Hiermee zijn de fiscale 

plannen voor het jaar 2017 bekend gemaakt. Ook staan er enkele maatregelen in die pas per 2018 ingaan. 

Een aantal maatregelen was eerder dit jaar al aangekondigd en ook de laatste weken zijn geheel 

traditiegetrouw al diverse maatregelen uitgelekt. Nu het Belastingplan 2017 daadwerkelijk is ingediend en 

gepubliceerd, is ook de exacte invulling van de wijzigingen duidelijk. Het Pakket Belastingplan 2017 bestaat 

uit de volgende zes wetsvoorstellen: 

• Belastingplan 2017; 

• Overige fiscale maatregelen 2017; 

• Fiscale vereenvoudigingswet 2017; 

• Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen;  

• Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing; en  

• Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. 

 

De wijzigingen die samenhangen met de Rijksbegroting voor 2017 en daarmee doorgaans een direct effect 

hebben op de eigen portemonnee, zijn opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017. De meer 

technische wijzigingen en het zogenaamde reguliere onderhoud staan in het wetsvoorstel Overige fiscale 

maatregelen 2017. In dit pre-verkiezingsjaar staan de drie kerndoelen koopkrachtverbetering, 

vereenvoudiging en belastingontwijking centraal in de fiscale wijzigingsvoorstellen. Daarbij krijgt het 

kerndoel vereenvoudiging gestalte in een eigen wetsvoorstel, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017. De drie 

andere wetsvoorstellen betreffen wijzigingen die zodanig specifieke onderwerpen betreffen, dat het 

Belastingplan 2017 daarvoor geen ruimte biedt. Deze onderwerpen, waaronder het pensioen in eigen 

beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn van dien aard dat deze een eigen behandeling 

verdienen in het Parlement. Wij hebben de belangrijkste maatregelen in deze wetsvoorstellen hierna voor u 

op een rij gezet. 

 

Het kabinet heeft ruimte gevonden in de begroting om zowel meer geld te besteden als om lastenverlichting 

te bewerkstelligen. Aangekondigd is dat sprake is van een evenwichtige verbetering van de koopkracht, 

waarbij aandacht wordt besteed aan jong en oud, eenverdieners en tweeverdieners, gezinnen en 

alleenstaanden, maar ook het midden- en kleinbedrijf moet profiteren, door een verlenging van de eerste 

tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Zoals altijd geldt dat op individueel niveau ook sprake kan zijn van 

een koopkrachtdaling. 

 

Daar komt bij dat stevig wordt ingezet op maatregelen om belastingontwijking te voorkomen. In de 

inkomstenbelasting wordt met name het ontwijken van de vermogensrendementsheffing (box 3) aangepakt, 

terwijl in de vennootschapsbelasting maatregelen met betrekking tot renteaftrek en de innovatiebox worden 

getroffen.  

 

Bij de behandeling door de Tweede Kamer kunnen nog de nodige wijzigingen op de voorstellen worden 

aangebracht. De kabinetspartijen PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, zodat net als 

vorig jaar meer dan anders rekening moet worden gehouden met andere politieke stromingen. Bovendien 

zullen de verschillende partijen met het oog op de verkiezingen extra voor hun eigen doelgroep willen 

opkomen. Het is nu dan ook niet aan te geven welke voorgestelde maatregelen uiteindelijk nog gewijzigd 

zullen worden, komen te vervallen of juist worden toegevoegd. In het hierna opgenomen overzicht gaan de 

wijzigingen op 1 januari 2017 in, tenzij anders is aangegeven. 
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INKOMSTENBELASTING 

 

Tarief 

Naast een inflatiecorrectie wordt een deel van eerdere lastenverlichtingen teruggedraaid. Sinds 2014 wordt 

het hoogste tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, langzaam afgebouwd. In 2017 

bedraagt het maximale aftrektarief 50%, terwijl het inkomen in de hoogste tariefschijf wordt belast met 

52%.  

De opbrengst van deze maatregel wordt gebruikt om de grens van de derde tariefschijf te verhogen, zodat 

men minder snel in het hoogste tarief terecht komt. Voorgesteld wordt nu om per 2017 deze verlenging van 

de tariefschijf voor een deel terug te draaien, namelijk met € 400.  

 

In tabelvorm zijn de schijfgrenzen en tarieven als volgt weer te geven en te vergelijken. De tarieven 

betreffen de gecombineerde tarieven Inkomsten- en loonbelasting/premies volksverzekeringen, met indien 

afwijkend tussen haakjes de tarieven boven de AOW-leeftijd. 

 

Schijven en grenzen  Stand 2016 Tarief 2016 Stand 2017 Tarief 2017 

Einde 1e schijf  € 19.922  36,55% 

(18,65%) 

€ 19.982  36,55% 

(18,65%) 

Einde 2e schijf geboren na 1945  € 33.715 40,4% 

(22,5%) 

€ 33.791 40,8% 

(22,65%) 

Einde 2e schijf geboren voor 1946 € 34.027 (22,5%) € 34.130 (22,65%) 

Einde 3e schijf  € 66.421 40,4% € 67.072 40,8% 

Start 4e schijf  € 66.422 52% € 67.073 52% 

 

Heffingskortingen 

De algemene heffingskorting wordt afgebouwd naar mate het inkomen stijgt. In 2016 is daarbij de afbouw 

behoorlijk versneld en is bovendien de bodem uit de afbouwregeling verdwenen – de korting wordt nu tot 

nihil afgebouwd. In 2017 zou de maximale algemene heffingskorting worden verlaagd, maar nu wordt 

voorgesteld om deze, na indexatie, licht te verhogen van € 2.242 (2016) naar € 2.254 (2017). De afbouw 

start bij de grens van de eerste tariefschijf, in 2017 bij een inkomen van € 19.982. De algemene 

heffingskorting bedraagt uiteindelijk nihil bij een inkomen vanaf € 66.745. 

 

De arbeidskorting bedraagt in 2016 nog maximaal € 3.103. Per 2017 wordt dit maximum verhoogd op 

grond van eerdere wetgeving. Voorgesteld wordt nu om deze verhoging wat te beperken, zodat de 

maximale arbeidskorting in 2017 € 3.223 bedraagt. Net als de algemene heffingskorting wordt de 

arbeidskorting afgebouwd naar mate het inkomen stijgt. Het startpunt voor de afbouw wordt verlaagd van 

€ 34.015 (2016) tot € 32.444 in 2017. Op grond van eerdere wetgeving wordt de afbouw wel vertraagd, 

van 4% naar 3,6%. De arbeidskorting bedraagt dan nihil vanaf een inkomen van € 121.972. 

 

De in het belastingplan van vorig jaar opgenomen verlaging van de ouderenkorting per 2017 wordt voor 

ouderen met een inkomen tot circa € 36.000 omgezet in een verhoging. In 2016 bedraagt het maximum 

nog € 1.187, in 2017 wordt dat € 1.292. Voor ouderen met een inkomen boven de circa € 36.000 stijgt de 

ouderenkorting als gevolg van de inflatiecorrectie met € 1 naar € 71. 

 

In tabelvorm zijn de heffingskortingen als volgt weer te geven. 

 

Heffingskortingen  2016 2017 

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.242  € 2.254  

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd  € 1.145  € 1.151  

Afbouwpercentage algemene heffingskorting  4,822%  4,787%  

Maximum arbeidskorting  € 3.103  € 3.223  

Afbouwpercentage arbeidskorting  4%  3,6%  
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Opbouwpercentage arbeidskorting 27,698% 28,317% 

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting  € 2.769  € 2.778 

Jonggehandicaptenkorting  € 719  € 722 

Ouderenkorting  € 1.187 / € 70  € 1.292 / € 71 

Alleenstaande ouderenkorting  € 436  € 438 

 

Wijzigingen box 3 

Bij de aanname van het Belastingplan 2016 eind vorig jaar is een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3 

per 2017 aangenomen. Het belastingtarief blijft 30% maar het forfaitair rendement wordt berekend aan de 

hand van een vermogensmix en drie schijven met elk een eigen jaarlijks wisselend forfaitair 

rendementspercentage. Voor het jaar 2017 wordt het forfaitair rendement tot een belastbaar vermogen van 

€ 100.000 2,9%, tussen de € 100.000 en de € 1.000.000 4,7% en daarboven 5,5%. Er geldt vanaf 2017 

een vrijstelling voor het gehele vermogen in box 3 van € 25.000 per persoon.  

 

Toerekening schulden met vruchtgebruik krachtens erfrecht 

Bij goederen waarop een vruchtgebruik rust, geldt voor box 3 dat in beginsel de blooteigendomwaarde bij 

de bloot eigenaar in aanmerking wordt genomen en de waarde van het vruchtgebruik bij de 

vruchtgebruiker. Als het vruchtgebruik echter krachtens erfrecht is gevestigd, bestaat daarvoor een 

afwijkende regeling. Deze goederen behoren dan bij de bloot eigenaar (doorgaans het kind) niet tot de 

bezittingen in box 3 en bij de langstlevende echtgenoot wordt niet slechts de waarde van het vruchtgebruik, 

maar de volle waarde van de goederen in aanmerking genomen. Doel hiervan is het aansluiten bij de 

maatschappelijke realiteit in erfrechtelijke situaties door de (forfaitaire) inkomsten uit het nagelaten 

vermogen te belasten bij degene die over de inkomsten kan beschikken (doorgaans de langstlevende 

partner).  

 

De hiervoor genoemde regeling ziet enkel op bezittingen waarop een dergelijk vruchtgebruik rust. Schulden 

vallen hier op grond van de huidige wettekst niet onder. Tot een nalatenschap waarop krachtens erfrecht 

een vruchtgebruik rust, kunnen echter ook schulden behoren. Deze schulden maken dan deel uit van een 

zogenoemde algemeenheid waarop een vruchtgebruik is gevestigd. De bezittingen uit een dergelijke 

algemeenheid worden volledig belast bij de vruchtgebruiker, terwijl de schulden die deel uitmaken van 

dezelfde algemeenheid voor de blooteigendomwaarde bij de bloot eigenaar en voor de vruchtgebruikwaarde 

bij de vruchtgebruiker worden belast. Dat leidt tot een onwenselijke uitkomst. De vruchtgebruiker is immers 

degene die rente verschuldigd is over de schuld. Mede vanuit het oogpunt van vereenvoudiging en van 

vermindering van administratieve lasten wordt daarom voorgesteld om alle vermogensbestanddelen die deel 

uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust voor box 3 gelijk te 

behandelen en dus ook de schulden volledig bij de vruchtgebruiker in aanmerking te nemen. 

 

Aftrek van scholingsuitgaven vervangen door vouchersysteem 

Vanwege gerede twijfel over de effectiviteit en doelmatigheid van de aftrek scholingsuitgaven, wordt 

voorgesteld om deze vorm van persoonsgebonden aftrek per 2018 af te schaffen. Daarvoor in de plaats 

komt een systeem van scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te 

volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. 

 

De komende tijd zullen de details rondom de scholingsvouchers moeten worden uitgewerkt. De eerste 

informatie staat in de voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2016 die de Minister van OCW en de Minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eveneens op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer hebben 

gestuurd. De nieuwe regeling zal in beginsel gericht zijn op mensen met een opleiding op mbo-4 niveau en 

werkenden met maximaal een havo/vwo-diploma. Deze groep wordt door het CPB als ‘knellend 

middensegment’ gezien, en is relatief makkelijk bij te scholen naar een hoger onderwijsniveau.  
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Ook hoger opgeleiden kunnen gebruik maken van de vouchers, als zij worde getroffen door transities op de 

arbeidsmarkt, zonder dat zij in staat zijn geweest zich voldoende te kunnen voorbereiden op de 

veranderingen.  

Verder zullen werkzoekenden vanuit de WW, met een baan of werkzaam als zelfstandige, die zich willen of 

moeten omscholen, bij de UWV een aanvraag kunnen doen voor een scholingsvoucher. Het UWV heeft voor 

deze regeling een limitatieve lijst met kansberoepen opgesteld. De lijst zal elk half jaar worden 

geactualiseerd. 

 

Afschaffing fiscale aftrek voor monumentenpanden 

Het kabinet stelt voor om de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden als persoonsgebonden 

aftrekpost per 2017 te beëindigen. Aan deze afschaffing ligt o.a. de beperkte mogelijkheid om te sturen op 

de besteding van de met deze regeling gemoeide middelen ten grondslag. Verder bleek in de praktijk dat de 

regeling gevoelig was voor fouten en onbedoeld gebruik. 

 

Om financieringsproblemen voor eigenaren van rijksmonumenten die reeds onomkeerbare financiële 

verplichtingen zijn aangegaan te voorkomen komt er een overgangsregeling die in werking treedt per 1 

januari 2017. Deze regeling wordt onderdeel van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De 

beleidsbrief die de uitwerking van de subsidies via deze Kaderregeling schetst, wordt in oktober 2016 naar 

de Tweede Kamer gestuurd. Het is dus nog even afwachten hoe de overgangsregeling eruit komt te zien. 

 

AANPAK FISCALE CONSTRUCTIES EN BELASTINGONTWIJKING MET VERMOGEN 

 

Het kabinet wil fiscale constructies en belastingontwijking aanpakken. Daarom zijn in het Belastingplan 

maatregelen opgenomen die het “box-hoppen” in en tussen box 2 en box 3 dichten. De maatregelen raken 

zogeheten vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi's) en afgezonderde particuliere vermogens (APV's). Om 

anticipatie te voorkomen, gaan de voorgenomen maatregelen met terugwerkende kracht gelden vanaf 

Prinsjesdag 2016. 

 

Vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) 

In de wet zijn antimisbruikbepalingen opgenomen die tot doel hebben te voorkomen dat box 3-vermogen 

gedurende een korte periode wordt overgeheveld naar box 1 of box 2, om zodoende de peildatum van box 

3 te ontlopen. In het wetsvoorstel is deze antimisbruikbepaling uitgebreid naar een periode van maximaal 

achttien maanden (was zes maanden) ingeval het vermogen dat box 3 tijdelijk verlaat ten minste een deel 

van die periode is ondergebracht in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) als bedoeld in artikel 6a van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) of in een buitenlands beleggingslichaam.  

 

Als de voorgestelde antimisbruikbepaling van toepassing is, wordt het vermogensbestanddeel niet alleen in 

aanmerking genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit werk en woning (box 1) of uit 

aanmerkelijk belang (box 2), maar ook bij de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen 

(box 3). De voorgestelde antimisbruikbepaling is niet van toepassing als de belastingplichtige aannemelijk 

maakt dat aan zijn handelingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.  

 

Tevens is de nieuwe antimisbruikbepaling niet van toepassing als het vermogen in een box 2-entiteit (BV of 

fonds voor gemene rekening) wordt ondergebracht die niet de vbi-status verkrijgt. Het onderbrengen van 

laag renderend box 3-vermogen (spaargeld bijvoorbeeld) in een box 2-entiteit ter voorkoming van box 3-

heffing blijft fiscaal interessant. 

 

In een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) kunnen beleggingen worden gehouden met een vrijstelling van 

vennootschapsbelasting voor de beleggingsresultaten. In de huidige situatie kan men het overtollig 

vermogen in een vennootschap onder voorwaarden, fiscaal geruisloos afsplitsen naar een vbi, of kan een 

vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben een vbi-status verkrijgen. Er hoeft dan niet te 

worden afgerekend over de aanmerkelijkbelangclaim in box 2.  
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Een andere maatregel in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 regelt echter dat er voortaan over de 

positieve aanmerkelijkbelangclaim die op het box 2-vermogen rust, afgerekend moet worden als dit 

vermogen deel gaat uitmaken van een vbi of van een daarmee vergelijkbaar buitenlands beleggingslichaam. 

 

Een derde maatregel op het gebied van de vbi bepaalt dat het percentage van het forfaitaire rendement uit 

een vbi in box 2 automatisch wordt gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste 

schijf in box 3. In 2017 is dat 5,5%, waar dat nu 4% bedraagt. 

 

Afgezonderde particuliere vermogens (APV) 

Met ingang van 1 januari 2010 worden het vermogen en het inkomen van een APV, bijvoorbeeld een trust 

of een (buitenlandse) particuliere stichting, belast bij de inbrenger van het vermogen (of bij zijn 

erfgenamen). Met de APV-wetgeving wordt beoogd geen 'zwevend', dat wil zeggen nergens belast, 

vermogen te laten bestaan. In de APV-regeling is tevens een bepaling opgenomen om dubbele 

belastingheffing te voorkomen: de zogenoemde toerekeningsstop. De toerekeningsstop voorkomt dat over 

dezelfde vermogensbestanddelen zowel belasting bij het APV als bij de inbrenger van het vermogen wordt 

geheven. Deze toerekeningsstop geldt momenteel als het APV in een naar Nederlandse maatstaven reële 

heffing naar de winst wordt betrokken (dit wil zeggen van ten minste 10% over een vergelijkbare 

grondslag).  

 

De maatregel in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 beperkt de reikwijdte van de toerekeningsstop. Als 

gevolg hiervan geldt de toerekeningsstop alleen nog voor bezittingen en schulden en opbrengsten en 

uitgaven van APV's waarvan blijkt dat die tot het vermogen, of de winst, van een reële, actieve 

onderneming van dat APV behoren, en voor zover blijkt dat de winst uit deze onderneming in de staat of in 

de staten waarin deze wordt gedreven is onderworpen aan een belasting naar de winst. Het inkomen en 

vermogen dat onder de huidige toerekeningsstop valt, maar niet meer onder de aangepaste 

toerekeningsstop, wordt bij de inbrenger in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Voor zover het 

hierbij gaat om aanmerkelijkbelangaandelen wordt in het overgangsrecht geregeld dat de verkrijgingsprijs 

wordt vastgesteld op de historische verkrijgingsprijs van de inbrenger vóór de inbreng in het APV. 

 

Terugwerkende kracht 

De voorgenomen maatregelen omtrent VBI’s en APV’s gaan met terugwerkende kracht vanaf Prinsjesdag 

2016 gelden. Dit betekent dat over box 2-vermogen dat na dat moment deel gaat uitmaken van een vbi of 

van een daarmee vergelijkbaar buitenlands beleggingslichaam afgerekend moet worden over de positieve 

aanmerkelijkbelangclaim en APV-vermogen dat vanaf dat moment niet meer onder de aangepaste 

toerekeningsstop valt vanaf die datum toegerekend wordt aan de inbrenger. 

 

EIGEN WONING 

 

Eigen woning en vruchtgebruik 

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 is toegezegd om te bezien of, en zo ja 

hoe, vruchtgebruiksituaties in de per 2013 gewijzigde eigenwoningregeling kunnen worden ingepast. 

Daarop vooruitlopend is bij beleidsbesluit van 21 februari 2014 goedgekeurd dat een vruchtgebruiker 

krachtens erfrecht de rente en kosten die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan en waarvan 

de eigendom bij de bloot eigenaar ligt in aftrek kan brengen als aftrekbare kosten voor de eigen woning. 

Aan de genoemde toezegging wordt in onderhavig wetsvoorstel uitvoering gegeven waarbij onder meer het 

genoemde besluit wordt gecodificeerd. 

 

Daarbij zijn de volgende aanpassingen opgenomen:  

• een schuld waarvan de belastingplichtige op grond van het krachtens erfrecht verkregen recht van 

 vruchtgebruik, recht van bewoning of recht van gebruik gehouden is de kosten en lasten te dragen 

 wordt – mits aan de overige voorwaarden is voldaan (waaronder de aflossingseis) – als 

 eigenwoningschuld aangemerkt, zodat recht bestaat op renteaftrek;  

• voor het deel van de woning waar het vruchtgebruik op rust ontstaat geen eigenwoningreserve;  
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• de restschuldregeling is – mits aan de overige voorwaarden is voldaan – op de vruchtgebruiker van 

 toepassing;  

• Het aflossingsschema van de erflater blijft van toepassing op de schuld waar het krachtens erfrecht 

 gevestigde vruchtgebruik betrekking op heeft als de vruchtgebruiker op het moment van overlijden 

 van de erflater diens partner was en  

• de schuld is voor de vruchtgebruiker een bestaande eigenwoningschuld (waarvoor dus geen 

 aflossingseis geldt), als de schuld voor de erflater een bestaande eigenwoningschuld was (een 

 schuld van voor 1 januari 2013) en de vruchtgebruiker op het moment van overlijden van de 

 erflater diens partner was.  

 

Met de laatste twee aanpassingen wordt aangesloten bij de bestaande regelingen waarbij de langstlevende 

partner krachtens erfrecht de schuld van de erflater verkrijgt. Met deze regelingen wordt de achterblijvende 

partner in staat gesteld om gedurende het nog niet door de erflater gebruikte deel van de termijn van 

maximaal 30 jaar met renteaftrek de voormalige echtelijke woning te blijven bewonen. 

 

Codificatie beleidsbesluit tijdklemmen 

Een van de voorwaarden om een vrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een 

kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning, een beleggingsrecht eigen woning of 

een zogenoemde Brede Herwaarderingskapitaalverzekering is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premie 

moet zijn voldaan, dan wel bedragen moeten zijn overgemaakt. In een goedkeuring vooruitlopend op 

wetgeving zijn de hiervoor genoemde termijnen - de zogenoemde tijdklemmen - in bepaalde situaties 

buiten toepassing verklaard. Het betreffende onderdeel uit het beleidsbesluit van 17 december 2014 wordt 

met dit wetsvoorstel gecodificeerd. Omdat in de praktijk is gebleken dat de reikwijdte van de goedkeuring 

niet altijd toereikend is en het ook in bepaalde andere gevallen gewenst is eerder dan na de termijn van 15 

of 20 jaar met behoud van de vrijstelling tot afkoop over te kunnen gaan, is de codificatie deels breder dan 

in het besluit en is ook de situatie van verkoop van de eigen woning meegenomen. Vanwege het ook in die 

situatie vervallen van de tijdklemmen, wordt tegelijkertijd een andere goedkeuring op dit terrein 

gecodificeerd, zij het in gewijzigde vorm. Het betreft het voorkomen van verlies van (een deel van) de 

vrijstelling bij afkoop van een kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen. 

 

Schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000 

Bij de aanname van het Belastingplan 2016 vorig jaar is al de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor 

de eigen woning aangenomen. Op basis van deze vrijstelling kan belastingvrij geschonken worden wanneer 

de schenking wordt benut voor de verbouwing, verbetering of aanschaf van een eigen woning dan wel de 

aflossing van een schuld op de eigen woning. De verruiming van de vrijstelling gaat in per 2017, is 

structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling tot € 100.000, het kunnen spreiden van de 

schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden van 

ouder aan kind. De regeling is voorzien van complex overgangsrecht voor wie al eerder gebruik heeft 

gemaakt van een eenmalige vrijstelling. In bepaalde gevallen is het mogelijk dan nog voor een deel te 

profiteren van de verhoging. Raadpleeg daarvoor tijdig uw adviseur, want onder omstandigheden moet 

daarvoor al in 2016 actie worden ondernomen. 

 

Termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning verlengd naar vijf jaar 

Door de op grond van het Belastingplan 2016 vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling eigen woning mag 

iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van € 100.000 ten behoeve van de 

eigen woning vrijgesteld ontvangen, al dan niet verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren. De 

geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste 

schenking is gedaan, worden aangewend ten behoeve van de eigen woning. Naar verwachting valt het in 

veel gevallen pas na drie kalenderjaren na te gaan wat de feitelijke benutting van de vrijstelling is geweest 

en op welke wijze de schenking is aangewend. Voorgesteld wordt om de – te krappe - termijn voor het 

opleggen van de aanslag met twee jaar te verlengen en vast te stellen op vijf jaar. 
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Rentemiddeling 

Door de sterk gedaalde rentestanden is het voor veel mensen aantrekkelijk om hun hypotheek over te 

sluiten. Wanneer dat niet mogelijk is door de eventuele boeterente, werken steeds meer banken mee aan 

rentemiddeling. Daarmee wordt in feite de boeterente uitgesmeerd over de resterende looptijd, zodat toch 

kan worden geprofiteerd van de lagere rente. Fiscaal ontstaat daarbij mogelijk echter een probleem met de 

kwalificatie van de rente, omdat in de nieuwe rente ook de boete zit versleuteld. Afhankelijk van de exacte 

berekenwijze kan het dan zijn dat een deel van de hypotheekrente niet langer aftrekbaar zou zijn. De 

staatssecretaris heeft inmiddels al goedgekeurd dat de rente toch aftrekbaar blijft als de in de rente 

versleutelde kosten binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Daarmee heeft zowel de bank als de 

woningeigenaar zekerheid over de fiscale gevolgen. Deze voorwaarden worden nu ook in de wet 

vastgelegd. 

 

INKOMENS- EN OUDEDAGSVOORZIENINGEN 

 

Afschaffing Pensioen in eigen beheer 

Met ingang van 1 januari 2017 is het voor de direkteur-grootaandeelhouder (dga) niet langer mogelijk om 

pensioen op te bouwen in de eigen BV (eigen beheer). Om diverse redenen acht het kabinet het niet 

wenselijk om de huidige mogelijkheden voort te zetten. Zo blijkt regelmatig dat er onvoldoende financiële 

middelen zijn om het pensioen uit te keren. Vooral het verschil tussen de zogenaamde commerciële waarde 

en de fiscale waarde van de voorziening vormt daarbij vaak een bron van de problemen. Fiscaal moet de 

pensioenvoorziening bij de eigen bv namelijk gewaardeerd worden tegen een rekenrente van 4%, terwijl 

het werkelijke rendement en de daarop gebaseerde commerciële rekenrente zeker de laatste jaren veel 

lager is. Een lagere rente betekent dat er een hoger kapitaal nodig is om het toegezegde pensioen te 

kunnen uitkeren. Het komt dan ook voor dat de commerciële pensioenvoorziening (en het bedrag dat aan 

een verzekeraar moet worden betaald als het pensioen daar wordt ondergebracht) wel twee keer zo hoog is 

als de fiscale pensioenvoorziening. De problemen die daardoor kunnen ontstaan, kunnen met de 

voorgestelde afschaffingsregeling op fiscaalvriendelijke wijze worden beperkt.  

 

Mogelijkheden 

Voor het tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioen is sprake van een drietal mogelijkheden. 

1. Ongewijzigd in stand laten; 

2. Afkopen; 

3. Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer. 

 

Het opgebouwde pensioen kan daarbij zonder afrekenen in de BV (vennootschapsbelasting) worden 

afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. 

 

Hierna worden deze mogelijkheden kort toegelicht. 

 

1. Ongewijzigd in stand laten 

De pensioenrechten moeten bevroren worden per 1 januari 2017. Dat betekent dat vanaf 2017 geen 

nieuwe rechten meer kunnen worden opgebouwd, maar dat de bestaande rechten bij de eigen bv blijven 

bestaan. De (geïndexeerde) pensioenuitkeringen worden vanaf de ingangsdatum levenslang ontvangen. 

 

2. Afkopen 

Er kan ook voor gekozen worden om het pensioen af te kopen. Deze optie is alleen mogelijk als het gehele 

pensioen wordt afgekocht vóór 1 januari 2020. 

Bij afkoop wordt de fiscale pensioenvoorziening belast in de inkomstenbelasting (box 1). Om deze optie 

aantrekkelijk te maken is sprake van een kortingsregeling. Vindt de afkoop in 2017 plaats, dan wordt 34,5% 

van de fiscale pensioenvoorziening vrijgesteld van belastingheffing. Indien de afkoop in 2018 of 2019 

plaatsvindt, dan bedraagt de korting 25% respectievelijk 19,5%. 

Een reeds ingegaan pensioen kan ook worden afgekocht.  
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3. Omzetten in oudedagsverplichting 

Vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 is het mogelijk het gehele pensioen in eigen beheer om 

te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting. De oudedagsverplichting rent jaarlijks op met het u-

rendement. Ook tijdens de uitkeringsfase dient de oudedagsverplichting te worden opgerent. 

De oudedagsverplichting kan tot de ingangsdatum op ieder moment worden omgezet in een lijfrente of 

bankspaarproduct. Wordt de oudedagsverplichting niet afgestort, dan moeten de uitkeringen verplicht 

vanuit eigen beheer plaatsvinden.  

De ingangsdatum is in principe de AOW gerechtigde leeftijd. Onder voorwaarden kunnen de uitkeringen ook 

vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan.  

De oudedagsverplichting dient in 20 jaren te worden uitgekeerd. Bij overlijden van de gerechtigde 

gedurende deze 20-jaarsperiode gaat de uitkering ongewijzigd over op zijn/haar erfgenamen.  

Dit alternatief lijkt ook open te staan voor reeds ingegane pensioenen.  

 

Overige aandachtspunten 

Schriftelijke toestemming van de (ex)partner is een vereiste om over te gaan tot afkoop (optie 2) en 

omzetting in een oudedagsverplichting (optie 3). Stemt hij/zij niet in, dan kan het pensioen niet gewijzigd 

worden (alleen optie 1 is dan mogelijk). Om instemming van de (ex-)partner te verkrijgen zal hij/zij eerst 

geïnformeerd moeten worden over de gevolgen. 

 

Verder is het bij een (deels) extern verzekerd pensioen alleen in 2016 nog mogelijk om het kapitaal over te 

hevelen naar eigen beheer. Wanneer dat wenselijk is, zal dan ook op zeer korte termijn actie moeten 

worden ondernomen. 

 

Conclusie 

Middels dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gegeven om op een fiscaal plezierige manier afscheid te 

nemen van het pensioen in eigen beheer. De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van de persoonlijke 

omstandigheden. Bovendien zal onder omstandigheden nog in 2016 actie moeten worden ondernomen om 

de gewenste optie beschikbaar te krijgen.  

 

VEREENVOUDIGING INVORDERINGSREGELS EN AANPAK TOESLAGFRAUDE 

 

Stroomlijnen invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen 

De invordering van rijksbelastingen gebeurt door de ontvanger van de Belastingdienst, met toepassing van 

de bepalingen uit de Invorderingswet 1990 (IW 1990) terwijl de Belastingdienst/Toeslagen de invordering 

van terug te betalen toeslagen verzorgt met toepassing van de regels van de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de 

invorderingsbepalingen in beide wetten, zijn er ook verschillen.  

 

De verschillen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een burger die een toeslag moet terugbetalen en tevens een 

belastingschuld heeft, verschillende betalingsregelingen krijgt onder afwijkende voorwaarden met 

maandelijks een aparte berichtenstroom. Ook gelden voor de verschillende betalingsregelingen afwijkende 

rechtsgangen en is kwijtschelding van belastingschuld wel, maar kwijtschelding van toeslagschuld niet 

mogelijk. Dergelijke verschillen zijn lastig uit te leggen aan de burger en maken de uitvoering complex.  

 

Stroomlijning van de invorderingsregelgeving is daarom nodig. Daarom stelt het kabinet één 

invorderingsregime voor belastingen en toeslagen voor dat moet leiden tot het vereenvoudigen en 

terugdringen van regelgeving, meer duidelijkheid voor de burger over zijn schuldpositie, minder 

berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger en een besparing op de uitvoeringskosten.  
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De stroomlijning wordt gerealiseerd door de IW 1990 (grotendeels) van toepassing te verklaren op 

toeslagen. De belangrijkste elementen zijn:  

 

1. Combineren invordering belastingen en toeslagen 

De ontvanger wordt aangewezen als het bevoegde bestuursorgaan voor de invordering van niet enkel 

belastingen, maar voortaan ook van toeslagen. 

 

2. Debiteurgerichte betalingsregeling voor burgers 

In het huidige, vorderinggerichte systeem wordt per belastingvordering bekeken hoe deze het beste kan 

worden ingevorderd. In een debiteurgerichte benadering worden alle schulden die een burger heeft bij de 

Belastingdienst samengenomen en als één schuld behandeld. Voor de totale schuld treft de ontvanger 

vervolgens een uniforme betalingsregeling voor deze burger.  

 

3. Kwijtschelding van restschuld na afloop van de betalingsregeling 

Bij een zogenoemde maatwerkbetalingsregeling wordt rekening gehouden met de betalingscapaciteit en de 

vermogenspositie van de burger. Het kan voorkomen dat de schuld niet volledig binnen 24 maanden wordt 

voldaan, omdat de betalingscapaciteit van een burger onvoldoende is. Deze groep burgers komt – indien 

aan alle voorwaarden wordt voldaan – in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. Voor toeslagen 

is kwijtschelding nieuw.  

 

4. Rechtsbescherming via de fiscale rechter 

In het wetsvoorstel wordt de rechtsbescherming gestroomlijnd door slechts de fiscale rechter bevoegd te 

maken ten aanzien van geschillen over uitstel en kwijtschelding van zowel belasting- als toeslagschulden of 

over het opschorten of afzien van uitbetalingen. De vijf rechtbanken die nu competent zijn ter zake van 

geschillen met de inspecteur in rijksbelastingzaken worden dat nu ook met betrekking tot hiervoor 

genoemde geschillen over toeslagschulden. Hoger beroep tegen uitspraken van de fiscale rechter vindt 

plaats bij de gerechtshoven en beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Met de stroomlijning van de 

rechtsbescherming wordt niet alleen de debiteurgerichte betalingsregeling mogelijk gemaakt, maar vindt er 

voor belastingen tevens een moderniseringsslag plaats. 

 

5. Wijziging van het verrekeningsregime 

Ook op het punt van verrekening zal er op basis van het onderhavige wetsvoorstel niet langer een 

onderscheid bestaan tussen belastingen en toeslagen. 

 

6. Preferentie voor toeslagschulden 

Belastingschulden kennen reeds een wettelijk voorrecht, ook wel fiscale preferentie genoemd. Vanuit de 

gedachte van stroomlijning, waarbij de ontvanger volgens de regels van de IW 1990 de invordering van 

toeslagen gaat uitvoeren, is het toekennen van de fiscale preferentie aan toeslagschulden passend. Ook de 

uitvoering is hierbij gebaat; het voorkomt dat de ontvanger of belastingdeurwaarder vorderingen moet 

splitsen bij bijvoorbeeld het leggen van beslag of het doen van een loonvordering. 

 

Deze stroomlijningsoperatie is zeer ingrijpend en daarom ook niet op korte termijn realiseerbaar. Het 

invoeringsmoment staat dan ook gepland op 1 januari 2019. 

 

Tegengaan toeslagfraude en terrorismebestrijding 

Met de uitbetaling of terugvordering van Toeslagen stelt het Kabinet drie maatregelen voor. Deze moeten 

bijdragen aan de rechtszekerheid, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit iets moeten verzachten en 

fraude en terrorisme moeten bestrijden door verbeterde gegevensverstrekking door de Belastingdienst. 
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Fatale termijn voor herziening voorschot en vaststelling toeslag wordt gesteld op vijf jaar 

Het systeem van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) is zo dat wie een 

tegemoetkoming heeft aangevraagd eerst een voorschot krijgt. De Belastingdienst/Toeslagen controleert de 

aanvraag achteraf en kent vervolgens de definitieve tegemoetkoming toe, onder verrekening van het 

verleende voorschot. Op 1 juni 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 

geoordeeld dat de bevoegdheid om een te hoog voorschot terug te vorderen vervalt ingeval vijf jaar zijn 

verstreken na de laatste dag van het berekeningsjaar. De Awir wordt met dit voorstel op dit punt in 

overeenstemming gebracht deze uitspraakvan de ABRvS. 

 

Verzachting Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit  

De Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is erop gericht om fraude- en invorderingsrisico’s tegen te 

gaan die verband houden met de bovengenoemde voorschotsystematiek van de onder de Awir vallende 

toeslagen. Eén van de daarin opgenomen maatregelen houdt in dat geen voorschot wordt verleend aan de 

aanvrager van een toeslag als die een vergrijp heeft begaan waarvoor hem een bestuurlijke boete of een 

strafrechtelijke sanctie is opgelegd. En omdat dit ook betrekking heeft op vergrijpen of misdrijven gepleegd 

door een partner of een medebewoner, kan onverkorte toepassing van de maatregel in bepaalde situaties 

onwenselijk zijn. 

 

Nu is het zo dat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een vergelijkbare maatregel is 

opgenomen die de inspecteur de bevoegdheid geeft om in bepaalde gevallen toch een voorlopige aanslag 

op te leggen als de belastingplichtige daar expliciet om verzoekt. Om uniforme toepassing van beide 

maatregelen te kunnen bewerkstelligen, kiest het kabinet ervoor om de maatregel in de Awir ook vorm te 

geven als een bevoegdheid. De Belastingdienst/Toeslagen heeft dan de mogelijkheid in bepaalde gevallen 

toch een voorschot te verlenen. 

 

Creëren van een grondslag voor informatie-uitwisseling door de Belastingdienst  

De Belastingdienst/Toeslagen beschikt over veel gegevens die relevant kunnen zijn voor andere 

bestuursorganen. Als andere bestuursorganen ook over deze gegevens kunnen beschikken, kunnen zij een 

beter beeld krijgen van de betreffende personen en zijn zij beter in staat hun eigen wettelijke taken te 

vervullen in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen.  

 

Maar de Belastingdienst/Toeslagen heeft volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een geheim- 

houdingsplicht en kan dergelijke gegevens alleen verstrekken als een wettelijk voorschift daartoe verplicht. 

Dit wetsvoorstel voorziet daarom in een bepaling in de Awir die een grondslag biedt voor gegevens- 

verstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen aan andere bestuursorganen, waarmee wordt 

samengewerkt. Het kabinet noemt als voorbeeld het Financieel Expertise Centrum (FEC) waar informatie-

uitwisseling plaatsvindt op het thema bestrijding terrorismefinanciering. In het FEC werken onder andere 

het Openbaar Ministerie, de politie, de Financial Intelligence Unit en de Autoriteit Financiële Markten samen. 

Het gebruikmaken van een toeslag kan volgens het kabinet een laagdrempelig middel zijn om terroristische 

activiteiten te financieren. Daarom heeft het een belangrijke toegevoegde waarde als ook de 

Belastingdienst/Toeslagen desgewenst informatie kan verstrekken over de beschikbare toeslaggegevens van 

een bepaalde persoon, zijn eventuele partner of medebewoners. 

 

LOONBELASTING 

 

Stimulering start-ups 

Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het onder omstandigheden mogelijk 

het loon in overleg met de Belastingdienst op een lager bedrag vast te stellen dan bij dga’s van andere 

ondernemingen. Dat proces wordt door sommige start-ups ervaren als tijdrovend met een onzekere 

uitkomst. Vanwege deze door de start-upsector ervaren knelpunten van de gebruikelijkloonregeling wordt 

voorgesteld deze fiscale regeling te versoepelen. Vanaf 2017 mag het belastbare loon van dga’s van 

innovatieve bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-

afdrachtvermindering als starter (in de eerste drie jaar) worden aangemerkt voor de toepassing van de 
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gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Er hoeft, voor deze groep, 

derhalve geen rekening meer gehouden te worden met de normale regels voor het gebruikelijk loon: 

a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;  

b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf 

 verbonden bedrijven;  

c. € 44.000 (bedrag 2016).  

 

Na drie jaar zal deze regeling worden geëvalueerd. Voor deze evaluatie zal ongeveer een jaar nodig zijn. 

Binnen vier jaar na de invoering van deze maatregel zal de evaluatie worden aangeboden aan de Staten-

Generaal. Deze maatregel heeft dus een zogenoemde “horizonbepaling" en vervalt in beginsel per 1 januari 

2022. 

 

Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissarissen 

Het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen betekent een vereenvoudiging en 

administratieve lastenverlichting voor alle bedrijven met een raad van commissarissen. Een commissaris 

hoeft niet meer in de loonadministratie van een bedrijf te worden opgenomen en voor de commissarissen 

hoeft door het bedrijf niet langer loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen te worden afgedragen 

of de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te worden betaald. De inkomsten- 

belasting, de premie voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet zullen na afloop van het kalenderjaar bij de commissaris worden geheven.  

 

Deze maatregel komt voort uit het afschaffen van de VAR. Voor commissarissen die hun 

commissariaatwerkzaamheden uitoefenden als ondernemer, betekende het afschaffen van de VAR vanwege 

de bestaande fictieve dienstbetrekking voor commissarissen dat zij, ondanks hun ondernemerschap, altijd 

onder de loonbelasting zouden vallen. Dit was een onbedoeld neveneffect van het afschaffen van de VAR en 

om deze reden is de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft.  

 

Overigens blijft het voor commissarissen die geen ondernemer zijn mogelijk om, ook na afschaffing van de 

fictieve dienstbetrekking, onder de loonbelasting te vallen. De commissaris kan dan gezamenlijk met de 

inhoudingsplichtige vrijwillig kiezen voor de loonbelasting middels de zogenoemde “opting inregeling”. 

 

Afschaffen jaarloonuitvraag 

In 2006 is de jaarloonuitvraag ingevoerd. Dit naar aanleiding van de problemen met de gegevensleveringen 

uit de polisadministratie voor de belasting- en premieheffing en de toeslagen. Via de jaarloonuitvraag kan 

de Belastingdienst bij ontbrekende of onjuiste aangiftegegevens na afloop van het kalenderjaar bij de 

inhoudingsplichtige de jaarloongegevens van zijn werknemers opvragen. Sinds 2006 zijn veel verbeteringen 

doorgevoerd in de loonaangifteketen en zijn de benodigde gegevens doorgaans wel beschikbaar. Het is 

derhalve niet meer nodig om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om jaarlijks de jaarloongegevens 

uit te laten vragen bij inhoudingsplichtigen. 

 

Verlegging inhoudingsplicht buitenlands concernonderdeel naar Nederlandse concernonderdeel 

Als een buitenlands concern een werknemer in een Nederlandse vaste inrichting heeft of als vaste 

vertegenwoordiger, ontstaat inhoudingsplicht voor dat buitenlandse concern in Nederland. Daarnaast kan 

een buitenlands concernonderdeel onder voorwaarden op verzoek inhoudingsplichtig in Nederland worden. 

Dat geldt ook als dat concern al een ander onderdeel in Nederland heeft, waarbij beide onderdelen in 

beginsel een eigen loonadministratie moeten opzetten en beide aangifte loonheffingen moeten doen. Om 

dat te vereenvoudigen, bestaat de mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor de 

loonbelasting. 
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Nu is de verlegging van de inhoudingsplicht van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel 

slechts beperkt mogelijk, namelijk in het geval dat een buitenlands concernonderdeel bemiddelt bij de 

tewerkstelling van een werknemer in Nederland. De verleggingsregeling was namelijk bedoeld voor de 

situatie dat een buitenlands concernonderdeel een werknemer zou detacheren naar een Nederlands 

concernonderdeel.  

 

Er zijn echter ook andere situaties waarin een internationaal concern in feite een dubbele loonadministratie 

moet voeren. De voorwaarde dat er sprake moet zijn van bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel 

wordt daarom afgeschaft. Door het verleggen van de inhoudingsplicht naar een Nederlands concern- 

onderdeel kan de werknemer worden toegevoegd aan de (bestaande) Nederlandse loonadministratie. Om 

de inhoudingsplicht te verleggen is overigens een gezamenlijk verzoek van beide concernonderdelen nodig. 

 

Boete bij overtreding mededelingsplicht maximaal € 2.500 

De ontvanger van de S&O-verklaring heeft een mededelingsplicht over het kalenderjaar voor het aantal 

bestede S&O-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring. Indien deze mededelingsplicht 

niet wordt nageleefd, wordt er een boete opgelegd. Omdat het om een administratieve fout gaat wordt de 

boete in de praktijk op maximaal € 2500 vastgesteld. Ter verduidelijking van de wet wordt voorgesteld om 

in de bepaling een maximumboete op te nemen ter hoogte van dit bedrag. De hoogte van dit bedrag zal 

eens in de vijf jaar geëvalueerd worden. 

 

Tevens wordt voorgesteld dat bij het opleggen van deze boetes een lichtere procedure geldt dan de volgens 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure. In geval van grove nalatigheid of fraude is de 

zware procedure van toepassing. 

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

 

Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting 

De eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 in stappen verlengd van € 200.000 tot 

€ 250.000 in 2018, via € 300.000 in 2020 naar uiteindelijk € 350.000 in 2021. In deze eerste schijf geldt een 

tarief van 20%, boven deze bedragen bedraagt het tarief 25%. Iedere verlenging van de schijfgrens met 

€ 50.000 levert een vennootschap met een winst boven de schijfgrens een belastingvoordeel op van 

€ 2.500. Het budget voor deze maatregel is afkomstig van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer 

voor dga’s, zoals dat is opgenomen in de voorgestelde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige 

fiscale pensioenmaatregelen. 

 

Aanscherping renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting 

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is een aantal specifieke renteaftrekbeperkingen opgenomen 

om ongewenste vormen van grondslaguitholling door renteaftrek tegen te gaan (renteaftrek gericht tegen 

winstdrainage). Door het aangaan van een lening kan een onderneming rentelasten creëren, die ervoor 

zorgen dat de winst lager wordt. Als dit een lening is van een verbonden vennootschap, gevestigd in een 

land dat niet of nauwelijks belasting heft, wordt effectief de Nederlandse vennootschapsbelasting ontweken. 

Dit wordt tegengegaan door renteaftrekbeperkingen, die nu worden aangescherpt. De voorgestelde 

wijzigingen in de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage en overnameholdingbepaling treden in 

werking per 1 januari 2017 en hebben effect voor boekjaren die aanvangen op of na die datum. 

Uitbreiding verbonden lichamen 

Lichamen zijn in beginsel verbonden als er een belang van ten minste een derde gedeelte bestaat van het 

ene lichaam in het andere, of als een derde in beide lichamen een belang heeft van ten minste een derde 

gedeelte. Aan de wettelijke definitie wordt nu toegevoegd dat daarbij de belangen van een samenwerkende 

groep worden samengeteld. Hierdoor vallen situaties waarbij door verschillende investeerders wordt 

opgetreden als samenwerkende groep ook onder deze regeling en kan grondslaguitholling door zulke 

structuren effectiever worden bestreden. 
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Overnameholdings 

Om excessieve schuldfinancieringen bij overnameholdingconstructies te ontmoedigen is de fiscale 

aftrekbaarheid van rente op bovenmatige schuldfinanciering bij overnames gevolgd door voeging in een 

fiscale eenheid met ingang van 2012 beperkt door invoering van een overnameholdingbepaling. De 

overnameholdingbepaling regelt dat de overnamerente in beginsel niet in aftrek komt voor zover de 

overnameholding op ‘stand alone basis’ niet genoeg eigen winst maakt om de overnamerente tegen af te 

zetten. Zonder deze bepaling kan op eenvoudige wijze de rente op een lening voor de aanschaf van 

aandelen worden afgetrokken van de winst van de overgenomen vennootschap. Door het aangaan van een 

fiscale eenheid worden de resultaten namelijk gezamenlijk belast.  

 

Het kabinet zal de volgende drie aanpassingen in de overnameholdingsbepaling in het pakket Belastingplan 

2017 opnemen. In de eerste plaats wordt de berekeningssystematiek van de overnameholdingbepaling 

aangescherpt voor het geval een overnameschuld door middel van een zogeheten ‘debt-push down’ van het 

niveau van de overnameholding naar het niveau van de overgenomen vennootschap verplaatst wordt. 

Verder wordt voorgesteld om de termijn van zeven jaar, waarbinnen de financiering moet worden 

afgebouwd van ten hoogste 60% van de verkrijgingsprijs naar ten hoogste 25% van de verkrijgingsprijs, 

nader aan te scherpen. Hiermee wordt voorkomen dat de overgenomen vennootschap steeds onder een 

nieuwe overnameholding wordt gehangen waardoor de termijn van zeven jaar voor afbouw van de 

maximale niet- bovenmatige financiering opnieuw aanvangt. Tot slot wordt voorgesteld om het bestaande 

overgangsrecht niet meer toe te passen als een nieuwe fiscale eenheid wordt aangegaan. Hiermee wordt 

voorkomen dat in die situatie oude financieringen onder het overgangsrecht blijven meelopen waardoor de 

overnameholdingbepaling niet wordt toegepast.  

 

Europese ‘Earnings-stripping’-maatregel 

In het op 28 januari 2016 gepubliceerde voorstel voor de "Anti Tax Avoidance Directive" van de Europese 

Commissie wordt een generieke renteaftrekbeperking wordt voorgesteld: een zogenoemde earnings-

stripping-maatregel met een groepsescape. Dit voorstel vloeit voort uit het ‘Base Erosion and Profit Shifting’ 

(BEPS) onderzoek. Na invoering van de earnings-stripping-maatregel is de overnameholdingbepaling 

wellicht helemaal niet meer nodig. Aan de exacte invulling hiervan wordt nog gewerkt.  

 

Aanpassing zesmaandentermijn bij opteren vpb-belastingplicht voor stichtingen en verenigingen 

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) voorziet in een vrijstelling van belasting voor 

stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten. Omdat het in 

voorkomende gevallen voor stichtingen en verenigingen voordeliger kan zijn om toch belastingplichtig te 

zijn, bestaat echter de mogelijkheid om te opteren voor belastingplicht. Onder de huidige wetgeving dient 

een daartoe strekkend verzoek binnen zes maanden na het einde van het betreffende jaar te worden 

ingediend. In de praktijk blijkt deze termijn te kort, omdat veel belastingplichtigen pas later de aangifte 

voorbereiden en aldus te laat blijkt welke fiscale behandeling gewenst is. Daarom wordt voorgesteld de 

termijn aan te passen en te bepalen dat het verzoek uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de aangifte 

gedaan dient te worden. 

 

WIJZIGINGEN INNOVATIEBOX 

 

De innovatiebox, de box met een belastingtarief van slechts 5% voor inkomsten uit innovatie, wordt 

aangepast omdat er (internationaal) afspraken zijn gemaakt die moeten voorkomen dat bedrijven octrooi- 

en innovatiebox regimes oneigenlijk gebruiken.  

 

De regels worden aangescherpt. Er wordt hierbij voortaan een onderscheidt gemaakt tussen grote en kleine 

ondernemingen. Toegang tot de box voor met name de grote ondernemingen wordt lastiger.  

Daarnaast geldt voor alle bedrijven die de innovatiebox toepassen, dat de band met Nederland van invloed 

wordt op de omvang van het innovatieboxvoordeel. Als een deel van de innovatie-uitgaven verband houdt 

met uitbesteding van speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden lichaam, blijft een even groot deel 
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van de voordelen buiten de innovatiebox. Deze gedachte wordt vormgegeven door de introductie van  een 

aanvullend substance criterium:  de zogenaamde nexus benadering. 

 

Nexus benadering 

Onder de huidige regeling behelst het substancecriterium het volgende:  

1. alleen winst toerekenbaar aan Nederlandse activiteiten kwalificeert; 

2. het immateriële activum dient door de belastingplichtige zelf te zijn voortgebracht.  

 

Het substance criterium wordt vanaf 2017 aangescherpt door de introductie van de nexusbenadering. Op 

grond van de nexusbenadering wordt het kwalificerende voordeel voor de innovatiebox bepaald door middel 

van een formule. Uitgaven gedaan door een belastingplichtige ten behoeve van het voortbrengen van het 

immateriële activum dient men te vermenigvuldigen met 1,3 (de teller) en deze uitkomst vervolgens te 

delen door de totale uitgaven (de noemer). Tot slot dient men deze einduitkomst te vermenigvuldigen met 

de voordelen uit de kwalificerende immateriële activa. 

 

De noemer staat voor alle uitgaven gedaan door de belastingplichtige ten behoeve van het voortbrengen 

van het kwalificerende immateriële activum. De teller bestaat uit de totale uitgaven, verminderd met de 

uitgaven die verband houden met het uitbesteden van speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden 

lichaam. Uitgaven ter zake van uitbesteed werk blijven onderdeel uitmaken van de teller.  

 

Er komt vooralsnog geen tegenbewijsregeling voor situaties waarin de nexus benadering onredelijk uitpakt 

maar indien nodig een tegemoetkoming in de vorm van begunstigend beleid.  

 

Een belastingplichtige die beschikt over meerdere kwalificerende immateriële activa hoeft de voordelen uit 

deze activa niet in alle gevallen per immaterieel activum vast te stellen. Indien de voordelen, de drempel en 

de nexusbreuk niet redelijkerwijs per immaterieel activum kunnen worden bepaald, mogen zij per 

samenhangende groep van immateriële activa worden vastgesteld. 

 

Toegang tot de box lastiger 

De innovatiebox is gericht op het bevorderen van technische innovatie. De innovatiebox kent tot op heden 

drie ‘toegangstickets’: een octrooi (1), een kwekersrecht dat is verleend ter zake van een immaterieel 

activum (2), en een S&O-verklaring die ten behoeve van de S&O-afdrachtvermindering is afgegeven voor 

het speur- en ontwikkelingswerk dat heeft geleid tot het immateriële activum (3). Merken, logo’s en 

daarmee vergelijkbare vermogensbestanddelen zijn uitdrukkelijk uitgezonderd. Dit laatste blijft ook zo. 

 

Vanaf 2017 is voortaan vereist dat het activum voortvloeit uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de 

belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven.  

 

Bedrijven onderdeel van een grote groep zullen vanaf 1 januari 2017 daarnaast juridisch bewijs moeten 

hebben van de exclusiviteit van de innovaties die zij in de box willen laten vallen. Een immaterieel activum 

zal alsdan kwalificeren als bijvoorbeeld sprake is van een octrooi, kwekersrecht, gebruiksmodel of 

vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of programmatuur. 

Een S&O-verklaring alleen zal niet langer resulteren in een entreeticket tot de box voor bedrijven onderdeel 

van een grote groep. Dit zijn bedrijven onderdeel van een groep met een netto-omzet van meer dan € 250 

miljoen per 5 jaar en een innovatiebox voordeel van meer dan € 37,5 miljoen per 5 jaar. Kleinere bedrijven 

houden wel toegang tot de innovatiebox met alleen een S&O verklaring.  

 

Vanaf 2017 bestaat de toets of voor een immaterieel activum gebruik kan worden gemaakt van de 

innovatiebox derhalve uit twee stappen. De eerste toets is of voor het speur- en ontwikkelingswerk dat 

heeft geleid tot het activum een S&O-verklaring is.  Deze toets geldt voor zowel grotere als kleinere 

belastingplichtigen. Als tweede stap moeten grotere belastingplichtigen toetsen of voor het activum een 

tweede toegangsticket aanwezig is. 
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Aanvullende administratieverplichting 

Met het wetsvoorstel wordt daarnaast een bijzondere administratieverplichting geïntroduceerd. Deze 

verplicht een belastingplichtige die de innovatiebox toepast om documentatie in zijn administratie op te 

nemen waaruit blijkt:  

• dat de belastingplichtige één of meer kwalificerende immateriële activa bezit; 

• wat de omvang is van de voordelen die belastingplichtige uit deze immateriële activa; 

• wat de meest passende methode is voor het bepalen van de voordelen uit deze immateriële activa; 

• wat de omvang is van de uitgaven ten behoeve van de voortbrenging van de kwalificerende 

 immateriële activa, uitgesplitst naar uitgaven voor het uitbesteden van speur- en  ontwikkelings-

werk binnen de groep en overige uitgaven.  

 

De nu voorgestelde bijzondere verplichting vormt een aanvulling op de algemene administratieverplichting 

die is opgenomen in de AWR en bevat een niet-limitatieve opsomming van de documentatie die de 

belastingplichtige in elk geval in zijn administratie moet opnemen. 

 

Deze additionele verplichting geldt slechts voor gegevens die betrekking hebben op boekjaren aangevangen 

op of na 1 januari 2017. In dat kader gelden enkele overgangsbepalingen voor belastingplichtigen met 

betrekking tot boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2017. 

 

Overgangsrecht 

Voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht gaat overgangsrecht gelden, indien 

de belastingplichtige met betrekking tot een dergelijk activum uiterlijk in het boekjaar waar 30 juni 2016 in 

valt, kiest voor toepassing van de innovatiebox. Het overgangsrecht voorziet erin dat de innovatiebox, zoals 

die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op deze activa. Het overgangsrecht eindigt voor 

boekjaren die uiterlijk eindigen op 30 juni 2021.  

 

Daarnaast wordt overgangsrecht getroffen voor activa die vóór 1 januari 2017 zijn voortgebracht en 

waarvoor aan de belastingplichtige een octrooi of kwekersrecht is verleend, maar waarvoor voor de 

ontwikkeling aan de belastingplichtige geen S&O-verklaring is afgegeven. Deze activa worden aangemerkt 

als kwalificerende immateriële activa. Daardoor kwalificeren deze activa na afloop van het hiervoor 

beschreven overgangsrecht voor de aangepaste innovatiebox.  

 

Tevens is overgangsrecht getroffen voor immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 januari 2017, 

maar waarvoor vóór 1 juli 2016 nog geen octrooi of kwekersrecht is verleend. Dergelijke activa kwalificeren 

voor het nieuwe regime als het octrooi of kwekersrecht is verleend. 

 

Gevolgen voor bestaande vaststellingsovereenkomsten 

Alle bestaande vaststellingsovereenkomsten (VSO’s) waarin afspraken over de toepassing van de huidige 

innovatiebox zijn opgenomen, komen behoudens het overgangsrecht in beginsel te vervallen vanwege de 

ontbindende voorwaarde dat bij relevante wetswijzigingen de VSO komt te vervallen. Er gaat daarom extra 

capaciteit worden ingezet om tot nieuwe afspraken te komen met belastingplichtigen.  

Voor de belastingplichtigen die als kleinere belastingplichtigen zijn aan te merken, kwalificeert een 

immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor enkel een S&O-

verklaring is afgegeven als toegang tot de innovatiebox. De innovatiebox zal voor deze kleinere 

belastingplichtigen in veel gevallen onverkort van toepassing blijven. Voor deze kleinere belastingplichtigen 

zal daarom uit doelmatigheidsoverwegingen bij beleidsbesluit onder voorwaarden worden goedgekeurd dat 

de ontbindende voorwaarde in de bestaande VSO die betrekking heeft op de huidige innovatiebox niet 

wordt vervuld. 
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DIVIDENDBELASTING 

 

Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen en heffingvrij vermogen voor buitenlands 

belastingplichtigen  

De Hoge Raad heeft op 4 maart 2016 in drie zaken over de dividendbelasting arrest gewezen. De zaken 

hebben betrekking op verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders 

(twee natuurlijke personen in België en een vennootschap in Frankrijk) met Nederlandse portfolioaandelen. 

In navolging van het HvJ EU oordeelt de Hoge Raad dat de heffing van dividendbelasting in dergelijke 

situaties onder omstandigheden in strijd kan zijn met de vrijheid van kapitaalverkeer. Binnenlandse 

aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting namelijk als voorheffing verrekenen met de 

inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of vennootschapsbelasting (lichamen), terwijl voor buitenlandse 

aandeelhouders deze mogelijkheid niet bestaat. Voor hen is de dividendbelasting geen voorheffing maar 

een eindheffing.  

 

Daarom wordt geregeld dat voor een niet-ingezeten natuurlijke persoon en een niet-ingezeten lichaam met 

Nederlandse aandelen teruggaaf op verzoek mogelijk wordt van ingehouden dividendbelasting. Die 

teruggaaf is mogelijk voor zover deze dividendbelasting hoger is dan de inkomstenbelasting of vennoot- 

schapsbelasting die verschuldigd zou zijn indien de natuurlijke persoon of het lichaam inwoner van 

Nederland zou zijn geweest. Een teruggaaf van dividendbelasting wordt niet verleend indien de natuurlijke 

persoon of het lichaam recht heeft op volledige verrekening van de Nederlandse belasting in de woonstaat 

of vestigingsstaat op grond van een tussen Nederland en die woonstaat of die vestigingsstaat gesloten 

verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.  

Verder wordt als gevolg van deze jurisprudentie geregeld dat ook bij (niet-kwalificerende) buitenlandse 

belastingplichtigen met een box 3-inkomen (met name uit in Nederland gelegen onroerende zaken) het 

heffingvrije vermogen in aanmerking wordt genomen. 

 

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting bij uitkeringen aan vrijgestelde Vpb-lichamen 

Lichamen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen de ingehouden dividendbelasting 

verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Niet aan de vennootschapsbelasting 

onderworpen lichamen, zoals pensioenfondsen en vrijgestelde (delen van) overheidsondernemingen, 

hebben geen mogelijkheid om de ten laste van deze lichamen ingehouden dividendbelasting te verrekenen 

met verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor deze groep opbrengstgerechtigden biedt de Wet op de 

dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) van oudsher een teruggaafmogelijkheid van de ingehouden 

dividendbelasting. Met dit wetsvoorstel wordt onder voorwaarden, naast die bestaande teruggaaf- 

mogelijkheid, een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting geïntroduceerd voor opbrengsten die 

worden ontvangen door lichamen die (deels) niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen 

(alsmede voor daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen). 

 

Wijziging inhoudingsplicht dividendbelasting voor coöperaties 

Naast de fiscale wetsvoorstellen heeft Staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag tevens een brief inzake de 

dividendbelasting voor coöperaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op het 

einde aan de vrijstelling voor houdstercoöperaties. Dit zijn coöperaties die in internationale structuren 

worden gebruikt en die zich bezighouden met het houden van deelnemingen, het beleggen van vermogen 

en het financieren van verbonden lichamen. Houdstercoöperaties hebben ook vaak maar een beperkt aantal 

leden.  

Vanaf 2018 zal een einde aan de vrijstelling voor deze houdstercoöperaties komen voor uitkeringen aan 

leden met een belang van ten minste 5%. De wijzigingen moeten nog worden uitgewerkt in een 

wetsvoorstel. 
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OMZETBELASTING 

 

Teruggaaf btw oninbare vorderingen 

Het terugvragen van btw (en milieubelastingen) op oninbare vorderingen wordt met ingang van 1 januari 

2017 vereenvoudigd. Waar de btw in de huidige systematiek nog in een apart, met bewijsstukken 

onderbouwd teruggaafverzoek moet worden teruggevraagd, kan dit met ingang van 1 januari 2017 

plaatsvinden in de reguliere btw-aangifte (dan wel de aangifte milieubelasting). Hierbij is het overleggen 

van aanvullende bewijslast (uitlatingen curator, melding oninbaarheid incassobureau, etc.) niet langer 

noodzakelijk. 

In de huidige regeling bestaat bovendien vaak onduidelijkheid over het moment dat recht bestaat op 

teruggaaf. Het is immers niet altijd duidelijk of een vordering nog betaald zal gaan worden, terwijl dat wel is 

vereist voor de teruggaaf. Dat vereiste geldt ook in de nieuwe regeling, maar anders dan onder de huidige 

regeling wordt daarbij verondersteld dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden, oninbaar 

is, uiteraard mits de vordering nog altijd niet is voldaan.  

 

De termijn waarbinnen de btw-teruggaaf vervolgens moet worden geclaimd veranderd overigens niet. Dit 

moet plaatsvinden binnen één maand na het tijdvak waarin is vast komen te staan dat de vordering 

oninbaar is. In de praktijk betekent dit dat in ieder geval zodra een factuur 12 maanden open staat, in de 

eerstvolgende btw-aangifte de over die factuur afgedragen btw dient te worden teruggevraagd.  

 

NB. De wijziging heeft ook invloed op de afnemer die bij ontvangst van de factuur de btw heeft afgetrokken 

op zijn btw-aangifte. Deze afnemer moet de geclaimde btw-aftrek in het vervolg uiterlijk één jaar na het 

moment van opeisbaarheid herzien indien en voor zover de schuld niet wordt voldaan. Deze termijn was tot 

op heden twee jaar. 

 

Definitie fiscaal bouwterrein verruimd 

De verkrijging van onroerende zaken, waaronder grond, is in principe belast met overdrachtsbelasting en de 

levering is vrijgesteld van btw. Dat is echter anders als de grond wordt aangemerkt als bouwterrein voor de 

omzetbelasting, want dan is sprake van een belaste levering voor de btw. In dat geval is de verkrijging wel 

vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting (samenloopvrijstelling). 

 

De definitie van het begrip bouwterrein in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 is beperkter dan 

volgens de Europese wet- en regelgeving. Door deze beperkte uitleg kan onder andere de situatie ontstaan 

dat bij de aankoop van een fiscaal bouwterrein, waarbij een beroep werd gedaan op de Europese wet- en 

regelgeving, zowel btw als overdrachtsbelasting verschuldigd is op basis van de Nederlandse wet. 

 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de definitie fiscaal bouwterrein in lijn gebracht met de Europese wet- 

en regelgeving. Dubbele belastingheffing behoort hiermee tot het verleden. De andere kant van de medaille 

is dat niet langer een keuze bestaat tussen de nationale en Europese definitie van het begrip bouwterrein. 

Eventuele belastingoptimalisatie op dit punt wordt hiermee ingeperkt. 

 

Wijziging btw-vrijstelling watersportorganisaties 

De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure aangespannen tegen de inhoud van de btw-

sportvrijstelling voor watersportorganisaties. Volgens de Europese Commissie wordt de vrijstelling enerzijds 

te strikt uitgelegd en anderzijds te ruim. 

 

De te strikte benadering is gelegen in het feit dat Nederland de btw-vrijstelling niet toestaat aan niet-

winstbeogende watersportorganisaties die personeel in loondienst hebben voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden. 

De te ruime benadering daarentegen is gelegen in het feit dat Nederland de toepassing van de btw-

vrijstelling toestond ten aanzien van het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor recreatief 

gebruik.  
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Vanaf 1 januari 2017 zal de btw-vrijstelling ook toepasbaar zijn voor niet-winstbeogende 

watersportorganisaties die beschikken over personeelsleden in loondienst. Het ter beschikking stellen van 

lig- en bergplaatsen voor recreatief gebruik zal niet langer onder de btw-vrijstelling vallen. 

 

OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 

 

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 

Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet geweest om de bedrijfsopvolgingsregeling voor 

de erf- en schenkbelasting met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 te repareren. Deze regeling komt erop 

neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt - onder voorwaarden - (nagenoeg) 

geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling. Door de uitspraak van 

de Hoge Raad was het mogelijk dat ook een aandelenpakket met een indirect belang kleiner dan 5 procent, 

in sommige situaties onder de bedrijfsopvolgingsregeling zou kunnen vallen. Dit wordt met terugwerkende 

kracht tot 1 juli 2016 gerepareerd, waardoor dergelijke kleine belangen niet meer onder de regeling vallen. 

 

Energiebelasting 

De Wet tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen met een zelfstandige aansluiting (i.v.m. transititie naar 

elektrisch rijden) zorgt voor een stimulans voor de (openbare) laadinfrastructuur. Dat is van groot belang 

om de transitie naar elektrisch rijden te bevorderen. Er komt daarmee een verlaging van energiebelasting 

voor openbare laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het distributienet. 

 

Verder is in de Wet belastingen op milieugrondslag met ingang van 1 januari 2016 een teruggaafregeling 

ingevoerd in de energiebelasting voor aardgas dat is geleverd om te worden gebruikt als brandstof voor 

vaartuigen op communautaire wateren (met inbegrip van de visserij). Daarbij is verzuimd om gelijktijdig 

vast te leggen dat de beslissing op het teruggaafverzoek – evenals bij de andere teruggaafregelingen in de 

energiebelasting – wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze omissie wordt in het 

onderhavige wetsvoorstel rechtgezet. 

 

Wijzigingen accijnswetgeving 

In de Wet op de accijns worden diverse maatregelen voorgesteld op uiteenlopende terreinen.  

 

Tabak 

Het kabinet stelt voor de structuur en tarifering van de accijns op tabaksproducten te vereenvoudigen. De 

berekening wordt eenvoudiger en de huidige tussentijdse aanpassingen op basis van prijswijzigingen wordt 

gestopt. Gemiddeld genomen blijft de accijns gelijk (afgezien van indexaties), want de wijzigingen worden 

budgetneutraal doorgevoerd. Per product kunnen de wijzigingen wel verschillend uitvallen.  

 

Bijkomend aspect is een aanpassing van de huidige anti-voorraadvormingsbepaling aangepast. Tussen de 

publicatie van de nieuwe tarieven en de inwerkingtreding daarvan zitten drie volledige kalendermaanden. 

Vanaf inwerkingtreding van de nieuwe tarieven mogen sigaretten en rooktabak met oude accijnszegels 

(waarover dus de lagere accijns is betaald) nog twee maanden worden verkocht en geleverd aan de 

detailhandel. De anti-voorraadvormingsbepaling zal niet van toepassing zijn op sigaren en pijptabak.  

 

Brandstof 

Het kabinet wil de vrijstelling van accijns voor biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden laten vervallen 

per 1 juli 2017. In verband hiermee vervalt ook de mogelijkheid van teruggaaf van accijns voor voornoemd 

gebruik van biobrandstoffen met ingang van 1 juli 2017. 

 

Daar tegenover staat dat de huidige teruggaafregeling voor biobrandstoffen in de Wet op de accijns wordt 

uitgebreid met hernieuwbare brandstoffen. Hernieuwbare brandstoffen komen in aanmerking voor de 

teruggaafregeling als daarvoor een verklaring van een verificateur hernieuwbare brandstof is afgegeven. 
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Verder komen de gedeeltelijke teruggaafregelingen van accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) 

voor autobussen in het openbaar vervoer en voor onder meer vuilniswagens te vervallen. 

 

Wijn 

De bestaande vijf accijnstarieven voor wijn en drie accijnstarieven voor tussenproducten worden vervangen 

door twee tarieven zowel voor wijn als voor tussenproducten. Daarbij vervalt voor beide productgroepen 

het onderscheid tussen mousserend en niet-mousserend. 

 

Controles 

Het kabinet stelt voor in de Wet op de accijns een bepaling op te nemen om de benodigde apparatuur (b.v. 

scanapparatuur) of dieren (b.v. tabakshonden) in te mogen zetten bij controles. 

 

Exportheffing afvalstoffenbelasting geschrapt 

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op nul gezet. 

Als een bedrijf afvalstoffen buiten Nederland laat verbranden, moet sinds 1 juli 2015 afvalstoffenheffing 

worden betaald. Omdat daarbij echter niet wordt gekeken naar de werkelijke hoeveelheid geëxporteerd 

afval, kan de heffing bij export meer bedragen dan het geval zou zijn als het afval in Nederland wordt 

verwerkt. Dat is in strijd met de Europese wetgeving en daarom wordt deze heffing op nul gesteld. Dit 

overigens vooruitlopend op de wetswijziging al bij beleidsbesluit doorgevoerd.  


