
Struik Accountants & Belastingadviseurs 

 

Pagina 1 van 4 

 

Notitie Pakket Belastingplan 2016 
 

Tarieven Inkomstenbelasting 

Tarieven Box 1: Inkomen uit werk en woning. Het IB-tarief in de eerste schijf gaat iets omhoog van 

8,35% naar 8,40%. In de tweede schijf daalt het tarief van 13,85% naar 12%. In de 3e schijf daalt het 

percentage van 42% naar 40,15%. De bovengrens van de derde belastingschijf stijgt van EUR 57.585 

naar EUR 66.421. 

 

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen 

Het kabinet stelt voor de vermogensrendementsheffing in box 3 te herzien per 1 januari 2017. Bedoeling 

is de belastingheffing beter te laten aansluiten bij de werkelijke rendementen.  

 

Heffingskortingen 

 

Algemene heffingskorting 

De algemene heffingskorting bedraagt voor 2016 maximaal EUR 2.230 (boven AOW-leeftijd EUR 

1.139). De heffingskorting wordt afgebouwd tot nihil met 4,796% van het gedeelte van het belastbare 

inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan EUR 19.922. 

 

Arbeidskorting 

De maximale arbeidskorting stijgt van EUR 2.220 naar EUR 3.103. Het opbouwpercentage stijgt van 

19,679% naar 27,698%. De korting wordt voor hogere inkomens afgebouwd tot nihil (was EUR 184). 

De arbeidskorting in de inkomstenbelasting bedraagt ten minste het bedrag van de toegekende 

arbeidskorting in de loonheffing. Dit betreft zowel de arbeidskorting die is toegekend voor het reguliere 

loon als voor de bijzondere beloningen zoals vakantiegeld of 13e maand. Voorgesteld wordt om vanaf 

2016 uitsluitend uit te gaan van de arbeidskorting die wordt toegekend ter zake van het reguliere loon. 

De op te nemen arbeidskorting op de jaaropgaaf bedraagt dan ook uitsluitend de verrekende 

arbeidskorting die betrekking heeft op het reguliere loon. 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd naar 6,159%. De maximale korting bedroeg 

EUR 2.152 en wordt EUR 2.769. 

 

Overige heffingskortingen 

Het maximale bedrag aan ouderenkorting stijgt van EUR 1.042 naar EUR 1.187. Het bedrag van de 

alleenstaande-ouderenkorting stijgt van EUR 433 naar EUR 436. De jonggehandicaptenkorting stijgt met 

EUR 4 naar EUR 719. 

 

Partners 

Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen. 

Twee personen die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van één van beiden, zijn partners 

voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Dit partnerschap leidt ertoe dat de aanspraak op verschillende 

toeslagen daalt. Ook heeft dit partnerschap gevolgen voor de inkomstenbelasting. Het kabinet acht dit 

ongewenst. Eerder verscheen hierover al een beleidsbesluit. 

 

Uitzondering op het partnerbegrip bij stiefkinderen 

Een kind dat jonger is dan 27 jaar kwalificeert niet als partner van zijn vader of moeder. Deze 

uitzondering geldt niet voor stiefkinderen jonger dan 27 jaar, omdat de uitzondering uitsluitend geldt voor 

bloedverwantschap. Voorgesteld wordt om bloed- en aanverwanten in het partnerbegrip hetzelfde te 

behandelen. In de wet wordt daarom opgenomen dat de aanverwant in de eerste graad op verzoek niet als 

partner kwalificeert, tenzij beiden bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt. 
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Fiscale behandeling alimentatieverplichting bij ex-partners 

Alimentatieverplichtingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, of in de tweede graad van de 

zijlijn die rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien, worden per 1 januari 2017 uitgezonderd van de 

verplichtingen die in box 3 in aanmerking mogen worden genomen. Om uitvoeringstechnische redenen is 

gekozen voor invoering met ingang van 1 januari 2017. Dat geldt ook voor verplichtingen tot het doen 

van uitkeringen of verstrekkingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, of in de tweede graad van 

de zijlijn, en aan personen die behoren tot het huishouden van de schuldenaar die in rechte vorderbaar zijn 

en niet de tegenwaarde vormen voor een prestatie. 

 

Woning 

 

Wijziging informatieplicht eigenwoningschulden 

Het proces van de informatieplicht bij schulden bij anderen dan aangewezen administratieplichtigen 

wordt vereenvoudigd en op andere wijze ingericht. Hiertoe wordt voorgesteld het proces van de  

informatieplicht te integreren in het aangifteproces en de benodigde informatie vanaf het belastingjaar 

2016 nog enkel uit te vragen via de aangifte. 

 

Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand 

De huidige sanctie bij een aflossingsachterstand is naar het oordeel van het kabinet te stringent. Het 

voorstel voor versoepeling houdt in dat de schuld die vanwege de betalingsachterstand is overgegaan 

naar box 3 onder voorwaarden op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld gerekend kan 

worden. 

 

Kapitaalverzekering eigen woning 

Fiscale partners kunnen bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek doen, op basis 

waarvan een uitkering: 

 uit een zogenoemde Brede Herwaarderingskapitaalverzekering, 

 of een Kapitaalverzekering eigen woning, 

 een gedeblokkeerd tegoed Spaarrekening eigen woning, 

 dan wel een gedeblokkeerde waarde Beleggingsrekening eigen woning, 

 

wordt geacht voor de helft bij iedere partner op te komen. Vervolgens kan iedere partner voor zijn deel 

van de uitkering, het tegoed of de waarde, zijn persoonlijke vrijstelling benutten. 

 

Emigratie aanmerkelijkbelanghouders 

Een belastingplichtige met aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren en die uit Nederland 

emigreert, krijgt een (conserverende) belastingaanslag. Hij hoeft deze aanslag volgens de huidige 

wetgeving te betalen als hij bijvoorbeeld de aandelen verkoopt of wanneer de vennootschap zijn 

winstreserves geheel of nagenoeg geheel uitkeert. Als dit na tien jaar niet is gebeurd, wordt de 

conserverende aanslag kwijtgescholden. 

 

In de praktijk blijkt dat aanmerkelijkbelanghouders die naar het buitenland verhuizen, dit vaak doen 

voor een periode van ten minste tien jaar, en in die periode geen handelingen verrichten die tot 

invordering van de conserverende aanslag leiden. Hiermee gaat de fiscale claim die in Nederland is 

opgebouwd vaak alsnog verloren. Het kabinet stelt nu een regeling voor waarbij (1) winstuitdelingen 

na emigratie in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel 

en (2) de conserverende belastingaanslag niet meer louter als gevolg van tijdsverloop na tien jaar 

wordt kwijtgescholden. 

 

 

Monumentenpanden 

De regeling voor aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gaat, onder voorwaarden, ook gelden 

voor uitgaven voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat van de 
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Europese Unie, of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte (EER-staten) zijn gelegen. Eerder verscheen hierover al een beleidsbesluit. 

 

Vrijstelling uitkeringen uit het Artikel 2-Fonds 

Het kabinet gaat uitkeringen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds vrijstellen van belastingen. De 

uitkeringen uit het Duitse Artikel 2-Fonds zijn gebaseerd op een compensatieregeling voor Joodse 

oorlogsslachtoffers. 

 

Loonheffingen 

 

Wet tegemoetkomingen loondomein 

De huidige premiekortingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met 

een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, (zoals ouderen en mensen met een  

arbeidsbeperking) blijken niet in alle gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen 

loondomein moet daar verandering in brengen. Er komt een nieuw systeem met tegemoetkomingen in 

de vorm van loonkostenvoordelen. Het wetsvoorstel introduceert verder het zogenoemde 

lageinkomensvoordeel. 

 

Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van 

het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases; eerst het lage-inkomensvoordeel 

in 2017, waarna de loonkostenvoordelen volgen in 2018. 

 

Integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA 

Dit voorstel houdt in om het huidige voordeel van de Research & Developmentaftrek (RDA) via de 

loonheffing te verrekenen in plaats van via de winstbelasting. De RDA wordt geïntegreerd met de 

afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). 

 

Betere aansluiting loonheffing en inkomstenheffing 

Met ingang van 1 januari 2016 zal ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de 

tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Verder wordt voorgesteld de uitzonderingsregel te laten 

vervallen, waardoor bijzondere beloningen, in bepaalde gevallen, worden toegevoegd aan het loon 

over het loontijdvak waarin zij worden uitbetaald. 

 

Schenkbelasting 

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het 

maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar EUR 100.000 euro. Daarnaast 

vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde 

dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. 

 

Omzetbelasting 

In de BTW zijn er interpretatiekwesties over de tarieftoepassing voor geneesmiddelen. Er wordt een 

aanpassing doorgevoerd die de tarieftoepassing voor geneesmiddelen vereenvoudigt en daarmee 

uitvoerings- en afbakeningsproblemen reduceert. 

 

Dividendbelasting 

In de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt een step up geregeld voor een grensoverschrijdende 

juridische fusie en juridische splitsing, zoals nu al het geval is bij een grensoverschrijdende aandelenruil. 

 

Motorrijtuigenbelasting 

Het kabinet schaft de mogelijkheid af om de motorrijtuigenbelasting voor een heel jaar in één keer te 

betalen. 
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Verbruiksbelasting 

Het kabinet stelt enkele vereenvoudigingen in de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken voor om 

de administratieve lasten voor bedrijven en de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst te verminderen. 

De huidige twee tarieven, enerzijds voor vruchtensap, groentesap en mineraalwater en anderzijds voor 

limonade, worden vervangen door één tarief. Ook komt het onderscheid in huishoudelijk en niet 

huishoudelijk gebruik te vervallen. Tot slot schaft het kabinet de vrijstellingen voor vruchten- en 

groentesappen die uitsluitend bestemd zijn als aanvulling op kindervoeding, voor medicinale doeleinden 

of voor ander gebruik dan om te worden gedronken, af. 

 

Toeslagen 

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen 

voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. 

 

Milieubelastingen 

Kolencentrales krijgen opnieuw een vrijstelling van kolenbelasting als ze elektriciteit opwekken. Ook is 

in het Energieakkoord afgesproken dat kolencentrales de meest vervuilende elektriciteitsproductie zullen 

afbouwen. Dit is onderdeel van de overgang naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding. De 

energiebelasting wordt met ingang van 2016 verhoogd voor bedrijven en particulieren. 

 

Algemeen 

Vereenvoudiging fiscaal procesrecht; massaal bezwaar en prejudiciële vragen. Er wordt een aantal 

voorstellen gedaan tot verbetering van de massaalbezwaarprocedure, zodat deze eenvoudiger, 

doeltreffender en dus vaker kan en zal worden benut. Ook stelt het kabinet voor om ook in belastingzaken 

een prejudiciële procedure in te voeren. Dit voorstel is ter advies voorgelegd aan de Hoge Raad en de 

Raad voor de rechtspraak. 

 

Aanpassing Awir 

Om het uitvoeringsproces te vereenvoudigen, stelt het kabinet voor een nieuwe bepaling in de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) op te nemen die regelt dat het instellen van hoger beroep een 

schorsende werking heeft. Die schorsende werking gaat dan zowel voor de burger als voor de 

Belastingdienst/Toeslagen gelden. 

 

 

Gorinchem, 16 september 2015 
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