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1. Maatregelen voor de particulier  

 

1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting  

In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene 

heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de arbeidskorting wordt verhoogd.  

 

1.1.1 Algemene heffingskorting  

De algemene heffingskorting is vanaf 2014 inkomensafhankelijk geworden. Voor 2014 

worden belastingplichtigen gekort op de algemene heffingskorting als het belastbaar inkomen 

uit werk en woning hoger is dan € 19.645. De vermindering bedraagt nu 2% van het 

belastbare inkomen uit werk en woning dat hoger is dan € 19.645 tot een maximum van € 

737. Deze vermindering wordt jaarlijks geleidelijk verhoogd. 

 

Voor 2015 valt de vermindering hoger uit dan eerder aangekondigd. De vermindering 

bedraagt 2,32% met een maximum van € 861. Daar staat tegenover dat de algemene 

heffingskorting voor 2015 is verhoogd naar € 2.203, waardoor men per saldo toch hoger 

uitkomt dan in 2014. 

 

De algemene heffingskorting zou per 2015 niet meer gelden voor belastingplichtigen met een 

belastbaar inkomen uit werk en woning hoger dan € 120.000. Deze eerder aangekondigde 

maatregel wordt echter nog niet ingevoerd. Iedere belastingplichtige heeft door de 

vermindering in 2015 recht op een minimale algemene heffingskorting van € 1.342 (€ 2.203 -

/- (2,32% van (€ 56.994 -/- € 19.882)).  

 

1.1.2 Arbeidskorting  

De arbeidskorting stijgt de komende jaren stapsgewijs. Deze stijging heeft reeds 

plaatsgevonden in 2014 en stijgt in 2015 verder van € 2.097 naar € 2.220. Verder vindt de 

afbouw van de arbeidskorting plaats voor inkomens tussen de € 49.900 en € 100.800. De 

arbeidskorting bedraagt bij de hoge inkomens (vanaf € 100.800) tenminste € 184. In 2014 

bedraagt de arbeidskorting voor de hoge inkomens nog € 367. 

 

1.2 Fiscale inkorting bij AOW-gerechtigde belastingplichtigen  

Belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, hebben in dat kalenderjaar 

recht op de ouderentoeslag. De ouderentoeslag verlaagt de grondslag sparen en beleggen van 

box 3. Het betreft een verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3, op het moment dat 

de grondslag sparen en beleggen lager is dan € 279.708. Het heffingsvrij vermogen kan in dit 

geval worden verhoogd met maximaal € 27.984. Deze toeslag wordt met ingang van 1 januari 

2016 afgeschaft. Belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken krijgen 

hierdoor in box 3 eenzelfde positie als overige belastingplichtigen. 

 

Naast de afschaffing van de ouderentoeslag wordt tevens de ouderenkorting verlaagd. Deze 
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heffingskorting bedraagt voor 2014 € 1.032 voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 

35.450. Voor belastingplichtigen met een hoger inkomen bedraagt de ouderenkorting € 150. 

  

In 2016 daalt de ouderenkorting tot € 970. Voor belastingplichtigen met een inkomen boven € 

36.200 bedraagt de ouderenkorting € 70.  

 

1.3 Afkoop lijfrente mogelijk bij arbeidsongeschiktheid  

In het belastingplan 2015 is de afkoopmogelijkheid van lijfrenten geïntroduceerd, indien 

sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. 

 

In de huidige situatie leidt afkoop van een (deel van de) lijfrente tot een heffing van 

inkomstenbelasting over de gehele afkoopsom en heffing van 20% revisierente. 

 

Per 1 januari 2015 wordt het voor langdurig arbeids-ongeschikten mogelijk de lijfrente(n) 

geheel of gedeeltelijk af te kopen, zonder dat hierover revisierente is verschuldigd. Het 

lijfrentekapitaal is daarmee niet langer alleen een inkomensvoorziening voor de oude dag, 

maar kan ook worden ingezet als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Aan de 

afkoopmogelijkheid worden wel voorwaarden gesteld:  

 

1. Er moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat hieronder wordt 

verstaan, wordt nog nader uitgewerkt.  

2. De belastingplichtige mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.  

3. Er wordt een koppeling gemaakt naar het inkomen dat de belastingplichtige de 

afgelopen twee jaar gemiddeld heeft genoten.  

 

Voorbeeld Maurits (54) heeft de afgelopen jaren als zzp’er gewerkt. Hij is door een auto-

ongeluk arbeidsongeschikt geraakt. Hij heeft een lijfrentekapitaal op een bankspaarrekening. 

Maurits wil dit kapitaal graag aanwenden als aanvulling op zijn inkomen en heeft slechts de 

keuze voor een oudedagslijfrente. Gezien de duur van 20 jaar + (AOW-leeftijd -54) zal de 

hoogte van de uitkering behoorlijk tegenvallen. Door de mogelijkheid een deel van de lijfrente 

jaarlijks af te kopen, kan een hogere aanvulling op zijn inkomen worden bereikt. 

 

1.4 Keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen  

De huidige regeling op grond waarvan buitenlands belastingplichtigen kunnen kiezen om voor 

de inkomstenbelasting te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige komt te 

vervallen. Dit is het gevolg van het belastingplan van vorig jaar (belastingplan 2014). 

  

Vanaf 1 januari 2015 is men automatisch kwalificerend buitenlands belastingplichtige, 

wanneer wordt voldaan aan het 90%-criterium (90% of meer van het inkomen wordt in 

Nederland genoten).  

 

 



           

 

4 

 

 

Met ingang van 2015 is de hoofdregel dat een belastingplichtige die niet in Nederland woont, 

geen fiscaal partner kan hebben. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk, namelijk wanneer 

wordt voldaan aan één van onderstaande criteria: 

  

• Beide partners hebben inkomen dat bij beide partners voor meer dan 90% binnen de 

Nederlandse loon- of inkomstenbelasting valt.  

• Eén van de partners heeft Nederlands inkomen dat onder de Nederlandse loon- of 

inkomstenbelasting valt, waarbij het totale inkomen van beide partners voor meer dan 

90% binnen de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting valt.  

 

1.5 Wijziging Studiefinanciering  

Het kabinet wil per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten in het hoger 

onderwijs veranderen. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en 

masterstudenten. Dit staat in een wetsvoorstel voor het studievoorschot. 

 

Veel ouders maken zich zorgen over de hoogte van de studieschuld die hun kinderen zullen 

maken. In toenemende mate wordt overwogen extra spaargeld apart te houden / in te zetten in 

verband met de kosten van de studie van de kinderen. De voorstellen voor de gewijzigde 

studiefinanciering op hoofdlijnen zijn als volgt:  

 

Studievoorschot 

Nieuwe bachelor- en masterstudenten kunnen (moeten) vanaf 1 september 2015 

gebruikmaken van het studievoorschot. De student hoeft niet te lenen, maar kan niet meer 

gebruikmaken van de huidige studiefinanciering. De ov-kaart blijft gewoon bestaan. Dat geldt 

tevens voor de aanvullende beurs en de basisbeurs in het mbo.  

 

Voorwaarden studievoorschot 

Studenten kunnen gebruik (blijven) maken van een lening. De voorwaarden hiervoor worden 

soepeler. Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening bedraagt 

maximaal € 986 per maand.  

 

De voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn:  

• De terugbetaaltermijn stijgt naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder 

aflossen kan altijd.  

• Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, 

gaat omlaag van 12% naar 4 %.  

• Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te 

betalen.  

• Heeft de student na 35 jaar nog een restschuld, dan wordt die kwijtgescholden. 
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• Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master 

instromen in het nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de 

voorwaarden van het oude of nieuwe stelsel  

 

Aanvullende beurs omhoog 

Studerende kinderen van ouders, die samen minder dan € 46.000 bruto per jaar verdienen, 

behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs stijgt bovendien met € 

100 per maand naar € 365. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma 

haalt.  

 

Ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan 

De ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan, zoals het nu is. Uiterlijk 2017 komen ook mbo-

studenten onder 18 jaar in aanmerking voor de ov-chipkaart. De overheid realiseert met deze 

wijzigingen een besparing die oploopt tot maximaal € 1 miljard. Het bespaarde bedrag wordt 

gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden van verbeterpunten 

zijn:  

 

• Intensievere begeleiding van studenten.  

• Meer contacturen.  

• Extra beloning voor goede wetenschappers die college geven.  

 

Studievoucher voor studenten in overgangperiode 

Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet 

volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die 

tussen 2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na 

hun afstuderen een voucher van € 2.000,-. Zij mogen deze voucher 5 tot 10 jaar na hun 

afstuderen gebruiken voor bijscholing. 

 

Collegegeldkrediet voor bovendertigers. 

Het kabinet wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Daarom regelt de 

nieuwe wet dat meer mensen gebruik mogen maken van het collegegeldkrediet. Nu is dit 

krediet alleen beschikbaar voor studenten die jonger zijn dan dertig jaar. Straks verandert die 

leeftijdsgrens. Dan mogen ook dertigers, veertigers en vijftigers gebruikmaken van het 

collegegeldkrediet, voor (geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en 

mbo-bol (bol is een combinatie van school en stage).  

 

1.6 Bevoegdheid bank controle BSN  

In december 2013 is de ‘eenbankrekeningmaatregel’ ingevoerd. Deze maatregel houdt in dat 

de Belastingdienst teruggaven van de inkomstenbelasting en uitbetalingen van toeslagen op 

één bankrekening stort die op naam van de gerechtigde staat. Het doel van deze maatregel is 

bestrijding van (identiteits)fraude. De Belastingdienst controleert bij deze maatregel of het 

opgegeven bankrekening daadwerkelijk op naam staat van de gerechtigde. Om deze controle  
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efficiënter en effectiever te laten verlopen wordt een deel van deze controle vanaf 2015 bij de 

banken neergelegd.  

 

Banken krijgen een informatieverplichting opgelegd, in combinatie met de wettelijke 

bevoegdheid voor banken om Burgerservicenummers in hun interne administratie te 

gebruiken. Op de manier wordt de juistheid van de geregistreerde gegevens gecontroleerd.  

 

2. Maatregelen voor de werknemer  

 

2.1 Levensloop  

In 2011 is de levensloopregeling afgeschaft. Werknemers met een saldo op de 

levensloopspaarrekening hoger dan € 3.000 mochten onder de oude regeling door blijven 

sparen. In 2013 kregen zij de mogelijkheid het volledige tegoed op te nemen, waarbij slechts 

80% in de heffing inkomstenbelasting werd meegenomen. Deze regeling is in 2014 niet 

verlengd, maar wordt in 2015 weer opengesteld.  

 

De 80% regeling geldt uitsluitend over het tegoed dat op 31 december 2013 op de rekening 

stond. Het meerdere wordt voor 100% in de heffing betrokken. Dit is om anticipatie op de 

aangekondigde afkoopmogelijkheid te voorkomen. Als men gebruikmaakt van de 

afkoopmogelijkheid, dan kan niet verder worden gespaard. Overigens moeten alle 

werknemers het levenslooptegoed op 31-12-2021 een bestemming geven. Saldi die op dat 

moment nog op de rekening staan, worden in één keer ‘geacht te zijn genoten’.  

 

Praktijk  

Veel van de werknemers die nu nog sparen in levensloop willen dat gebruiken voor een 

overbrugging tot de pensioendatum, let op de einddatum van 31-12-2021. Anderen willen 

doorsparen en het saldo op een later moment toevoegen aan hun pensioenregeling. Niet alle 

pensioenverzekeraars willen daar aan meewerken. 

 

Op pensioen gebied is sprake van allerlei versoberingmaatregelen (pensioenleeftijd, lagere 

opbouw percentages en maximaal pensioengevend salaris van € 100.000). Het is daarom van 

belang af te wegen of het levenslooptegoed straks nog kan worden ondergebracht in de 

versoberde regeling. Het mag fiscaal niet leiden tot een bovenmatige pensioenaanspraak.  

 

2.2 Werkkostenregeling  

Een werkgever kan onbelast vergoedingen aan zijn werknemers verstrekken. Bijvoorbeeld 

telefoons, kerstpakketten of een iPad. Dit kan via de werkkostenregeling (WKR). De WKR 

geldt vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers. In de WKR zijn nieuwe maatregelen 

opgenomen die met name toezien op de zogenoemde ‘gerichte vrijstellingen’.  
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Gerichte vrijstellingen  

Binnen de WKR zijn een aantal vergoedingen die worden beschouwd als ‘gerichte 

vrijstellingen.’ Deze gerichte vrijstellingen zijn specifieke vergoedingen en verstrekkingen die 

de werkgever onbelast mag verstrekken. Het voordeel van deze gerichte vrijstellingen is dat 

deze niet ten koste komen van de vrije ruimte.  

 

Gereedschappen en ICT-middelen  

Nieuw is dat gereedschappen en ICT-middelen die noodzakelijk (oftewel; zonder meer nodig) 

zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking, belastingvrij mogen worden vergoed aan de 

werknemer. Zonder meer nodig betekent, dat zonder de voorziening de dienstbetrekking niet 

goed kan worden uitgeoefend. 

 

Voorbeeld  

Voor een uitgever is het noodzakelijk dat zijn dagbladjournalist efficiënt werkt. Bij een 

dergelijk beroep zijn bepaalde digitale hulpmiddelen (apparaten) nodig om optimaal te 

kunnen werken. Een laptop en een smartphone (maar ook de vergoeding voor het daarbij 

behorende abonnement) kunnen hier dus onder vallen. Werkkleding en kantoormeubilair 

worden niet beschouwd als gereedschap.  

 

De onbelaste verstrekking of vergoeding van apparaten is alleen mogelijk, indien de 

werknemer verplicht is het betreffende apparaat te retourneren of de restwaarde daarvan te 

vergoeden zodra het apparaat naar de mening van de werkgever niet langer noodzakelijk is. 

  

Ook voor DGA  

Deze gerichte vrijstelling staat in principe ook open voor bestuurders of commissarissen, maar 

dan moet wel aannemelijk worden gemaakt dat dit een gebruikelijke voorziening is die nodig 

is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.  

 

Personeelskorting  

Ter zake van branche-eigen producten van de werkgever geldt in 2015 tevens een gerichte 

vrijstelling. Voorwaarde van de vrijstelling voor personeelskorting is dat het voordeel niet 

méér mag bedragen dan 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten 

en niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Vanaf 2015 is het niet langer mogelijk om het 

niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.  

 

Op de werkplek gebruikte voorzieningen  

Bepaalde voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt 

worden, vallen vanaf 2015 ook onder de gerichte vrijstelling. Wat hier exact onder valt, wordt 

nog uitgewerkt in nadere regelgeving.  
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Vrije ruimte  

Naast de gerichte vrijstelling mag een werkgever in 2015 maximaal 1,2% van zijn totale 

fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn 

werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt de werkgever geen 

loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de 

vorm van een eindheffing van 80%.  

 

Voorbeeld De uitgever uit bovenstaand voorbeeld laat software installeren op de laptop van 

de dagbladjournalist. Deze software is niet noodzakelijk voor de behoorlijke uitoefening van 

de dienstbetrekking. Hier is in principe sprake van een te belasten privévoordeel. De 

werkgever kan deze software onbelast verstrekken door de vrije ruimte te benutten.  

 

Nihilwaarderingen  

Een aantal voorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt op de werkplek worden voor 

de WKR gewaardeerd op nihil. Deze nihilwaarderingen komen niet ten laste van de ‘vrije 

ruimte’. 

 

Korting op personeelsleningen De korting op personeelsleningen valt nu nog onder de 

nihilwaarderingen. De Minister van Financiën heeft aangegeven dat hij de nihilwaarderingen 

van de rentekorting op dit punt gaat aanpassen. In de loop van 2015 komt op dit punt een 

wetsvoorstel.  

 

2.3 Brug-WW en kinderopvangtoeslag  

In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen 

opgenomen voor de brug-ww. In dit kader past het om eerst kort de wijzigingen te bespreken 

van de Wet Werk en Zekerheid die op 10 juni 2014 door de Eerste Kamer is aangenomen. De 

verschillende onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid gaan op verschillende momenten in.  

 

De belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de WW:  

De duur van de WW wordt gemaximeerd op 24 maanden. Voor de uitkeringsduur is/blijft het 

arbeidsverleden relevant. Dit verleden wordt wel anders berekend. Voor de eerste tien jaar 

blijft gelden dat één jaar werken gelijk staat aan één maand WW. Na 10 jaar is de opbouw 

maar een halve maand WW per gewerkt jaar. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2016.  

 

Als een uitkeringsgerechtigde op dit moment langer dan één jaar een WW-uitkering ontvangt, 

is alle arbeid passend. De termijn gaat terug naar een halfjaar. Deze maatregel gaat in op 1 juli 

2015.  

 

Een uitkeringsgerechtigde die op dit moment gaat werken, wordt gekort op zijn uitkering door 

het aantal uren dat hij is gaan werken als uitgangspunt te nemen. Hierdoor is het niet 

aantrekkelijk om te gaan werken tegen een lager salaris. Na aanpassing van de WW wordt  
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70% (en in de eerste twee maanden 75%) van het ontvangen salaris in mindering gebracht op 

de uitkering. Deze maatregel gaat in op 1 juli 2015.  

 

Op dit moment is het al mogelijk om gedurende scholing een WW-uitkering te ontvangen. 

Nadeel van deze regeling is dat de werknemer eerst een WW-uitkering moet hebben, voordat 

hij recht heeft op de uitkering gedurende de scholing.  

 

Veel werknemers zien een ontslag aankomen. Werknemers kunnen dan direct actief gaan 

zoeken naar een nieuwe baan. Het kan voorkomen dat bij deze nieuwe baan scholing hoort. 

Als de werknemer aansluitend aan zijn eerdere baan direct gaat werken en leren, krijgt de 

werknemer in de scholingsuren geen WW-uitkering. Hierdoor kunnen werknemers zich 

gedwongen voelen eerst een WW-uitkering te gaan ontvangen voordat ze een baan 

accepteren, waarbij scholing hoort. Om de transitie van werk naar werk soepel te laten 

verlopen, komt minister Asscher met de brug-WW. Hierdoor is het ook voor de werknemer 

die rechtstreeks van de ene baan naar de volgende baan gaat mogelijk, gedurende de scholing 

WW te ontvangen. Deze maatregel gaat specifiek gelden voor de transitie van een krimpend 

beroep, naar een groeiend beroep (een sector waarin een tekort aan werknemers ). Dit betreft 

een tijdelijke maatregel. 

 

Daarnaast wordt de huidige regeling van scholingsmogelijkheden vanuit de WW 

vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging gaat gelden voor scholing die opleidt voor een 

groeibaan. 

 

Veel ouders ontvangen kinderopvangtoeslag. Als een ouder werkloos raakt heeft dat nu tot 

gevolg dat de kinderopvang stopt na 3 maanden. Deze termijn gaat naar 6 maanden. Dit is een 

tijdelijke maatregel die geldt in 2015 en 2016.  

 

2.4 Netto pensioen en netto lijfrente  

Op 27 mei 2014 nam de Eerste Kamer de wet tot wijziging van de wet verlaging 

maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen 

en het Belastingplan 2014 (hierna de wet) aan. Vanaf 1 januari 2015 zorgt deze wet voor een 

verdere versobering van de pensioenopbouw.  

 

Versobering opbouw  

Vanaf 1 januari 2015 geldt in een middelloonregeling nog maar een opbouwpercentage van 

1,875%. Dit percentage bedraagt in 2014 2,15% en bedroeg in 2013 nog 2,25%. De 

versobering van het opbouwpercentage heeft niet alleen gevolgen voor de hoogte van 

ouderdomspensioen. Ook de opbouwpercentages voor de opbouw van het partnerpensioen 

worden verlaagd. In 2015 bedraagt het opbouwpercentage voor het partnerpensioen in een 

middelloonregeling maximaal 1,313% (in 2013 nog 1,58% en in 2014 1,51%).  
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Voorbeeld  

Een werknemer komt met 25 jaar in dienst bij zijn werkgever. Zijn werkgever heeft een 

pensioenregeling. Het betreft een middelloonregeling. De pensioengrondslag bedraagt € 

30.000. Gemakshalve gaat dit voorbeeld er vanuit dat de pensioengrondslag niet meer wijzigt. 

De pensioenopbouw van de betreffende werknemer is dan als volgt: 

 

In dienst    2013 (65 jaar)  2014 (67 jaar)  2015 (67 jaar) 

Ouderdomspensioen  € 27.000  € 27.090  € 23.625 

Partnerpensioen  € 18.960  € 19.026  € 16.543 

 

De tweede belangrijke maatregel in deze nieuwe wet is de beperking van pensioenopbouw tot 

een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000. Werknemers met een salaris dat hoger is 

dan € 100.000 bouwen in de nieuwe situatie pensioen op over een pensioengevend loon van 

maximaal € 100.000. 

 

Voorbeeld 

Boudewijn (50 jaar) is financieel directeur bij een grote multinational. Hij heeft een salaris 

van € 200.000. Boudewijn neemt deel aan een pensioenregeling bij zijn werkgever. Het betreft 

een middelloonregeling. Het opbouwpercentage van de regeling is in 2014 nog 2,15%. Vanaf 

2015 bedraagt het opbouwpercentage 1,875%. De AOW franchise bedraagt € 15.000. Het 

partnerpensioen bedraagt volgens de pensioenregeling 70% van het ouderdomspensioen. 

De resterende pensioenopbouw tot 67 jarige leeftijd van Boudewijn bedraagt: 

((€ 100.000 -/- € 15.000) x 1,875%) x 17 jaar = € 27.093. De hoogte van het partnerpensioen 

bedraagt dan 70% x € 27.093 = € 18.965. 

 

Zonder de begrenzing van het pensioengevend salaris zou de resterende op bouw bedragen: 

(€ 200.000 -/- € 15.000) x 1,875%) x 17 jaar = € 58.968. De hoogte van het partnerpensioen 

bedraagt dan 70% x € 27.093 = € 41.278. 

 

Zoals je in het voorbeeld kunt zien, beperkt de nieuwe wet de pensioenopbouw aanzienlijk 

voor veelverdienende werknemers. In de wet is daarom voorzien in een mogelijkheid voor 

deze werknemers om een extra oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit is de mogelijkheid 

van de netto lijfrente. 

 

Netto lijfrente 

Werknemers met een salaris boven € 100.000 mogen vanaf 2015 een extra 

oudedagsvoorziening opbouwen in de vorm van een netto lijfrente of netto pensioen. In de 

wet is in eerste instantie alleen de mogelijkheid van een netto lijfrente uitgewerkt. 

 

De premie of inleg van een netto lijfrente is niet aftrekbaar. Het opgebouwde bedrag is 

vrijgesteld in box 3. De opbouw van de netto lijfrente vindt plaats voor zover het salaris meer  
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bedraagt dan € 100.000. Het bedrag dat de werknemer maximaal mag opbouwen wordt 

gebaseerd op staffel 4 uit het beschikbare premiebesluit dat geldt vanaf 2015. 

Om afkoop van de netto lijfrente te voorkomen wordt in het belastingplan 2015 een 

aanvulling op de wet voorgesteld. Als de netto lijfrente wordt afgekocht wordt de helft van de 

waarde van de aanspraak vermenigvuldigd met 10 en tot de bezittingen in box 3 gerekend. 

Hierover is de werknemer dan vermogensrendementsheffing verschuldigd. De werknemer 

heeft wel de mogelijkheid aan te tonen dat de werkelijk bespaarde belasting lager is. 

 

Voorbeeld 

Iris heeft een salaris dat hoger is dan € 100.000. Zij doet vanaf het begin mee aan de netto 

lijfrenteregeling. Stel dat Iris na 10 jaar afkoopt en dat de waarde van de lijfrente-aanspraak 

€ 75.000 bedraagt. Zij betaalt dan vermogensrendementsheffing over 10 x (€ 75.000 / 2) = € 

375.000. De vermogensrendementsheffing bedraagt dan 1,2% x € 375.000 = € 4.500. 

 

Netto pensioen 

Op verzoek van de Tweede Kamer krijgen werknemers ook de mogelijkheid in de tweede 

pijler een netto pensioen op te bouwen. Het belastingplan 2015 bepaalt dat de waarde van het 

netto pensioen is vrijgesteld in box 3. 

 

De sanctie op afkoop van het netto pensioen is gelijk aan die van de netto lijfrente. 

 

Op 2 september hebben de staatssecretaris van Sociale Zaken en van Financiën gezamenlijk 

enige toelichting op de mogelijkheid van netto pensioen gegeven. Uit deze brief blijkt dat het 

fiscale kader van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing is op het netto pensioen. 

 

Hierdoor en door de toepassing van de Pensioenwet zijn er een aantal verschillen tussen de 

netto lijfrente en het netto pensioen. Enkele verschillen: 

 

• Een tijdelijk ouderdomspensioen is bijvoorbeeld niet mogelijk, terwijl een tijdelijke 

oudedagslijfrente wel mogelijk is. 

• De toegestane kring van gerechtigden bij een lijfrente is ruimer. 

• De hoogte van de uitkering van een pensioen mag variëren in de verhouding 100:75. 

De uitkering van een lijfrente moet vast en gelijkmatig zijn. 

• Een lijfrente mag ook worden aangeboden door een bank of beleggingsinstelling. 

 

Echtscheiding 

Het verschil tussen netto pensioen en netto lijfrente springt vooral in het oog bij 

echtscheiding. Netto pensioen valt onder de Pensioenwet en de wet verevening 

pensioenrechten bij echtscheiding. Wanneer sprake is van echtscheiding heeft de ex-partner 

recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde netto ouderdomspensioen. 

Daarnaast heeft de ex-partner recht op een bijzonder netto partnerpensioen. 
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De netto lijfrente hoeft alleen verdeeld te worden als de lijfrente in de gemeenschap valt. Is 

sprake van huwelijkse voorwaarden dan behoort de lijfrente tot het vermogen van de partner 

die ook verzekeringnemer of rekeninghouder is. Verdeling van de lijfrente is dan in principe 

niet aan de orde. 

 

Successiewet 

Het netto pensioen en de netto lijfrente zijn voor de Successiewet gelijkgesteld aan pensioen 

en lijfrente. Dit betekent dat deze zijn vrijgesteld, maar dat de gekapitaliseerde waarde van het 

netto partnerpensioen of de netto lijfrente wordt geïmputeerd op de vrijstelling. 

 

3. Maatregelen voor de eigen woning 

 

Door de kredietcrisis zijn de afgelopen jaren diverse fiscale regelingen rondom de eigen 

woning verruimd. Het doel van deze maatregelen was om de woningmarkt uit het slop te 

krijgen. De overheid heeft enkele van deze verruimingen al diverse malen verlengd. 

Hieronder de maatregelen die voor 2015 gevolgen hebben. 

 

3.1 Verlenging termijn verhuisregeling 

De belastingplichtige die tijdelijk twee woningen heeft, kan gebruikmaken van de 

verhuisregeling (renteaftrek voor een leegstaande oude of nieuwe eigen woning). De 

verhuisregeling is in 2011 tijdelijk verruimd van het lopende jaar plus twee kalenderjaren, 

naar het lopende jaar plus drie kalenderjaren. 

 

Deze tijdelijke regeling zou op 31 december 2015 eindigen en teruggesteld worden naar het 

lopende kalenderjaar plus twee kalenderjaren. In het belastingplan 2015 is aangekondigd dat 

deze maatregel niet meer wordt teruggesteld, maar een structurele maatregel blijft. 

 

Dit betekent dat iemand die in 2015 zijn woning leeg en te koop zet, de rente tot uiterlijk 31-

12-2018 kan aftrekken (3 jaar + lopend jaar). 

 

In de gevallen dat de eigen woning binnen de hiervoor genoemde termijn wordt verhuurd, 

kwalificeert de woning niet meer als een eigen woning in box 1. In die gevallen valt de 

verhuurde woning in box 3. Er ontstaat echter geen eigenwoningreserve op het moment dat de 

woning binnen de gestelde termijn terugkeert naar box 1. Ook deze maatregel blijft structureel 

in de wet. 

 

3.2 Restschuld 

Bij de ingang van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is bepaald dat de rente 

over een restschuld, die ontstaat doordat de verkoopprijs lager is dan de eigenwoningschuld, 

gedurende 10 jaar aftrekbaar blijft. Hierbij gaat het om een restschuld die is ontstaan tussen 

29 oktober 2012 en 1 januari 2018. 
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Maar liefst 50% van de verkochte woningen zijn in de eerste helft van 2014 verkocht met een 

restschuld. Veel mensen hebben onvoldoende spaargeld om de restschuld te betalen en willen 

daarom gebruikmaken van de restschuldfinanciering. Op de restschuld zit geen fiscale 

aflossingsverplichting, maar het feit dat de renteaftrek er na 10 jaar afgaat, zorgt voor een 

wens en in sommige gevallen ook een plicht (waaronder NHG) om deze in 10 jaar af te 

lossen. Dit brengt in veel gevallen hoge lasten met zich mee en zorgt daarom weer voor een 

belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. Om deze belemmering te 

verminderen, wordt de aftrekbaarheid van deze lening verlengd van 10 jaar naar 15 jaar. 

Verlenging hiervan zorgt voor een lagere maandlast voor de lening en hierdoor ook een 

hogere leencapaciteit voor een eventuele nieuwe hypotheek. 

 

3.3 Laag btw tarief bij verbouwing 

Bij een verbouwing is nu het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Een huiseigenaar kan 

hierdoor tegen lagere kosten onderhoud aan zijn woning laten plegen of verbouwen. De 

regeling zou eindigen op 31 december 2014. Deze maatregel wordt verlengd naar juli 2015. 

 

Het is van belang dat het werk is afgerond voor deze datum, om in aanmerking te komen voor 

dit lage tarief. 

 

3.4 Verhoogde vrijstelling voor aankoop woning of aflossing eigenwoningschuld 

De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 in het kader van de eigen woning 

eindigt per 1 januari 2015. Belastingplichtigen hebben tot het einde van het jaar de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling. De 

schenking dient als bestedingsdoel de aankoop of verbouwing van de eigen woning te hebben, 

dan wel het aflossen van de eigenwoningschuld, of restschuld bij vervreemding van de eigen 

woning. De schenker hoeft bovendien geen familieband te hebben met de ontvanger. 

 

3.5 Verlaging Loan-to-Value 

Om huiseigenaren te beschermen tegen overkreditering en de daarbij hoge last, is bepaald dat 

het maximale bedrag dat voor de aanschaf van een woning mag worden geleend stapsgewijs 

wordt verlaagd. De Loan-to-Value daalt in 2014 van 104%, naar 103% in 2015 en vervolgens 

jaarlijks met 1% tot 2018. Vanaf 2018 mag niet meer worden geleend dan de marktwaarde 

van de woning. Gekozen is voor een afbouw in stappen, om starters op de woningmarkt 

tegemoet te komen. 

 

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen: 

• De restschuld na verkoop van de woning wordt buiten beschouwing gelaten. 

• De kosten voor energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd, 

voor zover het hypothecair krediet niet meer dan 106% van de marktwaarde is. 

• Indien sprake is van oversluiten van het hypothecair krediet. In dat geval mag het 

nieuwe hypothecair krediet niet hoger zijn dan de som van de reeds bestaande 

hypotheek die wordt afgelost en de oversluitkosten. 
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• Indien sprake is van achterstallige betaling aan de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt 

alleen indien de betalingsachterstand bij de aankoop heeft geresulteerd in een lagere 

waarde van de woning. 

• Indien de financieringslast substantieel lager ligt dan de toegestane financieringslast. 

 

3.6 Afbouw hypotheekrenteaftrek 

In het belastingplan 2014 is vastgelegd dat het tarief voor aftrek van hypotheekrente in 28 

jaarlijkse stappen van 0,5% wordt verlaagd van 52% naar 38%. In 2014 is de eerste stap 

ingezet. De renteaftrek is verlaagd van 52% naar 51,5%. Het maximale tarief (38%) waarover 

renteaftrek mogelijk is, wordt bereikt in 2041. In 2015 wordt deze verlaagd van 51,5% naar 

51%. 

 

Deze maatregel heeft impact op alle belastingplichtigen met hypothecaire financieringen die 

met de top van hun inkomen in de vierde schijf vallen. 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 

 

3.7 Verlaging kostengrens NHG 

De NHG-grens wordt verlaagd om niet-noodzakelijke marktverstoringen tegen te gaan en de 

risico’s voor de overheidsfinanciën beheersbaar te houden. 

Als gevolg hiervan is de NHG-grens op 1 juli 2014 verlaagd naar € 265.000. Per 1 juli 2015 

zal de grens wederom verlaagd worden naar € 245.000. 

 

3.8 Verhoging eigenwoningforfait dure woningen 

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000 zal per 1 

januari 2015 worden verhoogd van 1,8% naar 2,05%. 

 

4. Maatregelen voor de ondernemer 

 

4.1 Aanpassing gebruikelijkloonregeling 

Voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) geldt al jaren de gebruikelijkloonregeling. De 

regeling beoogt dat de DGA een normaal zakelijk salaris ontvangt, vergelijkbaar met een 

werknemer met een soortgelijke functie. De regeling kent op dit moment een marge van 30%. 

Het Kabinet stelt voor de marge te verlagen naar 25%. Tevens wil het Kabinet het begrip 

soortgelijke functie vervangen door een nieuw begrip dat duidelijker is. 

 

De DGA heeft de mogelijkheid zijn eigen beloning vast te stellen. In het verleden bleek vaak 

dat hij zijn salaris op een onzakelijk laag bedrag bepaalde, zodat hij bijna geen belasting 

betaalde. Om dit tegen te gaan is in Wet Loonbelasting de gebruikelijkloonregeling 

ingevoerd. 
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Doelmatigheidsmarge 

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat de Belastingdienst er vanuit gaat dat het salaris van 

de DGA minimaal van € 44.000 bedraagt. Wanneer een ‘gewone’ werknemer in een 

soortgelijke dienstbetrekking meer verdient dan € 44.000 dan wordt het gebruikelijk loon bij 

de DGA gesteld op dit hogere bedrag, waarbij een marge van 30% in acht mag worden 

genomen. 

 

Voorbeeld 

Max (43 jaar) is DGA. Werknemers in een soortgelijke dienstbetrekking verdienen 

€ 70.000. De berekening van het gebruikelijk loon van Max is als volgt: 

 

Soortgelijk loon  € 70.000 

Marge 30%    € 21.000 -/- 

Gebruikelijk loon 2014  € 49.000 

 

Dit is hoger dan € 44.000, dus het gebruikelijk loon van Max bedraagt 

Minimaal € 49.000. 

 

De doelmatigheidsmarge bedraagt vanaf 2015 25%. 

 

Voorbeeld 

In 2015 is de berekening van het gebruikelijk loon van Max is als volgt: 

 

Soortgelijk loon  € 70.000 

Marge 25%    € 17.500 -/- 

Gebruikelijk loon 2014  € 52.500 

 

Dit leidt tot een extra loonheffing van 52% x € 3.500 = € 1.820 

 

Meest vergelijkbare dienstbetrekking 

Naast de aanpassing van de doelmatigheidsmarge wil het kabinet de regeling ook duidelijker 

maken. Het belastingplan stelt de onderstaande tekst voor: 

 

Het in aanmerking te nemen loon wordt tenminste gesteld op het hoogste van de volgende 

bedragen: 

 

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

b) Het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap. 

c) € 44.000 

 

Het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ wordt vervangen door het begrip ‘meest 

vergelijkbare dienstbetrekking’. Volgens het Kabinet leidt dit in de praktijk tot minder  
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discussie. Het blijkt vaak niet mogelijk een soortgelijke dienstbetrekking aan te wijzen. De 

DGA stelt vaak dat zijn taken en verantwoordelijkheden afwijken van de soortgelijke 

dienstbetrekking die de inspecteur voor ogen heeft. In de nieuwe definitie hoeft de 

dienstbetrekking waarmee wordt vergeleken, niet meer exact hetzelfde te zijn. Het kabinet 

stelt dat in veel gevallen een soortgelijke dienstbetrekking ontbreekt, maar dat een meest 

vergelijkbare dienstbetrekking altijd bestaat. 

 

In de Memorie van toelichting geeft het kabinet het voorbeeld van een orthodontist. 

Orthodontisten werken niet in loondienst. Een soortgelijke dienstbetrekking ontbreekt en het 

salaris wordt dan wellicht op € 44.000 gesteld, terwijl dit volgens het kabinet duidelijk 

onzakelijk laag is. In de nieuwe definitie kan het loon van de orthodontist worden gesteld op 

het loon van een tandarts in loondienst. 

 

Overgangsrecht 

De Belastingdienst heeft in het verleden veel afspraken gemaakt met DGA’s over de hoogte 

van het salaris. Volgens het kabinet heeft de Belastingdienst een jaar nodig om alle afspraken 

te herzien. Voor het jaar 2015 is daarom overgangsrecht voorgesteld. Het loon van de DGA in 

2015 wordt gesteld op 75/70 deel van het loon in 2013, als dat loon in 2013 hoger was dan € 

43.000. De DGA heeft nog wel een tegenbewijsmogelijkheid. Hij heeft de mogelijkheid om 

aan te tonen dat zijn salaris in 2015 lager moet zijn. Hij is bijvoorbeeld minder gaan werken 

of de financiële situatie van de BV is zo slecht dat een hoger loon niet mogelijk is. 

 

Voorbeeld 

Monique is DGA. Zij heeft in 2011 afspraken gemaakt met de Belastingdienst over haar 

gebruikelijk loon. In overleg hebben de Belastingdienst en Monique besloten dat het salaris 

van Monique € 80.000 moet bedragen. Dat was ook de hoogte van haar salaris in 2013. In 

2015 bedraagt het salaris van Monique nu 75/70 x € 80.000 = € 85.714. In 2015 maakt 

Monique vervolgens nieuwe afspraken met de Belastingdienst. 

Stel nu dat het met de gezondheid van Monique niet zo goed gaat. Zij besluit het wat rustiger 

aan te doen en gaat 1 dag in de week minder werken. Zij kan nu aantonen dat het salaris 

minder moet zijn dan € 85.714 

 

Let op! 

Aanpassing van de gebruikelijkloonregeling is misschien reden voor actie. De DGA kan in 

2015 fiscaal een hoger gebruikelijk loon voor zijn kiezen krijgen. Iedere DGA met een salaris 

hoger dan € 43.000 in 2013 wordt hiermee geconfronteerd! De DGA kan dan wellicht beter 

zijn salaris verhogen. Daarnaast zullen oude afspraken met de Belastingdienst herzien 

worden. De Belastingdienst zal DGA’s met een loon van € 44.000 vanaf 2015 misschien wel 

confronteren met een hoger salaris. De Belastingdienst krijgt door het begrip ‘meest 

vergelijkbare dienstbetrekking’ meer armslag in de discussie over het gebruikelijk loon. 

 

Bron: Dukers & Baelemans 


