


Beste vakgenoot,

Met veel plezier presenteren we de zesde editie van het Hoffelijk Kompas. Ook dit jaar hebben 
onze vakspecialisten weer alle wettelijke, fiscale en financiële wijzigingen overzichtelijk voor je op 
een rijtje gezet.

Zoals je van ons gewend bent, actualiseren we het Kompas in de zomer met aanvullende cijfers 
en wijzigingen. Houd Hoffelijk op LinkedIn in de gaten voor de update. Zo kun je het Kompas het 
hele jaar door blijven gebruiken voor jouw adviezen.

Is het Kompas ook relevant voor je collega’s? Deel dan de digitale variant of laat het ons weten via 
marketing@hoffelijk.nl, dan kunnen wij het Kompas naar je organisatie toesturen.

We wensen je veel plezier en gemak met het Kompas! 

Met hartelijke groet,

Hoffelijk

PS Heb je de Advieskaart 2020 al in bezit? Hierin vind je de belangrijkste cijfers en feiten in een 
handig overzicht.

Copyright © 2020 Hoffelijk

Hoffelijk Financieel N.V. heeft het Hoffelijk Kompas met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gedistribueerd. Voor mogelijke 
onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt Hoffelijk Financieel N.V. geen aansprakelijkheid, evenmin kan aan de inhoud en 
informatie enig recht worden ontleend. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat de inhoud van het Hoffelijk 
Kompas na verloop van tijd verouderd of achterhaald is. Het vermenigvuldigen, overdragen, bewerken of verspreiden van de 
informatie uit het Hoffelijk Kompas in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming is verleend door Hoffelijk Financieel N.V.

http://www.hoffelijkfinancieel.nl
https://www.linkedin.com/school/hoffelijk
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In artikel 1.2 lid 4 Wet IB 2001 staan de situaties waarin men niet als fiscaal partner wordt gezien:

• Een bloed- en aanverwant in de eerste graad van de belastingplichtige, behalve als beiden bij de aanvang 

van het kalenderjaar de 27-jarige leeftijd hebben bereikt;

• Een persoon die geen inwoner is van Nederland, behalve als hij volgens artikel 7.8 Wet IB 2001 

kwalificerend buitenlands belastingplichtige is;

• Op verzoek: een persoon die de 27-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt en voor wie een pleegvergoeding in 

de zin van de Wet op de Jeugdzorg of de Jeugdwet is ontvangen. Ook worden belastingplichtigen op verzoek 

niet als fiscaal partners gezien als de een voor de ander kinderbijslag heeft ontvangen.

§ 1.1.2 Box 1
Belastbaar inkomen uit werk en woning (hoofdstuk 3 Wet IB 2001) is het inkomen verminderd met de te 

verrekenen verliezen. Het inkomen uit werk en woning is het gezamenlijke bedrag van:

• De belastbare winst uit onderneming (afdeling 3.2 Wet IB 2001);

• Het belastbare loon (afdeling 3.3 Wet IB 2001);

• Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4 Wet IB 2001);

• De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (afdeling 3.5 Wet IB 2001);

• De belastbare inkomsten uit eigen woning (afdeling 3.6 Wet IB 2001);

• De negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.8 Wet IB 2001);

• De negatieve persoonsgebonden aftrekposten (afdeling 3.9 Wet IB 2001), verminderd met:

• De aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (afdeling 3.6a Wet IB 2001);

• De uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.7 Wet IB 2001);

• De persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6 Wet IB 2001).

“Bij het gezamenlijk aanschaffen van een 
eigen woning waarin beiden gaan wonen, 
ontstaat een fiscaal partnerschap.”

Hoofdstuk 1 Fiscaliteit

§ 1.1 Inkomstenbelasting
Het ministerie van Financiën heeft de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen gepubliceerd. 

Deze wijzigingen zijn sinds 1 januari 2020 van kracht.

§ 1.1.1 Fiscaal partnerschap
Als fiscaal partners het gehele kalenderjaar partners zijn, mogen zij het saldo van de inkomsten en uitgaven van 

de eigen woning, de persoonsgebonden aftrek (onder andere betaalde alimentatie), het inkomen uit aanmerkelijk 

belang en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, onderling aan elkaar toedelen (zolang het in totaal 

100% is).

Volgens artikel 5a AWR worden als fiscaal partners gezien:

• Echtgenoten en geregistreerd partners;

• Ongehuwde meerderjarigen met een notarieel samenlevingscontract, die in de Basisregistratie personen 

(BRP) (of een hiermee vergelijkbare registratie in het buitenland) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

Als ongehuwde meerderjarigen zonder notarieel samenlevingscontract op hetzelfde adres staan ingeschreven, 

worden zij voor de inkomstenbelasting als partner gezien als ze voldoen aan één van de volgende voorwaarden 

(artikel 1.2 Wet IB 2001):

• Uit hun relatie is een kind geboren;

• Eén van de partners heeft een kind van de ander erkend;

• Ze hebben elkaar als partner aangemeld binnen een pensioenregeling;

• Er is een (in eigendom zijnde) gedeelde woning die hen anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking 

staat;

• Een minderjarig kind van minimaal één van hen staat ingeschreven op hetzelfde woonadres (behalve als er 

een huurovereenkomst is waaruit blijkt dat er op zakelijke gronden van de ander wordt gehuurd);

• In het voorafgaande kalenderjaar was al sprake van fiscaal partnerschap.
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In de onderstaande tabel wordt het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning voor 2020 

weergegeven voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt (artikel 2.10 Wet IB 2001):

Bij een belastbaar inkomen van Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
AOW: 17,90%
Anw: 0,10%
Wlz: 9,65%

Totaal tarief Heffing 
over totaal 
van de 
schijven

Meer dan Maar niet 
meer dan

€ 0,- € 34.712,- 9,7% 27,65% 37,35% € 12.964,-

€ 34.712,- € 68.507,- 37,35% - 37,35% € 25.586,-

€ 68.507,- - 49,50% - 49,50% -

In de volgende tabellen staan de tarieven voor het belastbaar inkomen uit werk en woning voor 2020

weergegeven voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt (artikel 2.10 Wet IB 2001).

Geboren op of ná 1 januari 1946*

Bij een belastbaar inkomen van Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
Anw: 0,10%
Wlz: 9,65%

Totaal tarief Heffing 
over totaal 
van de 
schijven

Meer dan Maar niet 
meer dan

€ 0,- € 34.712,- 9,7% 9,75% 19,45% € 6.751,-

€ 34.712,- € 68.507,- 37,35% - 37,35% € 19.373,-

€ 68.507,- - 49,50% - 49,50% -

* Voor mensen die geboren zijn op of ná 1 januari 1946 geldt de houdbaarheidsbijdrage. Deze regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Door 
deze maatregel wordt de tweede tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen sneller in de 
derde tariefschijf vallen.

Geboren vóór 1946 (artikel 2.10a Wet IB 2001)

Bij een belastbaar inkomen van Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
Anw: 0,10%
Wlz: 9,65%

Totaal tarief Heffing 
over totaal 
van de 
schijven

Meer dan Maar niet 
meer dan

€ 0,- € 35.375,- 19,45% - 19,45% € 6.880,-

€ 35.375,- € 68.507,- 37,35% - 37,35% € 12.374,-

€ 68.507,- - 49,50% - 49,50% -

§ 1.1.3 Box 2
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is het inkomen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.4 Wet IB 2001), 

verminderd met de te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang (afdeling 4.10 Wet IB 2001).

Het inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijk bedrag van:

• De voordelen die worden genoten uit tot aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen 

(reguliere voordelen: artikel 4.13 Wet IB 2001), verminderd met de aftrekbare kosten; en

• De voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot aanmerkelijk belang behorende aandelen of 

winstbewijzen, of bij de vervreemding van een gedeelte van de in deze aandelen of winstbewijzen besloten 

liggende rechten (vervreemdingsvoordelen: artikel 4.19 Wet IB 2001), verminderd met de 

persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6 Wet IB 2001), voor zover deze niet in mindering is gebracht op het 

belastbaar inkomen in box 1 en/of box 3.

Het tarief voor het belastbaar inkomen in box 2 (artikel 2.12 Wet IB 2001) bedraagt in 2020 26,25%. Het 

belastingtarief in box 2 wordt in 2021 verhoogd naar 26,90%. Het kan voor een aanmerkelijk belanghouder dus 

verstandig zijn om nog in 2020 dividend uit te keren.
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Let op de volgende begripstoelichtingen:

• Aanmerkelijk belang (artikel 4.6 Wet IB 2001) 
De belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang, als hij, al dan niet tezamen met zijn fiscaal partner 

(artikel 1.2 Wet IB 2001), direct of indirect:

• Aandeelhouder is voor minimaal 5% van het geplaatst kapitaal (als er sprake is van een vennootschap 

waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld);

• Rechten heeft om direct of indirect aandelen te verwerven tot minimaal 5% van het geplaatste kapitaal;

• Winstbewijzen heeft die recht geven op minimaal 5% van de jaarwinst van een vennootschap, dan wel 

op minimaal 5% van hetgeen bij liquidatie hiervan wordt uitgekeerd;

• Gerechtigd is tot minimaal 5% van de stemmen in de algemene vergadering van een coöperatie of een 

vereniging op coöperatieve grondslag.

• Meesleepregeling (artikel 4.9 Wet IB 2001) 
Als een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, dan behoren daartoe ook 

zijn overige aandelen in of winstbewijzen van die vennootschap.

• Meetrekregeling (artikel 4.10 Wet IB 2001) 
Als een belastingplichtige zelf geen aanmerkelijk belang heeft, maar zijn partner (of een van de bloed- of 

aanverwanten in rechte lijn van belastingplichtige of partner) wel, behoren de tot het vermogen van de 

belastingplichtige behorende aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap tot een aanmerkelijk belang.

• Fictief aanmerkelijk belang (artikel 4.11 Wet IB 2001) 
In bepaalde situaties komt het voor dat aandelen of winstbewijzen volgens afdeling 4.3 Wet IB 2001 niet tot 

een aanmerkelijk belang behoren, maar dat deze toch (fictief) tot een aanmerkelijk belang worden 

gerekend. Als het aandelenbelang in een vennootschap bijvoorbeeld daalt door de uitgifte van nieuwe 

aandelen, dan kan een belastingplichtige verzoeken om de aandelen toch nog tot een fictief aanmerkelijk 

belang te laten behoren (artikel 4.40 Wet IB 2001). Op deze manier wordt voorkomen dat over de 

vervreemdingsvoordelen moet worden afgerekend.

§ 1.1.4 Box 3
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen (afdeling 5.1 Wet IB 2001), 

verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6 Wet IB 2001).

Het voordeel uit sparen en beleggen is een bepaald (forfaitair) percentage van de grondslag. De grondslag is de 

rendementsgrondslag (waarde van de bezittingen verminderd met de schulden*, zie artikel 5.3 Wet IB 2001) aan 

het begin van het kalenderjaar (peildatum: 1 januari 2020), voor zover die rendementsgrondslag meer bedraagt 

dan het heffingsvrije vermogen.

* Schulden worden in aanmerking genomen voor zover de gezamenlijke waarde meer bedraagt dan € 3.100,- per fiscaal partner (artikel 5.3 lid 
3 onderdeel f Wet IB 2001).

Belastingheffing in box 3 kenmerkt zich door de volgende onderdelen:

• Naarmate de grondslag uit sparen en beleggen stijgt, stijgt ook het forfaitair rendement;

• De grondslag sparen en beleggen wordt verdeeld over drie vermogensschijven:

• Schijf 1: € 0,- tot € 72.798,-;

• Schijf 2: vanaf € 72.798,- tot € 1.005.573,-;

• Schijf 3: vanaf € 1.005.573,-;

• Er zijn twee percentages waarmee het voordeel wordt berekend: 0,06% en 5,33%. Het vermogen binnen 

een schijf wordt voor een deel belast met het percentage van 0,06% en voor een deel met het percentage 

van 5,33%. De verdeling van het vermogen binnen de schijven is als volgt: 

 

Schijf Deel van de grondslag sparen en beleggen Percentage 0,06% Percentage 5,33%

1 € 0,- tot € 72.798,- 67% 33%

2 € 72.798,- tot € 1.005.573,- 21% 79%

3 Vanaf € 1.005.573,- 0% 100%

De bovenstaande tabel zorgt ervoor dat de forfaitaire percentages per vermogensschijf als volgt worden 

berekend:

• Schijf 1: 67% x 0,06% + 33% x 5,33% = 1,799%
• Schijf 2: 21% x 0,06% + 79% x 5,33% = 4,223%
• Schijf 3: 0% x 0,06% + 100% x 5,33% = 5,33%

Het tarief voor de belasting in box 3 (artikel 2.13 Wet IB 2001) bedraagt 30%. 
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In de volgende tabel worden het heffingsvrije vermogen en de verschillende vrijstellingen in 2020 weergegeven.

Alleenstaanden Fiscaal partners

Heffingsvrij vermogen € 30.846,- € 61.692,-

Groene beleggingen € 59.477,- € 118.954,-

Uitvaartverzekering € 7.232,- Vrijstelling geldt per persoon

Contant geld € 543,- € 1.086,-

Kapitaalverzekering box 3 € 123.428,- € 246.856,-

Schuldendrempel € 3.100,- € 6.200,-

Heffingsvrij vermogen
Het heffingsvrij vermogen bedraagt in 2020 € 30.846,- voor alleenstaanden en € 61.692,- voor fiscaal partners 

(artikel 5.5 Wet IB 2001).

Groene beleggingen
De vrijstelling voor groene beleggingen bedraagt maximaal € 59.477,- (artikel 5.13 Wet IB 2001). Er is geen 

vrijstelling voor overige duurzame beleggingen. Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscaal partner 

heeft, geldt voor groene beleggingen een gezamenlijke vrijstelling van € 118.954,-.

Uitvaart- en andere overlijdensrisicoverzekeringen
De vrijstelling voor een uitvaart- of andere overlijdensrisicoverzekering bedraagt € 7.232,- (artikel 5.10 onderdeel a 

Wet IB 2001). Als de waarde meer bedraagt dan het genoemde bedrag, is de vrijstelling niet van toepassing.

Contant geld
Contant geld is vrijgesteld tot een bedrag van € 543,- voor alleenstaanden of € 1.086,- voor partners (artikel 5.10 

onderdeel d Wet IB 2001).

Voorwerpen van kunst en wetenschap
Voorwerpen van kunst en wetenschap behoren niet tot de bezittingen voor box 3, behalve als ze hoofdzakelijk 

worden aangehouden als belegging. Voorwerpen die voor culturele en wetenschappelijke doeleinden ter 

beschikking zijn gesteld aan derden, zijn ook vrijgesteld (artikel 5.8 Wet IB 2001).

Kapitaalverzekeringen van vóór 14 september 1999
Voor kapitaalverzekeringen die bestonden vóór 14 september 1999, bestaat onder bepaalde voorwaarden een 

niet-geïndexeerde vrijstelling van € 123.428,- (artikel AN Invoeringswet IB 2001). Als het een polis van na de Brede 

Herwaardering betreft (afgesloten ná 1 januari 1992), verlaagt de vrijgestelde uitkering de vrijstelling KEW (in 2020 

maximaal € 168.500,-) met het bedrag van deze vrijgestelde uitkering (maximaal € 123.428,-). Voor partners is het 

vrijgestelde bedrag gesteld op € 246.856,-. Andersom wordt deze vrijstelling in box 3 verlaagd met het bedrag van 

een vrijgestelde uitkering/deblokkering uit een KEW, SEW of BEW. Deze wederzijdse verlaging geldt alleen als er 

daadwerkelijk een rentebestanddeel in de uitkering/deblokkering aanwezig is. Als dat niet het geval is, wordt er 

namelijk geen vrijstelling benut. Het voorgaande is terug te lezen in artikel AP van de Invoeringswet IB 2001.

Op basis van artikel AN lid 3 van de Invoeringswet IB 2001 is deze vrijstelling alleen van toepassing als ná  

13 september 1999:

• Het verzekerd kapitaal niet is verhoogd; en

• De looptijd van de levensverzekering niet is verlengd.

Deze vrijstelling geldt tot 14 september 2029 (artikel AN lid 4 Invoeringswet IB 2001).

“De uitkeringsvrijstelling voor een 
kapitaalverzekering eigen woning 
bedraagt in 2020 maximaal € 168.500,-.”
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Defiscalisering in verband met erfenis
Bij overlijden van een ouder ontstaat vaak een onderlinge schuld- of vorderingsverhouding tussen de langstlevende 

ouder en de achterblijvende kinderen. Voor de heffing van inkomstenbelasting worden die vorderingen en 

schulden genegeerd en de onderliggende goederen fiscaal volledig toegerekend aan de langstlevende ouder.

Vruchtgebruik krachtens erfrecht
Bezittingen waar volgens erfrecht een recht van vruchtgebruik op geldt, worden in box 3 voor de volledige 

waarde in aanmerking genomen bij de vruchtgebruiker. Dit is een uitzondering op de hoofdregel, waarbij de 

waarde van het vruchtgebruik bij de vruchtgebruiker in aanmerking wordt genomen en de blooteigendomwaarde 

bij de blooteigenaar. Ook de volledige waarde van de schulden worden bij de vruchtgebruiker in aanmerking 

genomen (artikel 5.4 leden 3 t/m 5 Wet IB 2001).

Waardering bezittingen en schulden
Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economisch verkeer (artikel 5.19 

lid 1 Wet IB 2001). Als de waarde op de peildatum niet kan worden bepaald, wordt die waarde bepaald op het 

naastbij gelegen tijdstip waarop dit wel mogelijk is (artikel 5.19 lid 3 Wet IB 2001).

“De onderliggende goederen uit de nalatenschap worden 
fiscaal volledig toegerekend aan de langstlevende ouder 
voor de heffing van de inkomstenbelasting.”

Waardering van woningen
De waarde van een woning wordt gesteld op de waarde die hier volgens de WOZ aan wordt toegekend (artikel 5.20 

lid 1 Wet IB 2001). Als een woning geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd (en waarbij de huurder huurbescherming 

heeft) of door een voor minimaal twaalf jaren aangegane pachtovereenkomst wordt verpacht, wordt de in 

aanmerking te nemen WOZ-waarde vermenigvuldigd met de leegwaarderatio (artikel 5.20 lid 3 Wet IB 2001 jo. artikel 

17a Uitvoeringsbesluit IB 2001). De hoogte van de leegwaarderatio is afhankelijk van de jaarlijkse huur of pacht, in 

verhouding tot de WOZ-waarde. In artikel 17a lid 2 Uitvoeringsbesluit IB 2001 is de volgende tabel opgenomen:

De verhouding van de jaarlijkse huur- of 
pachtprijs tot de WOZ-waarde is meer dan

maar niet meer dan De leegwaarderatio 
bedraagt

0% 1% 45%

1% 2% 51%

2% 3% 56%

3% 4% 62%

4% 5% 67%

5% 6% 73%

6% 7% 78%

7% - 85%

“De hoogte van de leegwaarderatio is afhankelijk van de 
jaarlijkse huur of pacht, in verhouding tot de WOZ-waarde.”
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Waardering van blooteigendom en levenslang vruchtgebruik
Als het blooteigendom of het levenslang vruchtgebruik van een goed of recht tot de bezittingen behoort, kan de 

jaarlijkse waarde van het vruchtgebruik worden berekend door de factor uit onderstaande tabel te 

vermenigvuldigen met 4% (artikel 5.22 Wet IB 2001 jo. artikel 18 en 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001). De tabel is 

gebaseerd op de leeftijd van één mannelijk persoon.

• Als het vruchtgebruik afhankelijk is van het leven van één vrouwelijk persoon, wordt deze gelijkgesteld aan 

het leven van een mannelijk persoon die vijf jaar jonger is (artikel 19 lid 7 Uitvoeringsbesluit IB 2001);

• Als het vruchtgebruik afhankelijk is van de langstlevende van twee of meer personen, wordt deze 

gelijkgesteld met een vruchtgebruik afhankelijk van het leven van één mannelijk persoon die tien jaar 

jonger is dan de jongste van deze twee personen (artikel 19 lid 8 onderdeel a Wet IB 2001);

• Als het vruchtgebruik afhankelijk is van de eerststervende van twee of meer personen, wordt deze 

gelijkgesteld met een vruchtgebruik afhankelijk van het leven van één mannelijk persoon die vijf jaar ouder 

is dan de oudste van deze twee personen (artikel 19 lid 8 onderdeel b Wet IB 2001).

Factor Leeftijd Factor Leeftijd

22, Jonger dan 20 jaar 11, 60 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar

22, 20 jaar of ouder, maar jonger dan 25 jaar 9, 65 jaar of ouder, maar jonger dan 70 jaar

21, 25 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar 8, 70 jaar of ouder, maar jonger dan 75 jaar

20, 30 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar 6, 75 jaar of ouder, maar jonger dan 80 jaar

19, 35 jaar of ouder, maar jonger dan 40 jaar 4, 80 jaar of ouder, maar jonger dan 85 jaar

18, 40 jaar of ouder, maar jonger dan 45 jaar 3, 85 jaar of ouder, maar jonger dan 90 jaar

16, 45 jaar of ouder, maar jonger dan 50 jaar 2, 90 jaar of ouder, maar jonger dan 95 jaar

15, 50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar 1, 95 jaar en ouder

13, 55 jaar of ouder, maar jonger dan 60 jaar

Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpassing box 3-stelsel
De staatssecretaris van Financiën heeft op hoofdlijnen aangegeven wat de voorgestelde aanpassingen 

van het box 3-stelsel worden. Deze aanpassingen moeten 1 januari 2022 in werking treden.

Box 3-drempel
Het heffingsvrij vermogen wordt vervangen door een drempelbedrag. De hoogte blijft hetzelfde, namelijk 

€ 30.846,- per persoon. Omdat dit een drempelbedrag wordt, heeft dit tot gevolg dat een persoon met 

meer dan € 30.846,- aan box 3-vermogen belasting over het volledige vermogen moet betalen.

Werkelijke box 3-vermogensbestanddelen
Het fictief rendement over een standaard onderverdeling tussen spaargeld en beleggingen (de box 

3-schijven) wordt vervangen door het fictief rendement over de werkelijke waarde van spaargeld en 

beleggingen:

• Een fictief rendement over werkelijk spaargeld van 0,09%; en

• Een fictief rendement over werkelijke beleggingen van 5,33%.

Aftrekpost box 3-schulden
De hoogte van box 3-schulden wordt momenteel van het box 3-vermogen afgehaald. Dit wordt 

vervangen, door een aftrekpost van 3,03% van de hoogte van de schulden in mindering te brengen op 

het fictief rendement op spaargeld en beleggingen.

Heffingsvrij box 3-inkomen
Er komt een heffingsvrij inkomen van € 400,- per persoon in box 3.

Box 3-tarief
Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 33%.
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§ 1.1.5 Heffingskortingen tot de AOW-leeftijd
Een heffingskorting is een korting op de belasting en/of premie volksverzekeringen. In de onderstaande tabellen 

wordt weergegeven op welke heffingskortingen een belastingplichtige (die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt) 

recht kan hebben in 2020. 

Algemene heffingskorting Maximaal € 2.711,-

Arbeidskorting Maximaal € 3.819,-

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) € 219,-

Korting groene beleggingen 0,7% van vrijstelling in box 3

De heffingskortingen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, staan in de volgende paragraaf 

weergeven.

Heffingskorting voor belastingplichtigen die ook kinderen verzorgen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting Maximaal € 2.881,-

Heffingskorting voor belastingplichtigen die ook een Wajong-uitkering ontvangen

Jonggehandicaptenkorting € 749,-

Algemene heffingskorting (artikel 8.10 Wet IB 2001)
Iedere belastingplichtige heeft tot een bepaald inkomen recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 

2020 is de maximale algemene heffingskorting extra verhoogd naar € 2.711,- per jaar. Vanaf een belastbaar 

inkomen uit werk en woning van € 20.711,- wordt de algemene heffingskorting verminderd met 5,672% van het 

inkomen boven dit bedrag. Belastingplichtigen met een box 1-inkomen van € 68.507,- of meer hebben in 2020 

geen recht meer op de algemene heffingskorting.

Partners hebben allebei recht op de algemene heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten 

heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het 

bedrag rechtstreeks door de Belastingdienst uitbetaald krijgen. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van 

de belastingplichtige voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling van de 

algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in vijftien jaar tijd afgebouwd met 6,67% per 

jaar. De afbouw is in 2009 gestart, wat betekent dat in 2020 maximaal 20% of € 542,- van de algemene heffings-

korting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige die 

geboren is vóór 1 januari 1963.

Arbeidskorting (artikel 8.11 Wet IB 2001)
Als een belastingplichtige recht heeft op loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden en 

deze inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden genoten, bestaat er recht op arbeidskorting.

De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 € 3.819,-. Voor arbeidsinkomens boven de € 34.954,- wordt de 

arbeidskorting afgebouwd. De afbouw bedraagt 6% van het arbeidsinkomen boven deze grens. Vanaf een 

arbeidsinkomen van € 98.604,- bestaat er geen recht meer op de arbeidskorting.

In de onderstaande tabel staat de hoogte van de arbeidskorting voor 2020 weergegeven.

Bij een arbeidsinkomen van bedraagt de arbeidskorting

meer dan maar niet meer dan

€ 0,- € 9.921,- 2,812% van het arbeidsinkomen

€ 9.921,- € 21.430,- € 279,- + 28,812% x (arbeidsinkomen -/- € 9.921,-)

€ 21.430,- € 34.954,- € 3.595,- + 1,656% x (arbeidsinkomen -/- € 21.430,-)

€ 34.954,- € 98.604,- € 3.819,- -/- 6% x (arbeidsinkomen -/- € 34.954,-)

€ 98.604,- - € 0,-
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Levensloopverlofkorting
De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft, waardoor de levensloopverlofkorting ook vervalt. De in 

het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor deelnemers die op 31 december 2011 een 

saldo op hun levenslooprekening hadden staan. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 

2011 een saldo van minimaal € 3.000,- op hun levenslooprekening hadden staan, kunnen doorgaan met de 

levensloopregeling. Bij een nieuwe inleg wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar maximaal  

€ 219,- per jaar waarin is deelgenomen aan de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die tot 

en met 2019 al zijn genoten, worden in mindering gebracht.

Korting voor groene beleggingen (artikel 8.19 Wet IB 2001)
In 2020 bedraagt de korting voor groene beleggingen 0,7% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld volgens de 

bepalingen in box 3 (maximaal € 59.477,- en voor fiscaal partners € 118.954,-). Fiscaal partners verdelen de 

heffingskorting op dezelfde wijze als de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Als de grondslag sparen en 

beleggen nihil is, wordt de heffingskorting toebedeeld aan de partner met het hoogste inkomen. Als het inkomen 

van de partners gelijk is, krijgt de partner met de hoogste leeftijd de heffingskorting.

“De maximumbedragen van de algemene 
heffingskorting en de arbeidskorting zijn 
per 1 januari 2020 verhoogd.”

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (artikel 8.14a Wet IB 2001)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders, als 

deze in 2020 minimaal zes maanden een kind onder de twaalf jaar verzorgen (op 1 januari 2020 en dus geboren 

ná 31 december 2007).

In de onderstaande tabel staat de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2020 weergegeven.

Bij een arbeidsinkomen van bedraagt de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting

meer dan maar niet meer dan

€ 0,- € 5.072,- € 0,- *

€ 5.072,- € 30.155,- 11,45% x (arbeidsinkomen -/- € 5.072,-)

€ 30.155,- - € 2.881,-

*Behalve als er recht bestaat op zelfstandigenaftrek (artikel 3.76 Wet IB 2001).

Jonggehandicaptenkorting (artikel 8.16a Wet IB 2001)
De jonggehandicaptenkorting geldt voor belastingplichtigen die in het kalenderjaar volgens de Wajong recht 

hebben op een uitkering of arbeidsondersteuning en geen recht hebben op ouderenkorting. In 2020 bedraagt de 

jonggehandicaptenkorting € 749,-.

§ 1.1.6 Heffingskortingen vanaf de AOW-leeftijd
In de onderstaande tabel is weergegeven op welke heffingskortingen een belastingplichtige (die de AOW-leeftijd 

heeft bereikt) in 2020 recht kan hebben.

Algemene heffingskorting Maximaal € 1.413,-

Arbeidskorting Maximaal € 1.989,-

Ouderenkorting Maximaal € 1.622,-

Alleenstaande ouderenkorting € 436,-
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Heffingskorting voor mensen ouder dan de AOW-leeftijd die ook kinderen verzorgen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting* Maximaal € 1.452,-

*Een toelichting op deze heffingskorting is niet opgenomen in dit naslagwerk. Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

Algemene heffingskorting (artikel 8.10 Wet IB 2001)
De algemene heffingskorting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is een afgeleide van de algemene 

heffingskorting die geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De maximale algemene 

heffingskorting voor AOW’ers bedraagt € 1.413,-. Vervolgens wordt deze gekort met 2,954% van het inkomen in 

de tweede schijf (vanaf € 20.711,-). 

Het recht op algemene heffingskorting vervalt bij een inkomen vanaf € 68.507,-. In de onderstaande tabel wordt 

de hoogte van de algemene heffingskorting voor AOW’ers bij een bepaald inkomen weergegeven.

Bij een arbeidsinkomen van bedraagt de algemene heffingskorting

meer dan maar niet meer dan

€ 0,- € 20.711,- € 1.413,-

€ 20.711,- € 68.507,- € 1.413,- -/- 2,954% x (belastbaar inkomen uit werk en 
woning -/- € 20.711,-)

€ 68.507,- - € 0,-

“De ouderenkorting bedraagt 
in 2020 maximaal € 1.622,-.”

Arbeidskorting (artikel 8.11 Wet IB 2001)
De arbeidskorting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is een afgeleide van de arbeidskorting die 

geldt voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. In de onderstaande tabel wordt de hoogte van 

de arbeidskorting voor AOW-gerechtigden weergegeven.

Bij een arbeidsinkomen van bedraagt de arbeidskorting

meer dan maar niet meer dan

€ 0,- € 9.921,- 1,464% van het arbeidsinkomen

€ 9.921,- € 21.430,- € 146,- + 15,004% x (arbeidsinkomen -/- € 9.921,-)

€ 21.430,- € 34.954,- € 1.873,- + 0,862% x (arbeidsinkomen -/- € 21.430,-)

€ 34.954,- € 98.604,- € 1.989,- -/- 3,124% x (arbeidsinkomen -/- € 34.954,-)

€ 98.604,- - € 0,-

Ouderenkorting (artikel 8.17 Wet IB 2001)
De ouderenkorting bedraagt in 2020 maximaal € 1.622,-. Om deze heffingskorting te ontvangen, moet de 

belastingplichtige de AOW-leeftijd te hebben bereikt op 31 december 2020 en een verzamelinkomen van minder 

dan € 37.372,- te hebben. Vanaf dit inkomen wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd, totdat bij een 

inkomen vanaf € 48.185,- geen recht meer bestaat op de ouderenkorting.

Alleenstaande ouderenkorting (artikel 8.18 Wet IB 2001)
Belastingplichtigen die een AOW-uitkering voor alleenstaanden ontvangen, hebben recht op een alleenstaande 

ouderenkorting van € 436,-. Recht op alleenstaande ouderenkorting bestaat ook als de belastingplichtige geen of 

een gedeeltelijke AOW-uitkering voor alleenstaanden ontvangt, omdat hij vóór de AOW-leeftijd in het buitenland 

woonde of erkend gemoedsbezwaarde is en als gevolg hiervan geen (volledig) recht op een AOW-uitkering heeft 

opgebouwd.
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§ 1.2 Schenk- en erfbelasting
Het ministerie van Financiën heeft de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen gepubliceerd. 

Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2020 van kracht.

§ 1.2.1 Partnerschap volgens Successiewet
Gehuwden en geregistreerd partners (die niet van tafel en bed gescheiden zijn) kwalificeren als partners (artikel 

1a lid 1 SW 1956). Dit geldt ook voor samenwoners die gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden 

van de erflater of gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking:

• Allebei meerderjarig zijn;

• Op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) (of een hiermee 

vergelijkbare buitenlandse registratie);

• Door een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben*;

• Geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn; en

• Geen andere partner in de zin van de Successiewet hebben.

* Deze voorwaarde geldt niet voor personen die volgens de BRP tot het tijdstip van overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken 
periode van minimaal vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan (artikel 1a lid 3 SW 1956).

§ 1.2.2 Tarieven schenken en erven
In de onderstaande tabel staat het tarief voor de schenk- en erfbelasting voor 2020 weergegeven (artikel 24 lid 1 

SW 1956).

Gedeelte van de belaste verkrijging Partners en
kinderen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Overige 
verkrijgers

tussen en

€ 0,- € 126.723,- 10% 18% 30%

€ 126.723,- - 20% (+ € 12.672,-) 36% (+ € 22.810,-) 40% (+ € 38.016,-)

§ 1.2.3 Vrijstellingen schenkbelasting
De vrijstellingen in de schenkbelasting (artikel 33 SW 1956) zijn per 1 januari 2020 aangepast aan de inflatie.

Kinderen € 5.515,- 

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar, eenmalig extra* € 26.457,- 

Extra verhoging eenmalige extra vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar, als 
de schenking is gedaan voor een studie waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan 
gebruikelijk*

€ 28.657,- 

Totaal
€ 55.114,- 

Extra verhoging eenmalige extra vrijstelling voor personen tussen de 18 en 40 jaar als de 
schenking is gedaan voor de eigen woning (onder andere aflossing eigenwoningschuld/
restschuld, verkrijging, verbetering)*

€ 77.186,- 

Totaal
€ 103.643,- 

Overige verkrijgers, maar alleen als geen beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling 
voor schenkingen voor de eigen woning

€ 2.208,- 

* Op deze verhoogde vrijstelling moet een beroep worden gedaan in de aangifte schenkbelasting.

Let op: De extra verhogingen van € 28.657,- en € 77.186,- van de eenmalige extra vrijstelling zijn alleen 

mogelijk als een beroep op beide vrijstellingen wordt gedaan en zijn dus niet afzonderlijk toepasbaar 

(eventueel wel voor verschillende doelen). Alleen als het kind vóór 1 januari 2010 een beroep heeft 

gedaan op de eenmalige extra vrijstelling, kan bij een schenking voor de eigen woning een extra 

verhoging van € 28.657,- afzonderlijk worden toegepast, maar alleen als aan de overige voorwaarden 

wordt voldaan (artikel 82a SW 1956). Deze uitzondering is opgenomen, omdat de extra verhoging pas 

sinds 1 januari 2010 in de wet is opgenomen.
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De vrijstelling bedraagt in 2020 € 103.643,-. Als voorwaarde hierbij geldt wel dat de verkrijger tussen de 18 en 40 

jaar oud is. De ouder-kindrelatie die in het verleden gold voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, is losgelaten. 

Wel kan de schenking over drie opeenvolgende jaren worden besteed. Een andere voorwaarde is dat de 

geschonken bedragen uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van schenking aan de 

eigen woning worden besteed. De schenking kan worden aangewend voor:

• De aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;

• De aflossing van de eigenwoningschuld;

• De aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;

• De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

In artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn nadere voorwaarden opgenomen met betrekking tot 

de vorm van de schenking, de betaling en de besteding van hetgeen is geschonken.

§ 1.2.4 Vrijstellingen erfbelasting
De vrijstellingen in de erfbelasting (artikel 32 SW 1956) zijn per 1 januari 2020 aangepast aan de inflatie.

Partner € 661.328,- 

Kinderen en kleinkinderen € 20.946,- 

Zieke/gehandicapte kinderen € 62.830,- 

Ouders* € 49.603,- 

Overige verkrijgers € 2.208,- 

* Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.603,-. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.603,-.

De waarden van aanspraken uit een pensioenregeling, lijfrenten en periodieke uitkeringen die samenhangen met 

het overlijden zijn vrijgesteld van erfbelasting, maar verminderen (voor de helft) wel op de partnervrijstelling. De 

resterende vrijstelling zal echter nooit minder dan € 170.846,- bedragen. Zie voor de te berekenen vermindering 

onder andere artikel 32 leden 2 t/m 4 SW 1956 en artikel 82 SW 1956.

§ 1.2.5 Uitstel van betaling bij verkrijging bloot eigendom van een woning
Als iemand de bloot eigendom van een woning erft, terwijl dat voor de vruchtgebruiker de eigen woning is, wordt 

op verzoek van de verkrijger de waarde van de bloot eigendom gezien als geconserveerde waarde. De bloot 

eigendom wordt als geconserveerde waarde gezien voor zover het deel van de verkrijging dat niet bestaat uit de 

bloot eigendom, wordt overschreden door het bedrag van de verschuldigde erfbelasting (artikel 35g SW 1956). 

Dit geldt ook voor een geërfde onderbedelingsvordering, als de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat. 

Hiermee wordt voorkomen dat in nalatenschappen die grotendeels bestaan uit de eigen woning, de woning 

verkocht of gefinancierd moet worden om de erfbelasting te kunnen betalen. Uitstel van betaling wordt 

beëindigd (artikel 25 lid 20 IW 1990):

• Als de woning voor de vruchtgebruiker niet langer een eigen woning is;

• In geval van faillissement van de belastingschuldige;

• Ingeval de Wsnp ten aanzien van de belastingschuldige van toepassing is;

• Bij vervreemding van de bloot eigendom;

• Voor zover de onderbedelingsvordering wordt afgelost.

“De vrijstelling in de erfbelasting 
voor de langstlevende partner 
bedraagt € 661.328,- in 2020.”
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§ 1.2.6 Levenslang vruchtgebruik in de Successiewet
Een veelvoorkomend onderwerp in de Successiewet is het vruchtgebruik. Dit ontstaat onder meer als sprake is 

van de wettelijke verdeling en de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap verkrijgt en de kinderen 

niets. Er vindt dan overbedeling plaats. De langstlevende had tenslotte wettelijk gezien maar recht op een 

evenredig deel. Voor deze overbedeling krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende. Volgens de 

wettelijke verdeling is deze overbedelingsschuld van de langstlevende rentedragend voor zover de wettelijke 

rente meer bedraagt dan 6%. Aangezien de wettelijke rente momenteel lager is dan 6%, wordt de rente 

vastgesteld op nihil. Hierdoor ontstaat er voor de langstlevende echtgenoot een vruchtgebruik. De waarde van dit 

vruchtgebruik kan worden vastgesteld door de factor uit onderstaande tabel te vermenigvuldigen met 6%.

Factor Leeftijd Factor Leeftijd

16, Jonger dan 20 jaar 8, 65 jaar of ouder, maar jonger dan 70 jaar

15, 20 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar 7, 70 jaar of ouder, maar jonger dan 75 jaar

14, 30 jaar of ouder, maar jonger dan 40 jaar 5, 75 jaar of ouder, maar jonger dan 80 jaar

13, 40 jaar of ouder, maar jonger dan 50 jaar 4, 80 jaar of ouder, maar jonger dan 85 jaar

12, 50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar 3, 85 jaar of ouder, maar jonger dan 90 jaar

11, 55 jaar of ouder, maar jonger dan 60 jaar 2, 90 jaar en ouder

10, 60 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar

• De waarde van het vruchtgebruik, vervallende bij het overlijden van de langstlevende van twee of meer 

personen, wordt gelijkgesteld met de waarde afhankelijk van het leven van iemand die vijf jaar jonger is dan 

de jongste van deze twee personen (artikel 7 lid 1 Uitvoeringsbesluit Successiewet);

• De waarde van het vruchtgebruik, vervallende bij het overlijden van de eerststervende van twee of meer 

personen, wordt gelijkgesteld met de waarde afhankelijk van het leven van iemand die vijf jaar ouder is dan 

de oudste van deze twee personen (artikel 7 lid 2 Uitvoeringsbesluit Successiewet).

http://www.hoffelijkfinancieel.nl


http://www.hoffelijkfinancieel.nl/examens


http://www.hoffelijkfinancieel.nl
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Hoofdstuk 2 Sociale zekerheid

§ 2.1 Cijfers sociale zekerheid

Minimumloon (per dag, excl. vakantietoeslag) € 76,32

Minimumloon (per maand, excl. vakantietoeslag) € 1.653,60

Minimumloon (per jaar, incl. vakantietoeslag van 8%) € 21.430,66

Maximumdagloon (per dag, incl. vakantietoeslag) € 219,28

Maximumdagloon (per maand, incl. vakantietoeslag) € 4.769,34

Maximumdagloon (per jaar, incl. vakantietoeslag) € 57.232,-

Hoge bijdrage Zvw* 6,70%

Lage bijdrage Zvw* 5,45%

Maximumbijdrage-inkomen € 57.232,-

* De hoge bijdrage Zvw geldt voor de werkgeversheffing Zvw. De lage bijdrage Zvw geldt voor de eigen bijdrage Zvw die wordt ingehouden op 
het loon of de uitkering, of die via een aanslag Zvw wordt betaald.

§ 2.2 AOW
In deze paragraaf zullen de belangrijkste aspecten en wijzigingen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) 

worden besproken.

§ 2.2.1 AOW-leeftijd
Per 1 januari 2020 gaat de AOW-leeftijd minder snel dan eerder afgesproken omhoog door nieuwe afspraken 

hierover in het pensioenakkoord. Dit is vastgelegd in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. 

Als de belastingplichtige geboren is dan vangt de AOW aan 
in het jaar

De AOW-leeftijd is dan

Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 jaar + 4 maanden

Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 2021 66 jaar + 4 maanden

Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden

Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden

Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2024 67 jaar

Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959 2025 67 jaar

De levensverwachting blijft gekoppeld aan de AOW-leeftijd, maar in mindere mate. Deze koppeling wordt 

versoepeld met ingang van 2025. Eén jaar hogere levensverwachting is acht maanden hogere AOW-leeftijd.

Wet werken na de AOW-leeftijd
De Wet werken na de AOW-leeftijd moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om 

AOW-gerechtigden in dienst te nemen. Voorbeelden van getroffen maatregelen zijn dat de werkgever bij ontslag 

van de AOW-gerechtigde geen transitievergoeding verschuldigd is en dat de loondoorbetalings verplichting bij 

ziekte wordt beperkt tot dertien weken (tegenover twee jaar bij werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben 

bereikt).

§ 2.2.2 AOW-bedragen
De AOW is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2020 € 1.653,60 

per maand (€ 21.430,66 per jaar, incl. vakantiegeld). De eigen bijdrage Zvw is 5,45%. In de volgende tabellen staat 

de hoogte van de AOW-uitkering per maand weergegeven (inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63 

bruto per maand):



3938 39Hoffelijk 2020 © Hoffelijk 2020 ©Sociale zekerheid Sociale zekerheid

Alleenstaanden (per jaar, incl. vakantiegeld: € 15.934,92)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto* € 1.255,87 € 1.255,87

Loonheffing € 0,00 € 244,17

Bijdrage Zvw € 68,44 € 68,44

Netto € 1.187,43 € 943,26

* Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld van bruto € 72,04 per maand.

Bovenstaande bedragen gelden ook voor de samenwonende van wie de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft 

bereikt, die geen recht heeft op toeslag en van wie de AOW-ingangsdatum vóór 1 februari 1994 ligt.

Samenwonend/gehuwd, beiden ouder dan de AOW-leeftijd of geen recht op toeslag
(per jaar, per persoon, incl. vakantiegeld: € 10.932,12)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto* € 859,55 € 859,55

Loonheffing € 0,00 € 167,17

Bijdrage Zvw € 46,84 € 46,84

Netto € 812,71 € 645,54

* Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld van bruto € 51,46 per maand.

§ 2.2.3 Partnertoeslag vanaf 2015
Per 1 april 2015 is de partnertoeslag in de AOW afgeschaft. Mensen die op 1 april 2015 recht hadden op een 

toeslag houden hier recht op, zolang hun partner niet te veel gaat verdienen. Als het inkomen van de partner 

stijgt, is dit voor de toeslag definitief: als het inkomen later daalt, herleeft het recht op de toeslag niet.

Een uitzondering is als de stijging van het inkomen incidenteel is geweest (bijvoorbeeld bij de afkoop van een 

pensioen, incidenteel meer werken, ontvangst van een ontslagvergoeding, een nabetaling of een 

eindejaarsuitkering of gratificatie). Er ontstaat ook opnieuw recht op toeslag als het inkomen van de partner 

maximaal drie maanden boven de inkomensgrens ligt (€ 1.498,92 bij inkomsten uit arbeid en € 833,92 bij overige 

inkomsten) en daarna weer daalt tot onder de grens.

Verder is een uitzondering gemaakt voor AOW-gerechtigden van wie de partner een flexibel arbeidscontract 

heeft. De partnertoeslag kan in dit geval ook herleven als het inkomen van de partner langer dan drie maanden 

achter elkaar boven de inkomensgrens is uitgekomen. Als voorwaarde geldt dan wel dat het inkomen binnen 

twaalf maanden weer lager wordt en dat er sprake is van één van de volgende contracten:

• Een oproepcontract met een niet-vaststaand aantal uren;

• Een contract voor seizoensarbeid;

• Een contract met per periode wisselende toeslagen;

• Een contract gebaseerd op provisiewerk.

Is de partner werkzaam als freelancer of ondernemer? Dan wordt gekeken naar het resultaat uit overige 

werkzaamheden of naar de winst uit onderneming in 2019. Als dit inkomen te hoog is, bestaat geen recht meer 

op toeslag, zelfs niet als dit inkomen in 2020 weer daalt tot onder de grens. Wel kan op verzoek de 

middelingsregeling worden toegepast. Als het inkomen hierdoor onder de inkomensgrens zakt, heeft de AOW-

gerechtigde mogelijk wel recht op toeslag.

“Als het inkomen van de partner stijgt, is 
dit voor de partnertoeslag definitief. Als 
het inkomen later daalt, herleeft het recht 
op partnertoeslag niet.”
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Voorwaarden AOW-toeslag
Er bestaat nog recht op toeslag als de AOW-gerechtigde geboren is vóór 1 januari 1950 en de partner de AOW-

leeftijd nog niet heeft bereikt. Voor de bepaling van de hoogte van de toeslag zijn de volgende zaken van belang:

• De inkomsten van de partner;

• Het gezamenlijk inkomen; en

• Het aantal jaren dat de partner verzekerd is geweest voor de AOW.

Inkomsten van de partner worden (gedeeltelijk) gekort op de toeslag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

‘inkomsten uit arbeid’ en ‘inkomsten in verband met arbeid’:

• Inkomsten uit arbeid (onder andere loon en winst uit onderneming) worden gedeeltelijk gekort op de 

toeslag, aangezien 15% van het minimumloon (€ 248,04) plus een derde van het meerdere is vrijgesteld. Als 

het inkomen van de partner meer bedraagt dan bruto € 1.498,92 per maand, wordt er geen toeslag meer 

ontvangen;

• Inkomsten in verband met arbeid (bijvoorbeeld uitkeringen en vroegpensioen) worden volledig gekort op 

de toeslag. Als deze inkomsten van de partner meer bedragen dan € 833,92 bruto per maand, wordt er 

geen toeslag meer ontvangen.

Samenwonend/gehuwd, recht op volledige toeslag (per jaar, per persoon, incl. vakantiegeld: € 21.147,48)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto* € 1.693,47 € 1.693,47

Loonheffing € 76,17 € 329,08

Bijdrage Zvw € 92,29 € 92,29

Netto € 1.525,01 € 1.272,10

* Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld van bruto € 102,92 per maand.

Ook wordt er gekeken naar het gezamenlijk inkomen (inclusief vakantiegeld). Als het gezamenlijk inkomen (inclusief 

AOW en toeslag) meer bedraagt dan € 2.893,14 bruto per maand, gaat er maximaal 10% van de toeslag af.

Samenwonend/gehuwd, recht op 90% toeslag (per jaar, per persoon, incl. vakantiegeld: € 20.105,16)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto* € 1.610,08 € 1.610,08

Loonheffing € 59,50 € 312,42

Bijdrage Zvw € 87,74 € 87,74

Netto € 1.462,84 € 1.209,92

* Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld van bruto € 97,77 per maand.

§ 2.2.4 Overbruggingsuitkering
Belastingplichtigen die door het verhogen van de AOW-leeftijd onvoldoende inkomen hebben, kunnen onder 

voorwaarden in aanmerking komen voor een overbruggingsuitkering. Deze regeling staat vanaf 1 januari 2016 open 

voor mensen die vóór 1 juli 2015 gebruik maakten van een uitkering zoals VUT of prepensioen, overbruggings-

pensioen, partnerpensioen of particuliere verzekeringen zoals Anw-hiaat en/of WIA/WGA-verzekeringen. Tot  

1 januari 2016 stond de regeling alleen open voor mensen die vóór 1 januari 2013 met VUT of vroegpensioen waren 

gegaan. De uitkeringen uit de voornoemde bronnen eindigen meestal op 65-jarige leeftijd, terwijl de AOW dan nog 

niet was ingegaan. Met de overbruggingsuitkering wordt het AOW-gat opgevuld dat door de verhoging van de 

AOW-leeftijd ontstaat. Als het inkomen niet hoger is dan 200% van het wettelijk brutominimumloon (per 1 januari 

2020 € 3.307,20) (300% voor paren, per 1 januari 2020 € 4.960,80) én het (gezamenlijk) vermogen het heffingsvrije 

vermogen in box 3 niet te boven gaat (in 2020 € 30.846,-, voor partners € 61.692,- en voor zelfstandigen extra  

€ 130.517,-), kan gebruik worden gemaakt van de overbruggingsregeling. Het betreft een tijdelijke regeling tot en 

met 31 december 2022. Vanaf 2023 wordt verondersteld dat men voldoende tijd heeft gehad om te anticiperen op 

de verhoging van de AOW-leeftijd.
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De hoogte van de overbruggingsuitkering is afhankelijk van het inkomen en van het aantal jaren dat iemand 

verzekerd is geweest voor de AOW (voor ieder niet-verzekerd jaar wordt de overbruggingsuitkering met 2% 

gekort). De maximale overbruggingsuitkering (exclusief 8% vakantiegeld) bedraagt € 1.219,05 bruto per maand 

voor alleenstaanden en € 775,94 bruto per maand voor partners, behalve als de uitkering die aan de 

overbruggingsuitkering voorafging lager was. In dat geval is de overbruggingsuitkering hieraan gelijk. Verder 

worden de inkomsten die iemand naast de overbruggingsuitkering verdient in mindering gebracht op de 

overbruggingsuitkering. Hierbij wordt dezelfde systematiek gehanteerd als bij het korten van de partnertoeslag.

§ 2.3 Anw
In deze paragraaf zullen de belangrijkste aspecten en wijzigingen van de Algemene nabestaandenwet (Anw) 

worden behandeld.

§ 2.3.1 Voorwaarden
Een nabestaande heeft recht op een nabestaandenuitkering als:

De overledene de partner is en deze in Nederland woonde of werkte;

• De nabestaande de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt; en

• Er een eigen kind, een pleeg- of stiefkind wordt verzorgd van jonger dan 18 jaar en dit kind op het moment 

van overlijden tot het huishouden behoorde.

Als niet wordt voldaan aan deze laatste voorwaarde, bestaat er toch recht op een nabestaandenuitkering als de 

nabestaande voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is.

“Met de overbruggingsuitkering wordt het AOW-gat opgevuld 
dat door de verhoging van de AOW-leeftijd ontstaat.”

§ 2.3.2 Einddatum uitkering
De nabestaande ontvangt de uitkering tot deze de AOW-leeftijd heeft bereikt, of (als dit eerder is) tot het jongste 

kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en/of de nabestaande niet langer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt 

is. Ook in een aantal specifieke situaties, zoals detentie of emigratie, kan het recht op een Anw-uitkering 

vervallen. Daarnaast eindigt de Anw-uitkering als de woonsituatie van de nabestaande wijzigt door trouwen, 

geregistreerd partnerschap of samenwonen. Gaat de nabestaande samenwonen, dan herleeft het recht op een 

nabestaandenuitkering als hij binnen zes maanden weer alleen gaat wonen.

§ 2.3.3 Korting inkomsten op nabestaandenuitkering
Inkomsten van de overblijvende partner kunnen (gedeeltelijk) worden gekort op de nabestaandenuitkering. De 

volgende inkomsten worden niet afgetrokken van de Anw:

• Een aanvullend nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of verzekeraar;

• Een nabestaandenlijfrente;

• Een lijfrente-uitkering vanuit een stamrecht (maar alleen als de ontslagvergoeding vrij besteedbaar was);

• Rente;

• Dividend;

• Spaartegoeden.

Inkomsten uit arbeid (onder andere loon en winst uit onderneming, maar ook inkomen uit (vervroegd) pensioen 

of afkoop van pensioen) worden gedeeltelijk gekort op de uitkering. Van deze inkomsten is 50% van het 

minimumloon (€ 826,80 per maand) plus een derde van het meerdere vrijgesteld. Boven de drempel van  

€ 826,80 per maand worden inkomsten dus voor twee derde gekort op de Anw-uitkering. Vanaf een inkomen van 

€ 2.698,62 per maand wordt hierdoor geen nabestaandenuitkering meer ontvangen.

De volgende inkomsten worden volledig gekort op de Anw-uitkering:

• Een WW-uitkering;

• Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA);

• Een Ziektewetuitkering;

• Een nabestaandenuitkering vanuit een ander land dan Nederland;

• Diverse andere uitkeringen (op de website van de SVB is per uitkering opgenomen  

of deze (volledig) wordt gekort op de Anw-uitkering).
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Let op: Als een nabestaande al vóór 1 juli 1996 een uitkering uit de Algemene Weduwen- en Wezenwet 

(AWW-uitkering) ontving, ontvangt hij (als hij hoge andere inkomsten heeft) minimaal een uitkering van 

€ 513,47 bruto per maand (exclusief het vakantiegeld van € 39,69 bruto per maand).

§ 2.3.4 Hoogte Anw-uitkering vanaf 1 januari 2020
In de volgende tabellen wordt de hoogte van de (maximale) Anw-uitkering per maand weergegeven (inclusief de 

tegemoetkoming Anw van € 17,39).

Nabestaandenuitkering
De nabestaandenuitkering Anw bedraagt bruto per jaar maximaal € 16.023,24 (inclusief vakantiegeld)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto* € 1.247,88 € 1.247,88

Loonheffing € 239,58 € 465,50

Netto € 1.008,30 € 782,38

* Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt bruto € 87,39 per maand.

“De nabestaandenuitkering bedraagt 
in 2020 maximaal € 16.023,24 bruto 
per jaar, inclusief vakantiegeld.”

Wezenuitkering
Kinderen van wie beide ouders zijn overleden, kunnen recht hebben op de wezenuitkering uit de Anw. De 

bedragen van de wezenuitkering (bruto per maand, inclusief de tegemoetkoming Anw en exclusief het 

vakantiegeld) vanaf 1 januari 2020 staan weergegeven in de onderstaande tabel.

Leeftijd van het kind Hoogte van de wezenuitkering

0 t/m 9 jaar € 411,15

10 t/m 15 jaar € 608,03

16 t/m 20 jaar* € 804,90

* In principe eindigt de wezenuitkering als de wees de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Onder voorwaarden kan de uitkering doorlopen tot de 
18e of 21e verjaardag. Dit is bijvoorbeeld het geval als de wees minimaal 45% arbeidsongeschikt is (tot 18 jaar), een kwalificerende studie volgt 
(tot 21 jaar) of voor het huishouden zorgt (tot 21 jaar).

§ 2.4 Arbeidsongeschiktheid

§ 2.4.1 Doorbetalingsverplichting werkgever
De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (artikel 7:629 BW) schrijft een loondoorbetaling voor 

van 70% van het laatstverdiende loon gedurende maximaal 104 weken. Dit loon is echter gemaximeerd tot het 

maximum dagloon (2020: € 57.232,-). Daarnaast bepaalt de wet een minimum: gedurende de eerste 52 weken 

minimaal het minimumloon (2020: € 21.430,66). De werkgever en werknemer kunnen echter een hoger bedrag 

overeenkomen in een arbeidsovereenkomst of cao.

§ 2.4.2 Ziektewet
Als de zieke werknemer geen werkgever meer heeft (bijvoorbeeld door faillissement of door het aflopen van de 

arbeidsovereenkomst), krijgt hij, als wordt voldaan aan de voorwaarden, een uitkering volgens de Ziektewet. De 

Ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken en bedraagt meestal 70% van het laatstverdiende loon. Hierop 

bestaat een aantal uitzonderingen (voor zwangere of net bevallen vrouwen die door hun zwangerschap of 

bevalling ziek zijn, geldt bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering van 100% van het laatstverdiende  

loon). Na één jaar ziekte vindt een herkeuring van de uitkeringsgerechtigde plaats. 
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Als hieruit blijkt dat zij meer dan 65% van het loon van een gezonde, vergelijkbare werknemer kan verdienen, 

wordt de Ziektewetuitkering beëindigd. De herkeuring wordt uitgevoerd door het UWV. Een Ziektewetuitkering 

eindigt in ieder geval als de AOW-leeftijd wordt bereikt.

§ 2.4.3 WIA
Als de werknemer 104 weken ziek is, ontvangt hij mogelijk een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA). Welke uitkering iemand ontvangt, is afhankelijk van het arbeidsverleden en de mate van 

arbeidsongeschiktheid.

Volledig arbeidsongeschikt

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt IVA-uitkering
Tot AOW-leeftijd 75% van het laatstverdiende loon.*

Volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam WGA-loongerelateerde uitkering
Eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende 
loon*, daarna tot AOW-leeftijd of herkeuring 70% van 
het laatstverdiende loon.*

* Het laatstverdiende loon is gemaximeerd tot het maximumdagloon (2020: € 57.232,-).

“De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende 
loon tot de AOW-leeftijd. Het laatstverdiende loon is 
gemaximeerd tot het maximumdagloon.”

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

35% - 80% arbeidsongeschikt

WGA-loongerelateerde uitkering

Duur Afhankelijk van arbeidsverleden (3-24 maanden**)

Hoogte Eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon*, daarna 70% van het laatstverdiende loon.*

* Het laatstverdiende loon is gemaximeerd tot het maximumdagloon (2020: € 57.232,-).
** De maximale duur van de WGA-loongerelateerde uitkering is per 1 januari 2016 afgebouwd met één maand per kwartaal. Sinds 1 april 2019 
bedraagt de maximale uitkeringsduur 24 maanden. Daarnaast is het mogelijk dat een werkgever deelneemt aan regeling voor private aanvulling 
van de WW en WGA (PAWW-regeling). De stichting PAWW kan de inkorting van de wettelijke uitkering herstellen. Dat betekent dat de aanvullende 
uitkering ná 24 maanden wordt uitgekeerd en een maximale duur van 14 maanden heeft, zodat het maximum weer 38 maanden is.

Als iemand naast de WGA-uitkering nog inkomsten heeft, wordt de uitkering in de eerste twee maanden met 75% 

en hierna met 70% van deze inkomsten (vermenigvuldigd met de correctiefactor) verminderd. Daarna volgt óf de 

vervolguitkering (bij benutting van minder dan 50% van de restverdiencapaciteit) óf de loonaanvullingsuitkering 

(bij benutting van 50% of meer van de restverdiencapaciteit).

Vervolguitkering

Duur Tot AOW-leeftijd, herkeuring of voldoen aan benuttingseis.

Hoogte Een van de mate van arbeidsongeschiktheid afhankelijk percentage van het minimumloon  
(2020: € 21.430,66).
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Bij een arbeidsongeschiktheids-
percentage van

bedraagt het percentage van 
het minimumloon

De jaarlijkse vervolguitkering
bedraagt dan

35% tot 45% 28% € 6.000,58

45% tot 55% 35% € 7.500,73

55% tot 65% 42% € 9.000,88

65% tot 80% 50,75% € 10.876,06

Loonaanvullingsuitkering

Duur Tot AOW-leeftijd, herkeuring of niet meer voldoen aan benuttingseis.

Hoogte 70% x (oude (gemaximeerde) loon, minus de restverdiencapaciteit (x de correctiefactor)).

< 35% arbeidsongeschikt
Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering (zie volgende paragraaf), 

loon en/of bijstand.

§ 2.5 Werkloosheid en ontslag

§ 2.5.1 Werkloosheidswet
In de Werkloosheidswet zijn bepalingen opgenomen waardoor de werknemer die werkloos raakt, recht heeft op 

een tijdelijke uitkering, afhankelijk van zijn arbeidsverleden.

Werkloos
Werknemers die niet-verwijtbaar werkloos raken, ontvangen een werkloosheidsuitkering als zij voldoen aan de 

referte-eis. Er is sprake van werkloosheid als minimaal vijf arbeidsuren per kalenderweek verloren zijn en de 

werknemer beschikbaar is om arbeid te aanvaarden. Als de werknemer minder dan tien uur per kalenderweek 

werkt, is hij werkloos als hij minimaal de helft van zijn arbeidsuren verliest.

Referte-eis
De referte-eis (artikel 17 WW) houdt in dat er alleen recht op een uitkering ontstaat, als de werknemer in de 36 

weken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag in minimaal 26 weken minimaal één uur per 

week als werknemer arbeid heeft verricht.

Hoogte en duur van de uitkering
Als aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, is er recht op een uitkering van minimaal drie maanden. De 

hoogte van de uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon* en vanaf de derde 

maand 70% van het laatstverdiende loon.*

* Het laatstverdiende loon is gemaximeerd tot het maximumdagloon (2020: € 57.232,-).

Mensen die vanuit een WW-uitkering werk vinden met een lager loon en die vervolgens opnieuw werkloos worden, 

kunnen recht hebben op het garantiedagloon. In dit geval wordt voor de berekening van de hoogte van de WW-

uitkering gerekend met het (hogere) loon van de baan waaruit ze aanvankelijk werkloos zijn geworden. Voor het 

garantiedagloon wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de werknemer van de ene werkgever direct 

in dienst komt bij een volgende werkgever en de situatie waarin de werknemer vanuit  

de WW bij een nieuwe werkgever in dienst komt.

 

“Er is alleen recht op een WW-uitkering, als 
de werknemer in de 36 weken onmiddellijk 
voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag 
in minimaal 26 weken minimaal één uur per 
week als werknemer arbeid heeft verricht.”
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In de eerste situatie (van werk naar werk) gelden de volgende voorwaarden:

• De werknemer heeft minimaal één jaar gewerkt bij de oude werkgever;

• Aansluitend op deze baan heeft de werknemer een andere baan gehad, waardoor er geen werkloosheid is 

ingetreden;

• De laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van de vorige baan met een hoger loon.

In de tweede situatie (van WW naar werk) gelden de volgende voorwaarden:

• De werknemer heeft minimaal één jaar gewerkt bij de oude werkgever en is vervolgens werkloos geworden;

• Na het intreden van de werkloosheid had de werknemer (nu werkloze) recht op een WW-uitkering;

• Vervolgens accepteert de werkloze een nieuwe baan, waardoor de WW-uitkering eindigt;

• Deze nieuwe WW-uitkering start binnen één jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

• De werknemer wordt opnieuw werkloos en heeft opnieuw recht op een WW-uitkering;

Als de werknemer, nu werkloze, ook voldoet aan de jareneis, wordt de uitkeringsduur verlengd. De werknemer 

voldoet aan de jareneis als hij aantoont in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het 

kalenderjaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, minimaal vier kalenderjaren over minimaal 208 uur 

loon heeft ontvangen. Voor de jaren tot 2013 geldt als eis dat over 52 of meer dagen per kalenderjaar loon moet 

zijn ontvangen.

De uitkeringsduur wordt verlengd met een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden, voor zover het 

arbeidsverleden niet meer bedraagt dan tien kalenderjaren. Voor zover het arbeidsverleden meer bedraagt dan 

tien kalenderjaren, wordt de uitkeringsduur verhoogd met een halve maand per kalenderjaar arbeidsverleden.* 

De wettelijke uitkeringsduur is in maximaal 24 maanden en kan aangevuld worden tot maximaal 38 maanden als 

in een cao een private aanvulling is geregeld.

* Voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden gelegen vóór 2016 wordt de uitkeringsduur verhoogd met één maand.

Arbeidsverleden
Het arbeidsverleden (artikel 42 lid 6 WW) wordt berekend door de som van de volgende drie onderdelen:

• Het aantal kalenderjaren vanaf 2013, tot en met het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaand aan het jaar 

waarin de werknemer werkloos is geworden, waarin de werknemer over minimaal 208 of meer uren loon 

heeft ontvangen (onderdeel a);

• Het aantal kalenderjaren van 1998 tot 2013, waarin de werknemer over 52 of meer dagen loon heeft 

ontvangen (onderdeel b);

• Het aantal kalenderjaren van het jaar waarin de werknemer de 18-jarige leeftijd bereikte tot 1998 

(onderdeel c, fictief arbeidsverleden).

Daarnaast kan het arbeidsverleden toenemen door het verzorgings- (als is gezorgd voor een kind jonger dan vijf 

jaar) en/of mantelzorgforfait (als is gezorgd voor een zieke of gehandicapte en daarvoor pgb werd ontvangen).

Na de WW-uitkering
Als de werknemer na het verstrijken van de werkloosheidsuitkering nog steeds werkloos is, is er (mogelijk) recht 

op een andere uitkering. Op welke uitkering de werknemer recht heeft, is afhankelijk van vele factoren (die het 

bereik van dit naslagwerk te buiten gaan). Eén van de factoren is de leeftijd op de eerste werkloosheidsdag.

Eerste werkloosheidsdag Soort uitkering

> 18 jaar Bijstandsuitkering (Participatiewet)

> 50 jaar* Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

> 60 jaar en 4 maanden** Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)

* Aanvullende eis is dat de werknemer is geboren vóór 1965 (op 1 januari 2015 de leeftijd van 50 jaar bereikt).
** Aanvullende eisen zijn dat de WW-uitkering is ingegaan ná 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020 en dat de WW-uitkering langer dan 
drie maanden heeft geduurd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen tot 1 
januari 2024 aanspraak maken op een IOW-uitkering.
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Bijstandsuitkering Vermogenstoets* en partnertoets

IOAW Geen vermogenstoets, maar wel partnertoets

IOW Geen vermogens- en partnertoets

* Het vrij te laten vermogen in de bijstand (artikel 34 lid 2 onderdeel b jo. lid 3 Participatiewet) is in 2020 voor alleenstaanden € 6.225,- en voor 
een gezin € 12.450,-. Als er sprake is van een eigen woning, is er een extra vrijlating van € 52.500,- over de overwaarde (artikel 34 lid 2 
onderdeel d Participatiewet). In artikel 15 lid 2 Participatiewet is verder opgenomen dat voor een beroep op de bijstand een eventueel 
pensioenvermogen in de derde pijler tot een bedrag van € 263.006,- wordt vrijgesteld.

§ 2.5.2 Ontslagvergoedingen
De hoogte van de WW-uitkering wordt niet beïnvloed door eventuele aanspraken op of uitkeringen vanuit een 

stamrecht. Bij ontslag via de kantonrechter of bij wederzijds goedvinden, hoeft geen opzegtermijn in acht te 

worden genomen. Daarmee zou een ex-werknemer na ontslag direct aanspraak kunnen maken op een WW-

uitkering. Om dit te voorkomen, is er altijd sprake van een ‘fictieve opzegtermijn’. Een ontslagen werknemer 

ontvangt pas een WW-uitkering na deze fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de duur van 

de opzegtermijn die bij opzegging door de werkgever in acht genomen zou moeten worden.

“Bij ontslag via de kantonrechter of bij 
wederzijds goedvinden, hoeft er geen 
opzegtermijn in acht te worden genomen.”

Wettelijke opzegtermijn
Als er in de arbeidsovereenkomst niets is opgenomen over de opzegtermijn, is deze afhankelijk van de duur van 

het dienstverband.

Bij een duur van de arbeidsovereenkomst van is de wettelijke opzegtermijn

korter dan 5 jaar 1 maand

tussen 5 en 10 jaar 2 maanden

tussen 10 en 15 jaar 3 maanden

langer dan 15 jaar 4 maanden

In een cao mag worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Als de opzegtermijn voor de werknemer in de 

cao wordt verlengd, moet de opzegtermijn voor de werkgever minimaal het dubbele zijn. Bij verlenging mag de 

opzegtermijn voor de werknemer niet langer zijn dan zes maanden.

Ontslagroute en transitievergoeding
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de 

ontslagprocedure via het UWV. Bij andere (persoonlijke) redenen moet de werkgever naar de kantonrechter om 

een werknemer te ontslaan. Bij beide ontslagroutes heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze 

vergoeding is een compensatie voor het ontslag en kan worden gebruikt voor scholing of voor de overstap naar 

een andere baan. Er geldt geen verplicht bestedingsdoel voor de transitievergoeding.

In de Wet arbeidsmarkt in balans is opgenomen dat de opbouw van de transitievergoeding een derde (bruto) 

maandsalaris per dienstjaar is, ongeacht de lengte van het dienstverband. De werknemers heeft vanaf het begin 

van het dienstverband recht op de transitievergoeding. 

De maximale transitievergoeding bedraagt € 83.000,- of een jaarsalaris voor wie meer dan € 83.000,- per jaar 

verdient.
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De Wet arbeidsmarkt in balans bepaalt verder dat werkgevers ook bij een optelsom aan omstandigheden een 

werknemer kunnen ontslaan. Dit wordt de cumulatiegrond genoemd. Er hoeft dan niet aan één van de acht 

ontslaggronden te worden voldaan. Ontslag volgens de cumulatiegrond loopt via de rechter. De ontslagen 

werknemer kan in dat geval recht hebben op een halve transitievergoeding extra, dus bovenop de reguliere 

transitievergoeding.

De transitievergoeding is alleen verschuldigd als het ontslag het initiatief van de werkgever is, behalve bij ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van 

de werkgever, kan de kantonrechter, naast de transitievergoeding, nog een aanvullende vergoeding toekennen. 

Andere maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans behandelen we verderop in het Hoffelijk Kompas.

Slapend dienstverband
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een goed werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaat 

na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en betaalt dan een transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding
Werkgevers die bepaalde werknemers ontslaan, krijgen een compensatie van de transitievergoeding. Het gaat 

om ontslag van een zieke werknemer nadat de ontslagbescherming is afgelopen (na 104 weken) of bij het aflopen 

van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

• De werknemer is ontslagen door langdurige ziekte;

• De werknemer had volgens de wet recht op een transitievergoeding;

• De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding plus de inzetbaarheids- en transitiekosten die eventueel op 

de transitievergoeding in mindering worden gebracht. De compensatie zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 

2015 worden betaald door het UWV.

Bestaande stamrechten
Sinds 1 januari 2014 kunnen werknemers geen gebruik meer maken van de stamrechtvrijstelling. Bestaande 

stamrechten worden gerespecteerd en kunnen in één keer worden uitgekeerd, zonder dat hier revisierente over 

verschuldigd is. Voor bestaande stamrechten is vereist dat er tijdens periodieke uitkeringen sprake is van 

minimaal 1% sterftekans. Omdat bestaande stamrechten sinds 2014 geheel en gedeeltelijk zonder revisierente 

kunnen worden afgekocht, heeft de minimale uitkeringsduur zijn belang grotendeels verloren. Als een periodieke 

uitkering gewenst is, moet echter nog steeds aan dit vereiste worden voldaan.

“De compensatie van de transitievergoeding 
voor werkgevers is gelijk aan de wettelijke 
transitievergoeding plus de inzetbaarheids-  
en transitiekosten die eventueel op de transitie-
vergoeding in mindering worden gebracht.”
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Minimale looptijd volgens het 1% sterftecriterium (Sterftetafel GBM/V 2013 - 2018)

Leeftijd Mannen (minimale looptijd) Vrouwen (minimale looptijd)

jaren maanden jaren maanden

25 jaar 16 7 20 8

26 jaar 16 0 19 10

27 jaar 15 5 19 1

28 jaar 14 10 18 3

29 jaar 14 3 17 5

30 jaar 13 8 16 8

31 jaar 13 1 15 10

32 jaar 12 5 15 1

33 jaar 11 10 14 4

34 jaar 11 2 13 7

35 jaar 10 7 12 10

36 jaar 10 0 12 2

37 jaar 9 5 11 5

38 jaar 8 10 10 9

39 jaar 8 4 10 1

40 jaar 7 9 9 5

41 jaar 7 3 8 9

42 jaar 6 9 8 2

43 jaar 6 3 7 7

44 jaar 5 10 7 1

45 jaar 5 5 6 6

46 jaar 5 0 6 0

47 jaar 4 8 5 7

48 jaar 4 3 5 1

49 jaar 3 11 4 8

50 jaar 3 7 4 4

51 jaar 3 3 3 11

52 jaar 3 0 3 7

53 jaar 2 8 3 4

54 jaar 2 6 3 1

55 jaar 2 3 2 10

56 jaar 2 1 2 7

57 jaar 1 10 2 4

58 jaar 1 8 2 2

59 jaar 1 6 2 0

60 jaar 1 5 1 10

61 jaar 1 3 1 9

62 jaar 1 2 1 7

63 jaar 1 1 1 6

64 jaar 1 0 1 5

65 jaar 0 11 1 3

66 jaar 0 10 1 2

67 jaar 0 9 1 1

68 jaar 0 8 1 0

69 jaar 0 8 0 11

70 jaar 0 7 0 10

Een in Nederland gevestigde vennootschap die het stamrecht tot het binnenlandse ondernemingsvermogen 

rekent, mag ook als verzekeraar van een stamrecht optreden (artikel 19a lid 1  

onderdeel d Wet LB 1964).
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Minimale uitkeringsduur stamrechtspaarrekening
Voor uitkeringen uit een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrecht geldt het 1% sterftekans criterium 

niet. Hiervoor was in artikel 3.4 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 een minimale uitkeringsduur 

opgenomen. Volgens artikel 39f Wet LB 1964 is deze minimale uitkeringsduur nog steeds van toepassing.

Leeftijd Minimale uitkeringsduur Leeftijd Minimale uitkeringsduur

< 25 jaar 18 jaar 45 t/m 50 jaar 4 jaar

25 t/m 30 jaar 15 jaar 50 t/m 55 jaar 3 jaar

30 t/m 35 jaar 12 jaar 55 t/m 60 jaar 2 jaar

35 t/m 40 jaar 9 jaar > 60 jaar 1 jaar

40 t/m 45 jaar 6 jaar

§ 2.5.3 Ontwikkelingen arbeidsmarkt
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) inwerking getreden. In de WAB zijn 

verschillende maatregelen opgenomen met betrekking tot de arbeidsmarkt. De belangrijkste 

maatregelen zijn:

• Ontslag is mogelijk bij een cumulatiegrond (een optelsom van ontslaggronden).

• Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moeten na drie jaar een vaste 

arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. 

• Vanaf de eerste dag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. 

• De opbouw van de transitievergoeding wordt een derde bruto maandsalaris per dienstjaar, 

ongeacht de arbeidsduur. 

• Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van te voren worden opgeroepen. Er is recht op 

loondoorbetaling als de oproep korter dan vier dagen voor het begin van de werkzaamheden 

wordt ingetrokken.

• Oproepkrachten moeten na twaalf dienstmaanden een vast aantal arbeidsuren krijgen. Het 

aantal uren wordt gebaseerd op het gemiddelde van het afgelopen jaar.

• Werknemers die op payrollbasis werken, hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als 

andere werknemers bij dezelfde opdrachtgever.

• Er geldt een lagere WW-premie voor vaste arbeidsovereenkomsten (2,94%) dan voor tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten (7,94%).

§ 2.6 Kindregelingen
De vier kindregelingen die ouders in 2020 financieel ondersteunen zijn:

• Kinderbijslag;

• Kindgebonden budget;

• Kinderopvangtoeslag;

• Inkomensafhankelijke combinatiekorting (zie § 1.1.5).

Hieronder zullen de belangrijkste kenmerken van de verschillende kindregelingen in 2020 worden behandeld.

§ 2.6.1 Kinderbijslag 
De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. De bedragen van de kinderbijslag 

voor 2020 staan weergegeven in de onderstaande tabel.

Leeftijd van het kind Hoogte van de kinderbijslag

0 t/m 5 jaar € 221,49 per kwartaal per kind

6 t/m 11 jaar € 268,95 per kwartaal per kind

12 t/m 17 jaar € 316,41 per kwartaal per kind

Om te bepalen in welk kwartaal er voor het eerst kinderbijslag wordt ontvangen (of een verhoging vanwege een 

oudere leeftijdscategorie), wordt er gekeken naar de eerste dag van het kwartaal. Er wordt betaald als het 

kwartaal is afgelopen. Betaaldata in 2020 zijn: 2 januari (4e kwartaal 2019), 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het 4e 

kwartaal 2020 wordt begin 2021 betaald.

Kinderen mogen voor de kinderbijslag vanaf 2020 onbeperkt bijverdienen. 
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Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (van 3 tot 18 jaar) hebben recht op tweemaal de kinderbijslag 

(artikel 7a lid 1 Algemene Kinderbijslagwet). Hiervoor is dan wel vereist dat het kind een positief advies van het 

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft. Onder bepaalde voorwaarden kan de kinderbijslag, die al dubbel wordt 

uitbetaald, worden verhoogd met een bedrag van € 2.163,22 (artikel 7a lid 2 Algemene Kinderbijslagwet).

§ 2.6.2 Kindgebonden budget 
Naast de kinderbijslag worden ouders met kinderen tot achttien jaar financieel ondersteund door het 

kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt uitbetaald door de Belastingdienst, die ouders er ook 

automatisch van op de hoogte stelt als zij recht hebben op deze toeslag (maar alleen als zij ook een andere 

toeslag ontvangen).

Het kindgebonden budget geldt voor ouders die:

• Eén of meer kinderen jonger dan achttien jaar hebben;

• Recht hebben op kinderbijslag;

• Niet meer verdienen dan een bepaalde inkomensgrens;

• De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben;

• Niet te veel vermogen hebben.

Inkomenstoets
In 2020 bedraagt het drempelinkomen voor het kindgebonden budget € 21.431,- voor alleenstaanden en € 38.181,- 

voor partners. Na dit inkomen wordt het kindgebonden budget afgebouwd met 6,75% van het inkomen hoger dan 

het drempelinkomen.

Vermogenstoets
De vermogensgrens voor het kindgebonden budget is gelijk aan het heffingsvrije vermogen in box 3 en bedraagt  

€ 30.846,- per persoon. Bij de vermogensvrijstelling per persoon mag nog een bedrag worden geteld van € 85.767,-. 

Dit vrijstellingsbedrag geldt voor de aanvrager en zijn eventuele toeslagpartner samen. Hierdoor komt de totale 

vrijstelling uit op € 116.613,- (voor alleenstaanden) of € 147.459,- (voor partners). Als het vermogen hoger is dan 

deze grenzen, dan bestaat er geen recht op kindgebonden budget.

Hoogte kindgebonden budget
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen in het huishouden.

Huishouden Maximale kindgebonden budget 
(per jaar) alleenstaande ouder met 
inkomen tot en met € 21.431,-.

Maximale kindgebonden budget 
(per jaar) ouder met toeslagpartner 
met inkomen tot en met € 38.181,-.

Gezin met één kind € 4.375,- € 1.185,-

Gezin met twee kinderen € 5.364,- € 2.190,-

Per extra kind € 297,- € 297,-

Voor kinderen van zestien of zeventien jaar wordt het kindgebonden budget vanaf de maand volgend op de 

maand waarin het kind zestien jaar is geworden, verhoogd met € 434,-.

§ 2.6.3 Kinderopvangtoeslag 
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald 

door de Belastingdienst. Voor deze toeslag gelden de volgende voorwaarden:

• De aanvrager en zijn toeslagpartner werken, studeren of volgen een traject naar werk (of een 

inburgeringscursus) bij een gecertificeerde instelling;

• De aanvrager ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of het kind wordt in belangrijke mate 

onderhouden (hiervoor geldt een minimale bijdrage van € 433,- per kwartaal per kind);

• Het kind staat ingeschreven bij de aanvrager;

• Er is een schriftelijke overeenkomst met een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau;

• Het kind waarvoor de kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd, zit nog niet op het voortgezet onderwijs;

• De aanvrager en zijn toeslagpartner dragen de kosten voor de kinderopvang;

• De aanvrager en zijn toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

verblijfsvergunning.
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De kinderopvangtoeslag wordt per kind uitgekeerd voor maximaal 230 uur per maand. Het maximumuurtarief is 

in 2020 geïndexeerd. De maximale bedragen zijn als volgt:

• € 8,17 per uur voor dagopvang;

• € 7,02 per uur voor buitenschoolse opvang;

• € 6,27 per uur voor gastouderopvang.

§ 2.6.4 WIEG
De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wijzigt de regeling van het kraamverlof. De nieuwe regeling is deels 

ingegaan op 1 januari 2019 en gaat deels in op 1 juli 2020.

Per 1 januari 2019 kan de partner van de bevallen vrouw na de bevalling vijf dagen betaald geboorteverlof 

opnemen. Deze vijf dagen kunnen verspreid worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling. 

Het aantal uren verlof is afhankelijk van het aantal uur dat de werknemer werkt: het totale verlof staat gelijk aan 

het aantal contracturen per week. De dag van de bevalling zelf wordt gezien als calamiteitenverlof. Ook deze dag 

krijgt de werknemer doorbetaald.

Per 1 juli 2020 kan de partner het verlof uitbreiden met maximaal vijf weken. Dit extra verlof (aanvullend 

geboorteverlof) kan worden opgenomen binnen zes maanden vanaf de dag na de bevalling. De werkgever hoeft 

tijdens dit aanvullend geboorteverlof geen loon door te betalen, maar de partner kan wel een uitkering 

aanvragen bij het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon. De uitkering moet worden 

aangevraagd binnen vier weken vóór ingang tot vier weken ná afloop van het geboorteverlof. De werknemer 

moet wel eerst het geboorteverlof opmaken, voordat deze het aanvullend geboorteverlof laat ingaan.

“Per 1 juli 2020 kan de partner het verlof 
uitbreiden met maximaal vijf weken 
vanuit het aanvullend geboorteverlof.”

§ 2.7 Minimumloon
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2020 (bruto per maand, per week en per dag, exclusief 

vakantiegeld):

Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32

20 jaar € 1.322,80 € 305,30 € 61,06

19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79

18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16

17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15

16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33

15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

Per uur:

Fulltime 
werkweek 
in bedrijf

21 jaar en 
ouder

20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar

36 uur € 10,60 € 8,49 € 6,36 € 5,30 € 4,19 € 3,66 € 3,19

38 uur € 10,05 € 8,04 € 6,03 € 5,03 € 3,97 € 3,47 € 3,02

40 uur € 9,54 € 7,64 € 5,73 € 4,77 € 3,77 € 3,30 € 2,87

De bovenstaande bedragen gelden voor een fulltime dienstverband. Op de website van de Rijksoverheid is een 

rekenhulp beschikbaar, waarmee het minimumloon bij een parttime dienstverband kan worden berekend.
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Per 1 januari 2020 zijn ook de grondslagen voor de Wajong-, WAZ- en WAZO-uitkeringen aangepast, die worden 

afgeleid van de minimum(jeugd)lonen. De bedragen per dag (exclusief vakantiegeld) zijn:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO 
voor zelfstandigen

Vanaf 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

Grondslag € 76,03 € 60,82 € 45,62 € 38,01

Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, zijn aangepast per  

1 januari 2020. Deze bedragen zijn als volgt (per dag inclusief vakantietoeslag):

Uitkeringsgrondslag kortdurende en 
vervolguitkering WW

Vanaf 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

Uitkeringsgrondslag € 82,11 € 65,69 € 49,27 € 41,05

https://www.linkedin.com/groups/4311887/


https://www.hoffelijkinterim.nl/
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Hoofdstuk 3 Oudedagsvoorzieningen

§ 3.1 Lijfrenteaftrek
Premies voor lijfrenten en bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of -beleggingsrecht, zijn onder 

bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan aan de hand van de jaarruimte en/of 

reserveringsruimte de hoogte van het (maximaal) aftrekbare bedrag worden bepaald (Afdeling 3.7 wet IB 2001).

§ 3.1.1 Jaarruimteberekening
Uitgangspunten voor de jaarruimteberekening in 2020 zijn het inkomen en de pensioenaangroei van 2019 (artikel 

3.127 lid 1 Wet IB 2001). De jaarruimte bedraagt maximaal € 12.986,- (tegenover € 12.677,29 in 2019) en wordt als 

volgt berekend:

13,3% x PG - 6,27 x A - F

PG Het gezamenlijke bedrag van de winst uit onderneming (vóór toevoeging aan en afneming van de

 oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek), het belastbare loon, het belastbare resultaat uit overige 

 werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, verminderd met de AOW-

 franchise (€ 12.472,-). Het pensioengevend inkomen wordt, voordat dit wordt verminderd met de AOW-

 franchise, gemaximeerd op € 110.111,-. Voor het meerdere kan een nettolijfrente worden opgebouwd  

 (zie § 3.1.3). De maximale premiegrondslag bedraagt € 97.639,- (artikel 3.127 lid 3 Wet IB 2001).

A Pensioenaangroei in 2019 (Factor A staat op het UPO).

F Dotaties aan de oudedagsreserve (ingeval van IB-ondernemer).

De vermindering van de jaarruimte met 6,27 x A en F volgt uit artikel 3.127 lid 4 Wet IB 2001.

Let op: Bij stakende ondernemers kunnen op verzoek, in afwijking van hetgeen hierboven beschreven

staat, als uitgangspunt voor de jaarruimteberekening de gegevens van het betreffende jaar gebruikt

worden (in plaats van het voorgaande jaar). Zie hiervoor artikel 3.127 lid 5 Wet IB 2001.

§ 3.1.2 Reserveringsruimte
De reserveringsruimte is de ongebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar (artikel 3.127 lid 2 Wet IB 2001) 

en bedraagt in het jaar van aftrek maximaal 17% van de premiegrondslag, met een maximum van € 7.371,-.  

Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2020 de leeftijd van 56 jaar en 4 maanden hebben bereikt, wordt het 

maximumbedrag verhoogd tot € 14.552,-.

In de onderstaande tabel staat de hoogte van de AOW-franchise, de pensioenimputatie, het jaarruimte 

percentage en de maximale premiegrondslag van voorgaande jaren weergegeven (voor het berekenen van de 

reserveringsruimte).

Jaar AOW-franchise Pensioenimputatie Jaarruimte 
percentage

Maximale 
premiegrondslag

2020 € 12.472,- 6,27 13,3% € 97.639,-

2019 € 12.275,- 6,27 13,3% € 95.318,-

2018 € 12.129,- 6,27 13,3% € 92.946,-

2017 € 12.032,- 6,5 13,8% € 91.285,-

2016 € 11.996,- 6,5 13,8% € 89.523,-

2015 € 11.936,- 6,5 13,8% € 88.064,-

2014 € 11.829,- 7,2 15,5% € 162.457,-

2013 € 11.829,- 7,5 17% € 162.457,-

2012 € 11.289,- 7,5 17% € 162.457,-
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§ 3.1.3 Nettolijfrente
Met ingang van 2015 wordt het pensioengevend inkomen afgetopt. In 2020 bedraagt het maximale inkomen 

waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd € 110.111,-. Dit betekent dat voor de jaarruimte 

geen rekening mag worden gehouden met het inkomen boven deze grens. Hierdoor bedraagt de maximale 

premiegrondslag in 2020 € 97.639,- (artikel 3.127 lid 3 Wet IB 2001). Ter compensatie van deze maatregel is de 

regeling van de nettolijfrente (afdeling 5.3A Wet IB 2001) geïntroduceerd. De nettolijfrente kent een verzekerde 

en een bancaire variant, waardoor de nettolijfrente kan worden vormgegeven als een nettolijfrenteverzekering, 

een nettolijfrenterekening of een nettolijfrentebeleggingsrecht.

De nettolijfrenteregeling is bedoeld voor mensen met een inkomen boven € 110.111,- en heeft de volgende 

kenmerken:

• Er wordt gespaard vanuit het nettoloon;

• De aanspraak is gedurende de opbouw vrijgesteld in box 3 (artikel 5.16 lid 1 Wet IB 2001);

• De lijfrentetermijnen zijn bij uitkering onbelast (netto-uitkering).

De maximale premie voor een nettolijfrente wordt begrensd. Deze premie:

• Bedraagt maximaal een percentage van de winst uit onderneming, het belastbare loon, het belastbare 

resultaat uit overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen in het 

kalenderjaar voorafgaand aan de inleg, voor zover dit inkomen uitkomt boven de grens van € 110.111,-;

• Heeft op de belastingplichtige gedrukt (dit houdt in dat de premie moet worden betaald vanuit het nettoloon);

• Is niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen als uitgave voor inkomensvoorzieningen in box 1;

• Is niet geheel of gedeeltelijk voldaan na afloop van het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de AOW-

leeftijd heeft bereikt.

Het in de bovenstaande opsomming bedoelde percentage is leeftijdsafhankelijk en is vastgelegd in artikel 17bis 

lid 1 Uitvoeringsbesluit IB 2001.

In de volgende tabel is het percentage te vinden.

Als de belastingplichtige bij het eind van het kalenderjaar bedraagt het percentage

15 jaar of ouder, maar jonger dan 20 jaar is 2,3

20 jaar of ouder, maar jonger dan 25 jaar is 2,7

25 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar is 3,3

30 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar is 3,9

35 jaar of ouder, maar jonger dan 40 jaar is 4,7

40 jaar of ouder, maar jonger dan 45 jaar is 5,7

45 jaar of ouder, maar jonger dan 50 jaar is 6,9

50 jaar of ouder, maar jonger dan 55 jaar is 8,3

55 jaar of ouder, maar jonger dan 60 jaar is 10,0

60 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar is 12,0

65 jaar of ouder is 13,8

De maximale premie wordt verder verminderd met de premie die in het voorafgaande kalenderjaar

is ingelegd voor een nettopensioenregeling (artikel 17bis lid 2 Wet IB 2001).

“In 2020 bedraagt het maximale 
inkomen waarover fiscaal 
gefaciliteerd pensioen kan 
worden opgebouwd € 110.111,-.”
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Onregelmatige handelingen
Zoals gezegd is de nettolijfrente tijdens de opbouw vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Volgens artikel 

5.16c lid 1 Wet IB 2001 zal de vrijstelling in box 3 vervallen, als:

• Een aanspraak op een nettolijfrente niet langer als zodanig aan te merken is;

• Een aanspraak op een nettolijfrente geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht of vervreemd, dan wel formeel 

of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt;

• De verplichting met betrekking tot de aanspraak op een nettolijfrente overgaat naar een niet-toegelaten 

aanbieder;

• De belastingplichtige van zijn werkgever (inhoudingsplichtige) een bijdrage heeft ontvangen voor de 

nettolijfrente, terwijl de werkgever deze bijdrage niet aan zijn overige werknemers, die zich verder in 

dezelfde omstandigheden bevinden, heeft verstrekt.

Daarnaast wordt het al genoten box 3-voordeel teruggedraaid middels een forfaitair bepaalde fiscale sanctie 

(artikel 5.16c lid 2 Wet IB 2001). De werking van deze fiscale sanctie brengt met zich mee dat een bedrag ter 

grootte van de helft van de waarde van de aanspraak aan het begin van het kalenderjaar waarin de 

onregelmatige handeling zich voordoet, vermenigvuldigd met tien, wordt opgeteld bij de rendementsgrondslag 

van het volgende kalenderjaar. Als de onregelmatige handeling zich dus voordoet in 2020, wordt een bedrag ter 

grootte van de helft van de waarde van de aanspraak op 1 januari 2020, vermenigvuldigd met tien, gerekend bij 

de rendementsgrondslag op 1 januari 2021.

Als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting en 

belastingrente lager zou zijn dan het al genoten box 3-voordeel door navorderingsaanslagen terug zou worden 

genomen, dan wordt dit bedrag, vermenigvuldigd met 100/1,2, gerekend tot de rendementsgrondslag in het 

kalenderjaar na de onregelmatige handeling (artikel 5.16c lid 3 Wet IB 2001).

§ 3.1.4 Overige cijfers lijfrentevoorzieningen

Fiscaal verzachtende afkoopregeling kleine lijfrenten* € 4.475,-

Afkoopregeling kleine pensioenen (artikel 66 PW) € 497,27 per jaar

Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrente  
(artikel 3.125 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001)

€ 22.089,-

Maximale jaaruitkering overbruggingslijfrente € 63.288,-

* Deze regeling houdt in dat de afkoop van een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht alleen in de heffing 
van de inkomstenbelasting wordt betrokken. De berekening van de revisierente (normaliter 20%) blijft hierbij achterwege.

§ 3.2 IB-ondernemers

§ 3.2.1 Oudedagsreserve

Dotaties aan oudedagsreserve
(artikel 3.68 lid 1 Wet IB 2001)

9,44% (maximaal € 9.218,-)

De oudedagsreserve (paragraaf 3.2.3 Wet IB 2001) is een fiscale faciliteit die geldt voor IB-ondernemers. Zij 

kunnen jaarlijks een bepaald gedeelte van hun winst reserveren. Voor de oudedagsreserve gelden de volgende 

voorwaarden:

• In het kalenderjaar van toevoeging moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium;

• Aan het begin van het kalenderjaar mag de ondernemer de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt;

• De maximale toevoeging bedraagt 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.218,-;

• De toevoeging wordt verminderd met het bedrag aan pensioenpremie dat in het kalenderjaar al ten laste 

van de winst is gekomen;

• De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het 

kalenderjaar de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar overtreft.
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De oudedagsreserve neemt af met een door de belastingplichtige te kiezen bedrag, maar met maximaal het 

bedrag van de premies voor lijfrenten die in het kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in 

aanmerking worden genomen.

Daarnaast neemt de oudedagsreserve af met het bedrag waarmee de reserve het ondernemingsvermogen aan 

het einde van het kalenderjaar overtreft, als:

• De onderneming of een gedeelte van de onderneming is gestaakt;

• De ondernemer de AOW-leeftijd heeft bereikt;

• De ondernemer in het kalenderjaar en in het voorafgaande kalenderjaar niet aan het urencriterium heeft 

voldaan.

§ 3.2.2 Stakingswinst omzetten in lijfrente
Stakende ondernemers hebben extra ruimte aan lijfrenteaftrek. Zij kunnen hun stakingswinst omzetten in een 

lijfrente (artikel 3.129 Wet IB 2001). In de onderstaande tabel is de maximale hoogte van deze extra aftrekruimte 

weergegeven.

Voor de stakende ondernemer die ouder is dan 61 jaar en vier maanden
(gekoppeld aan AOW-leeftijd)

€ 467.044,-

Voor de stakende ondernemer die 45% of meer arbeidsongeschikt is en de hem toekomende 
termijnen van lijfrente binnen zes maanden na het staken van de onderneming laat ingaan

€ 467.044,-

Voor de stakende ondernemer die staakt vanwege zijn overlijden € 467.044,-

Voor de stakende ondernemer die ouder is dan 51 jaar en vier maanden
(gekoppeld aan AOW-leeftijd)

€ 233.530,-

Voor de stakende ondernemer die de uitkeringen direct in laat gaan € 233.530,-

Voor de overige stakende ondernemers € 116.771,-

§ 3.3 Dga’s

§ 3.3.1 Afschaffing pensioen in eigen beheer
Sinds 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in 

eigen beheer. Tot 1 juli 2017 was het nog mogelijk om te doteren aan eventueel al in eigen beheer opgebouwde 

pensioenaanspraken, maar daarna moest de pensioenopbouw in eigen beheer echt worden stopgezet. 

Toegezegde indexering van tot 1 april 2017 opgebouwde aanspraken vindt nog wel plaats. Waardeoverdracht van 

een extern verzekerd pensioen naar een eigenbeheerlichaam is sinds 1 juli 2017 ook niet langer mogelijk. Wel 

behoudt de dga de mogelijkheid om na 1 april 2017 pensioenaanspraken op te bouwen bij een professionele 

aanbieder, net zoals een ‘gewone’ werknemer.

Fiscaal gefaciliteerde afkoop
De dga werd gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak 

af te kopen. Deze afkoopmogelijkheid werkte als volgt:

• De pensioenaanspraak wordt fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en 

vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting;

• De fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór de afstempeling vormt het uitgangspunt voor de 

vaststelling van de loonbelasting. De dga wordt gedurende een periode van drie jaar  

de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen.

“Waardeoverdracht van een extern verzekerd 
pensioen naar een eigenbeheerlichaam is sinds 
1 juli 2017 niet langer mogelijk.”
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Om te bewerkstelligen dat deze afkoop en de daarmee te bereiken vereenvoudiging op een zo kort mogelijke 

termijn plaats zou vinden, gold de afkoopmogelijkheid alleen voor drie jaar: in 2017, 2018 en 2019. Bovendien 

nam de korting per jaar af. Per 1 januari 2020 zijn de fiscale voordelen komen te vervallen. Bij afkoop na 1 januari 

2020 is de volledige commerciële waarde belast exclusief 20% revisierente.

Omzetten in een oudedagsverplichting
Naast afkoop van de aanspraak werd tot uiterlijk 31 december 2019 ook de mogelijkheid geboden om de 

pensioenaanspraak met fiscale voordelen om te zetten in een aanspraak op een zogenoemde oudedags-

verplichting. De hoogte van deze verplichting is gelijk aan de fiscale waarde op het moment van het fiscaal 

geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak. De verplichting rent vervolgens op met het U-rendement en 

er kan niet aan de verplichting worden gedoteerd. Als het wenselijk is, kan de dga in een later stadium ook nog 

kiezen voor afkoop van de verplichting.

“Per 1 januari 2020 zijn de fiscale voordelen 
voor de dga voor het afkopen van het 
pensioen in eigen beheer komen te vervallen.”

Belastingheffing over de oudedagsverplichting vindt plaats in de uitkeringsfase. De dga kan de reservering op elk 

gewenst moment opeisen om een extern lijfrenteproduct te bedingen. Als hier niet voor wordt gekozen, moet de 

reservering vanaf de AOW-leeftijd door het eigenbeheerlichaam gedurende twintig jaar gelijkmatig worden 

uitgekeerd aan de dga. Het is ook mogelijk de uitkeringen in de vijf jaar voor de AOW-leeftijd al in te laten gaan. In 

dat geval wordt de periode van twintig jaar vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkeringen eerder ingaan.

Geen afkoop of omzetting
Als de dga geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot een gefaciliteerde afkoop of omzetting, blijven de 

opgebouwde aanspraken per 1 juli 2017 in eigen beheer behouden en is de huidige regelgeving van toepassing in 

de vennootschapsbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting.

Positie partner
Het afkopen of omzetten van de pensioenverplichting is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van de 

(gewezen) partner.

§ 3.4 Overige wijzigingen

§ 3.4.1 Pensioenmaatregelen uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Naast de afschaffing en uitfasering van pensioen in eigen beheer, is er in hetzelfde wetsvoorstel nog een aantal 

andere pensioenmaatregelen opgenomen. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen behandeld.

Ingangsdatum pensioenuitkeringen
Zowel de pensioenuitkering als het partner-, wezen- en nabestaandenpensioen gaat meestal in op de eerste dag 

van de maand waarin men gerechtigd wordt tot de uitkering volgens de betreffende pensioenregeling. Deze 

uitvoeringspraktijk wringt met de huidige fiscale regels met betrekking tot het actuarieel herrekenen van een 

ouderdomspensioen dat eerder ingaat dan bij het bereiken van de pensioenrichtleeftijd en de ingangsdatum van 

het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen.
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Bij een strikte handhaving van de fiscale regels moesten pensioenregelingen daarom worden aangepast door het 

opbouwpercentage naar beneden bij te stellen of het pensioen later te laten ingaan. Deze aanpassingen leidden 

tot zware lasten voor pensioenuitvoerders. Daarom is tijdelijk goedgekeurd dat actuariële herrekening 

achterwege mag blijven voor zover dit ziet op de periode tussen de eerste dag van de maand waarin de 

pensioenrichtleeftijd wordt bereikt en de dag waarop deze leeftijd wordt bereikt. Deze tijdelijke regeling is 

omgezet in een wettelijke regeling.

Het nabestaandenpensioen gaat nu meestal in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer of gewezen 

werknemer is overleden. Volgens de huidige regels mag dat niet. Het pensioen moet namelijk ingaan onmiddellijk 

na het overlijden van werknemer of gewezen werknemer. Om de regeling te versoepelen geldt voortaan dat het 

pensioen moet ingaan in de periode tussen de eerste dag van de maand waarin de werknemer of gewezen 

werknemer overlijdt en de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin deze is overleden.

Afschaffen 100%-grens
Tot 1 januari 2017 gold dat bij het bereiken van de 100%-grens voordat de AOW-leeftijd werd bereikt, moest 

worden gestopt met het opbouwen van het ouderdomspensioen. Bij beschikbarepremieregelingen werd het deel 

van het kapitaal dat op de pensioeningangsdatum boven de 100%-grens uitkwam, ineens als loon uit 

tegenwoordige dienstbetrekking belast. Op de 100%-grens golden acht uitzonderingen, die hier niet zullen 

worden behandeld. Het toetsen aan deze acht uitzonderingen bracht voor de pensioenuitvoerder in 

voorkomende gevallen zware administratieve lasten en hoge uitvoeringskosten met zich mee.

Omdat het in de praktijk – zonder dat een uitzondering van toepassing is – weinig voorkwam dat de 100%-grens 

werd overschreden en met de lagere opbouwpercentages een zeer lange arbeidsperiode nodig was om 

überhaupt de 100%-grens te behalen, is deze grens vervallen, alsook de daarvan afgeleide grenzen.

Afschaffen doorwerkvereiste
Het wettelijk doorwerkvereiste regelde dat uitstel van de ingangsdatum van het pensioen, zoals die in het 

pensioenreglement staat, alleen mogelijk was als de werknemer na die ingangsdatum in dienst bleef. Bij 

beleidsbesluit was goedgekeurd dat ook aan het doorwerkvereiste werd voldaan als nog werkzaamheden 

werden verricht als ondernemer of resultaatgenieter.

Het doorwerkvereiste betekende voor de pensioenuitvoerders weer een jaarlijkse toets of en in hoeverre 

deelnemers – die hun pensioendatum wilden uitstellen – nog doorwerkten. Met wederom hoge administratieve 

lasten. Om deze lasten weg te nemen, is het doorwerkvereiste afgeschaft. Deze afschaffing, in combinatie met 

het laten vervallen van de 100%-grens, moet bijdragen aan meer keuzevrijheid en flexibiliteit ten aanzien van de 

pensioeningangsdatum.

De voorwaarde die wel blijft bestaan met betrekking tot de ingangsdatum, is dat deze uiterlijk de datum mag zijn 

waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd.

§ 3.4.2 Pensioengerechtigde leeftijd
Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Dit houdt in dat een 

pensioenfonds en pensioenverzekeraar er in principe van uitgaan dat iemand tot de 68-jarige leeftijd pensioen 

opbouwt. Als de werknemer op de AOW-leeftijd met pensioen zou willen, moet er een gat worden opgevuld 

waarin er wel AOW wordt ontvangen, maar nog geen pensioen. In veel gevallen is het mogelijk om het 

opgebouwde pensioen eerder in te laten gaan. Het pensioen valt dan wel lager uit.

“Het pensioen kan met maximaal vijf jaar worden 
uitgesteld tot na de AOW-leeftijd.”
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§ 3.4.3 Beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten
Sinds 1 januari 2017 worden naast banken ook beleggingsondernemingen in de zin van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) aangewezen als toegestane aanbieders van fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten. Voorwaarde is 

dan wel dat er sprake is van een geblokkeerde en geïndividualiseerde beleggingsrekening. Ook moeten de 

rendementen op deze rekening worden bijgeschreven.

Hierbij geldt voor de geblokkeerde beleggingsrekening – zoals bij de geblokkeerde spaarrekening – dat het 

tegoed van de rekening uitsluitend kan worden aangewend voor de aankoop van een oudedagslijfrente of een 

nabestaandenlijfrente.

§ 3.4.4 Wet verbeterde premieregeling
Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. De wet introduceert een 

keuzemogelijkheid voor deelnemers aan premie- en kapitaalovereenkomsten voor een vaste of een variabele 

pensioenuitkering. Door de Wet verbeterde premieregeling kan het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase (deels) 

risicodragend worden doorbelegd. Het idee is dat doorbeleggen kan leiden tot een hoger pensioenresultaat. 

Hierdoor wordt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum. Het 

doorbeleggen brengt automatisch ook een risico met zich mee: de resultaten zijn onzeker, waardoor de uitkering 

ook kan dalen.

“Door de Wet verbeterde premieregeling kan 
het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase 
(deels) risicodragend worden doorbelegd.”

De Wet verbeterde premieregeling heeft gevolgen voor pensioenuitvoerders die premie- en 

kapitaalovereenkomsten aanbieden. Zij moeten volgens artikel 63b Pensioenwet onder andere:

• Deelnemers voorafgaand aan de pensioendatum de keuze geven tussen een vaste of een variabele 

uitkering (lid 1);

• Hierbij moet de pensioenuitvoerder relevante informatie verstrekken over de gevolgen en risico’s bij de 

verschillende keuzes (lid 2);

• Deelnemers informeren over de mogelijkheden tot waardeoverdracht, als de pensioenuitvoerder niet zowel 

vaste als variabele uitkeringen aanbiedt (lid 3).

Als de deelnemer niet binnen de door de pensioenuitvoerder gestelde termijn reageert op de keuzemogelijkheid, 

gaat de pensioenuitvoerder die vastgestelde uitkeringen uitvoert op de ingangsdatum van het pensioen over tot 

verstrekking van een vastgestelde uitkering (artikel 63b lid 4 Pensioenwet).

De Autoriteit Financiële Markten heeft een leidraad uitgegeven die richting en duidelijkheid moet geven over de 

Wet verbeterde premieregeling. Deze leidraad richt zich vooral tot pensioenverzekeraars, 

premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen en sociale partners.

§ 3.4.5 Verhoging aftopping pensioengevend inkomen en nettopensioen
Een maatregel die per 1 januari 2015 is ingevoerd, is het aftoppen van het pensioengevend inkomen op € 100.000,-. 

Deze grens is per 1 januari 2020 verhoogd naar € 110.111,- (artikel 18ga Wet LB 1964). Dit houdt in dat op 

pensioenopbouw boven dit bedrag de omkeerregel (premies aftrekbaar, aanspraak onbelast en uitkering belast) 

niet meer kan worden toegepast.

Ter compensatie wordt de mogelijkheid geboden om te sparen via een nettopensioen. Dit is een vrijwillig af te 

sluiten pensioenregeling met de volgende kenmerken:

• Er wordt gespaard vanuit het nettoloon;

• De aanspraak is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3 (artikel 5.17 Wet IB 2001);

• De uitkeringen zullen in de toekomst niet worden belast in box 1 (netto-uitkering);

• Toegelaten aanbieders zijn pensioenfondsen en verzekeraars;

• Bij oneigenlijk gebruik (onder andere afkoop en vervreemding) wordt het voordeel teruggenomen;

• Het nettopensioen wordt opgebouwd op basis van een beschikbare premieregeling.
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Een nettopensioenregeling kan de vorm hebben van een netto-ouderdomspensioen (artikel 5.17a Wet IB 2001), 

een nettopartnerpensioen (artikel 5.17b Wet IB 2001) of een nettowezenpensioen (artikel 5.17c Wet IB 2001). De 

hoogte van de maximale premie is leeftijdsafhankelijk en opgenomen in de premiestaffels voor de 

nettopensioenregeling. Als een onregelmatige handeling met betrekking tot het nettopensioen wordt verricht, 

vervalt op dat moment de box 3-vrijstelling en wordt een forfaitair bedrag bij de rendementsgrondslag in het 

volgende kalenderjaar gerekend (artikel 5.17e Wet IB 2001).

In de Pensioenwet is een aantal belangrijke voorwaarden voor het nettopensioen opgenomen. Het gaat hier 

onder andere om de volgende voorwaarden (deze opsomming is niet limitatief):

• Een werkgever moet verplicht nettopensioen aanbieden als de basisregeling verplicht moet worden 

aangeboden (verplichtstelling);

• Voor een werknemer is deelname altijd op vrijwillige basis;

• Als de aanspraak wordt ondergebracht bij een pensioenfonds is de werkgever, afhankelijk van de 

pensioenregeling, een verplichte bijdrage verschuldigd van minimaal 10%;

• Als de werkgever aan deelnemers een bijdrage verstrekt, moeten niet-deelnemers met een loon boven  

€ 110.111,- die in een vergelijkbare situatie verkeren, worden gecompenseerd in loon alsof zij een 

leeftijdsafhankelijke premie zouden krijgen;

• De werkgever betaalt de premie en houdt deze in op het nettoloon van de deelnemer.

“De waarde van de aanspraak in het nettopensioen 
is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in 
box 3 (artikel 5.17 Wet IB 2001).”

§ 3.4.6 Toeslagverlening voor verevende pensioenen wettelijk geregeld
Als een deelnemer gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor zijn of haar pensioen. In de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is geregeld dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of 

geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt verevend tussen beide partners, ongeacht het 

huwelijksvermogensregime. Als de gemaakte afspraken binnen twee jaar na de scheiding aan de 

pensioenuitvoerder worden gemeld, zal de pensioenuitvoerder te zijner tijd zorgen voor de betaling van een deel 

van het pensioen van de deelnemer aan de ex-partner.

Uit een evaluatie van de Wvps bleek dat wettelijk niet is geregeld dat het verevende deel van het 

ouderdomspensioen wordt geïndexeerd. Omdat het wel de bedoeling van de wetgever is geweest om de 

toeslagverlening ook te laten doorwerken op het nog niet-ingegane verevende deel, is per 19 september 2018 

een wijziging in de Wvps in werking getreden. De wijziging houdt in dat als er toeslagverlening plaatsvindt op het 

ouderdomspensioen, deze toeslag ook moet doorwerken op het verevende deel van dat ouderdomspensioen.

§ 3.4.7 (Heel) kleine pensioenen
Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders heel kleine pensioenen laten vervallen, zonder dat zij hier 

vooraf toestemming van de deelnemer voor nodig hebben. Van een heel klein pensioen wordt gesproken als de 

jaarlijkse bruto-uitkering minder dan € 2,- bedraagt.

Ook de regels voor kleine pensioenen zijn per 1 januari 2019 aangepast. Hierbij gaat het om pensioenen van 

meer dan € 2,- en minder dan € 497,27 (bedrag 2020) bruto per jaar. Pensioenuitvoerders mogen deze 

pensioenen niet langer afkopen. Wel kunnen deze pensioenen worden samengevoegd en ondergebracht bij de 

pensioenuitvoerder waar de deelnemer op dat moment pensioen opbouwt. Voor deze waardeoverdracht is geen 

toestemming vereist van de deelnemer. De pensioenuitvoerder mag verder het klein pensioen nog wel afkopen 

op de ingangs- of pensioendatum.

§ 3.5 Automatische conversie van pensioen bij scheiding
Bij een scheiding krijgt de ex-partner automatisch recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwd 

ouderdomspensioen. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het is niet zo dat de 

ex-partner automatisch een eigen pensioenaanspraak krijgt (conversie). Hierdoor blijven  

ex-partners van elkaar afhankelijk.
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Let op: P artners kunnen afwijken van de wettelijke regeling. Zo kan bijvoorbeeld worden 

overeengekomen dat bij scheiding geen verdeling van opgebouwd ouderdomspensioen plaatsvindt. 

Ook kan juist worden gekozen voor conversie.

De wettelijke regeling wordt aangepast door vanaf 2021 conversie de standaard te maken. Ex-partners krijgen 

dan beiden automatisch een zelfstandig recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is 

opgebouwd. Hiermee worden zij niet meer levenslang afhankelijk van elkaar met betrekking tot het pensioen.

Daarnaast wordt voor het bijzonder nabestaandenpensioen vanaf 2021 alleen gekeken naar de huwelijksperiode. 

Momenteel krijgt de ex-partner recht op het volledige opgebouwde nabestaandenpensioen tot het moment van 

scheiden.

§ 3.6 Geactualiseerd lijfrentebesluit
Op 31 mei 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het Verzamelbesluit lijfrenten gepubliceerd. 

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

• Als binnen een lijfrenteverzekering een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, dan 

wordt deze uitkering niet langer gezien als gedeeltelijke afkoop als deze uit het opgebouwde 

lijfrentekapitaal wordt onttrokken.

• Als een belastingplichtige meer stort in een lijfrente dan fiscaal is toegestaan, dan kan een eventuele 

terugstorting worden gezien als afkoop of deblokkering van de lijfrente. Er wordt goedgekeurd dat dit 

fiscaal geruisloos kan, maar alleen als bij de belastinginspecteur een verzoek wordt ingediend en de 

terugstorting betrekking heeft op een storting in het lopende kalenderjaar of in de vijf jaren daarvoor.

• Als een alimentatieplicht wordt afgekocht, dan was de afkoopsom alleen fiscaal aftrekbaar als deze werd 

overgemaakt naar een lijfrenteverzekeraar. Nu is goedgekeurd dat aftrek ook is toegestaan als de 

afkoopsom wordt overgemaakt naar een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht.

http://www.hoffelijkfinancieel.nl


http://www.hoffelijkfinancieel.nl
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Hoofdstuk 4 Woningmarkt

§ 4.1 Fiscale cijfers eigen woning 2020

§ 4.1.1 Eigenwoningforfait
In de onderstaande tabel worden de forfaitpercentages van de WOZ-waarde weergegeven (artikel 3.112 Wet IB 

2001).

WOZ-waarde 2020 2021 2022 2023

Tot € 12.500,- 0% 0% 0% 0%

€ 12.500,- tot € 25.000,- 0,20% 0,20% 0,20% 0,15%

€ 25.000,- tot € 50.000,- 0,35% 0,30% 0,30% 0,25%

€ 50.000,- tot € 75.000,- 0,45% 0,40% 0,40% 0,35%

€ 75.000,- tot € 1.090.000,- 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%

Meer dan € 1.090.000,- 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

Een aantal forfaitpercentages van de WOZ-waarde worden de komende jaren verlaagd ter compensatie van de 

versnelde afbouw van het aftrektarief voor de aftrekbare kosten van de eigen woning. Als het eigenwoningforfait 

hoger is dan de aftrekbare renten en kosten voor de eigen woning, is er recht op aftrek door geen of geringe 

eigenwoningschuld (Wet Hillen, artikel 3.123a Wet IB 2001). De hoogte van de aftrek is gelijk aan de inkomsten uit 

het eigenwoningforfait, verminderd met de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten. Deze aftrek zorgt 

ervoor dat er in box 1 geen bijtelling voor de eigen woning is.

Sinds 1 januari 2019 wordt deze regeling in dertig jaar afgebouwd. Hierdoor gaan mensen die hun 

eigenwoningschuld bijna of helemaal hebben afgelost weer belasting betalen over hun eigen woning. De afbouw 

vindt plaats in stapjes van 3,33% per jaar. Dat betekent dat de aftrek in 2020 wordt beperkt tot 93,33% van het 

verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten.

§ 4.1.2 Vrijstelling KEW/SEW/BEW
De vrijstelling voor de kapitaalverzekering-, spaarrekening- en het beleggingsrecht eigen woning volgt uit artikel 

10bis.6 lid 1 Wet IB 2001. De vrijstelling bedraagt € 168.500,-, als:

• Met de uitkering de eigenwoningschuld is afgelost;

• Ter zake van de verzekering jaarlijks premies zijn voldaan; en

• De premies binnen de bandbreedte 1:10 zijn betaald.

§ 4.2 Schema aftrekbare renten en kosten eigen woning

Kosten zelf (eenmalig) Schuld in box

Overdrachtsbelasting geen aftrek 1

Roerende goederen geen aftrek 3

Omzetbelasting grond geen aftrek 1

Verbouwing/meerwerk en tuinaanleg geen aftrek 1

Bouwrente (voor koop-/aannemingsovereenkomst:
onderdeel van koopsom)

geen aftrek 1

Bouwrente (na koop-/aannemingsovereenkomst:
geen onderdeel van koopsom)

aftrek onder 
voorwaarden

3

Kosten hypotheekadvies bij aankoop (i.g.v. bemiddeling) aftrek 1*

Kosten hypotheekadvies bij oversluiten/verlengen aftrek 3**

Kosten advies ‘losse verzekeringen’ geen aftrek 3

Kosten hypotheekakte aftrek 1*

Kosten hypotheekakte bij oversluiten aftrek 3**

Kosten transportakte geen aftrek 1
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Kosten zelf (eenmalig) Schuld in box

Kosten bankgarantie geen aftrek 3

Bereidstellingsprovisie aftrek 1*

Vergoedingsrente (boeterente) aftrek 3

Aankoopmakelaar geen aftrek 1

Taxatiekosten bij aankoop aftrek 1*

Taxatiekosten bij oversluiten/verlengen aftrek 3**

Borgtochtprovisie NHG bij aankoop/verbetering aftrek 1*

Borgtochtprovisie NHG bij oversluiten aftrek 3**

Erfpachtcanon aftrek 3

Afkoop erfpacht geen aftrek 1

* Alleen als (en voor zover) de kosten zijn gemaakt ter zake van een eigenwoningschuld.
** Er geldt een uitzondering voor kosten die verband houden met oversluitingen vóór 1 januari 2001. De schuld valt dan in box 1 (en de rente 
is dus aftrekbaar).

§ 4.3 Verhuur van een (eigen) woning

§ 4.3.1 Eigen woning
De eigen woning valt in box 1 (belastbaar inkomen uit eigen woning). Dit geldt ook als deze eigen woning in zijn 

geheel tijdelijk wordt verhuurd (bijvoorbeeld tijdens een vakantie of een kort verblijf in het buitenland). In het 

geval van tijdelijke verhuur moet 70% van de huurinkomsten (huurprijs -/- de kosten) worden opgegeven in box 1 

als inkomsten uit tijdelijke verhuur (artikel 3.113 Wet IB 2001). Naast deze inkomsten is belasting verschuldigd 

over het eigenwoningforfait en mogen de aftrekbare kosten eigen woning, zoals hypotheekrente en eventuele 

betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming, in aanmerking genomen blijven worden.

§ 4.3.2 Kamerverhuurvrijstelling
Als een deel van de eigen woning anders dan tijdelijk wordt verhuurd, kan recht bestaan op de 

kamerverhuurvrijstelling (artikel 3.114 Wet IB 2001). Door van deze vrijstelling valt de woning, ondanks de 

verhuur, geheel in box 1. Hierdoor worden de huurinkomsten niet in aanmerking genomen, is het 

eigenwoningforfait over de gehele waarde van de woning van toepassing en is de rente over de eigenwoning-

schuld van de gehele woning aftrekbaar (maar alleen als aan de overige voorwaarden wordt voldaan).

Voor de kamerverhuurvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

• De opbrengsten uit de verhuur gaan het bedrag van € 5.506,- niet te boven;

• De verhuurde kamer vormt geen zelfstandige woonruimte, maar maakt deel uit van de eigen woning van 

de belastingplichtige;

• De verhuur is niet van korte duur; en

• Zowel de belastingplichtige (verhuurder) als de huurder staan tijdens de periode van verhuur als ingezetene 

op het woonadres ingeschreven in de BRP.

Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, valt het deel van de woning dat wordt verhuurd in box 3. 

In dat geval moet de waarde van het verhuurde gedeelte en de bij deze waarde behorende schuld te worden 

aangegeven in box 3. De rente over dat deel van de schuld is in dat geval niet aftrekbaar en de huuropbrengsten 

zijn onbelast.

“De kamerverhuurvrijstelling 
bedraagt € 5.506,- in 2020.”
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§ 4.3.3 Verhuur van een leeg- en te koop staande woning
Als een woning leeg te koop komt te staan, geldt dat nog gedurende het kalenderjaar van verhuizing plus de drie 

daarop volgende kalenderjaren hypotheekrenteaftrek mogelijk is voor zowel de oude als de nieuwe woning 

(3.111 lid 2 Wet IB 2001). Als de woning tijdens de leegstand tijdelijk wordt verhuurd, verschuift de woning van 

box 1 naar box 3. In dat geval behoort de WOZ-waarde, verminderd met de schuld, tot het voordeel uit sparen en 

beleggen in box 3. Als de verhuur eindigt, gaat de woning terug naar box 1 en is de rente aftrekbaar tot het 

moment dat de rente aftrekbaar zou zijn als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan (dus maximaal 

drie jaar na het jaar waarin de woning de eerste keer leeg te koop kwam te staan). Voor de toepassing van de 

eigenwoningreserve wordt deze tijdelijke verhuizing naar box 3 niet gezien als een vervreemding en wordt er dus 

geen eigenwoningreserve gerealiseerd. Als bij het aangaan van de huurovereenkomst op voorhand bekend is dat 

de huur langer duurt dan de genoemde periode, is de verhuis- en verhuurregeling niet van toepassing.

§ 4.3.4 Verhuurde woning
Een woning die niet wordt gezien als eigen woning volgens de Wet IB 2001, valt in beginsel in box 3. Als deze woning 

wordt verhuurd, zijn de huurinkomsten onbelast. Belastingheffing vindt plaats over de WOZ-waarde van de woning, 

verminderd met de op die woning rustende schulden. Als de huurder bij deze verhuur huurbescherming heeft, 

wordt de WOZ-waarde van deze woning gecorrigeerd met de leegwaarderatio (zie § 1.1.4).

“Als de woning tijdens de leegstand tijdelijk wordt 
verhuurd, verschuift de woning van box 1 naar box 3.”

Als sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer, kan de woning ook in box 1 vallen. In dat geval worden de 

huurinkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De vraag wat precies onder ‘meer dan normaal 

vermogensbeheer’ wordt verstaan, is een redelijk grijs gebied, waardoor er relatief veel jurisprudentie over dit 

onderwerp bestaat. Er is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer bij werkzaamheden die gericht zijn op 

het behalen van voordelen die uitgaan boven hetgeen bij normaal vermogensbeheer te verwachten is. Of dit het 

geval is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van ieder individueel geval.

§ 4.4 Overzicht wijzigingen eigen woning
Hieronder volgt een overzicht van de meest ingrijpende wijzigingen in de afgelopen jaren.

§ 4.4.1 Aflossingseis sinds 1 januari 2013

Voorwaarden
Voor nieuwe hypotheken is sinds 1 januari 2013 (minimaal) annuïtair aflossen binnen 360 maanden een 

voorwaarde om de lening te laten kwalificeren als eigenwoningschuld. De verplichting tot aflossen moet 

voortvloeien uit een overeenkomst en moet worden nagekomen. Daarnaast moet worden voldaan aan de 

verplichting tot informatieverstrekking. Zie hiervoor onder andere artikel 3.119a lid 1 onderdeel b, 3.119c en 

3.119d Wet IB 2001. Als de eigenwoningschuld is aangegaan bij een familielid, bv of bij een andere (buitenlandse) 

geldverstrekker op wie de renseigneringsplicht niet van toepassing is, kan sinds 1 januari 2016 aan de 

verplichting tot informatieverstrekking worden voldaan door in de aangifte inkomstenbelasting melding te maken 

van de lening. 

Duur annuïteitenschema en renteaftrek
Als een belastingplichtige een schuld onder het oude recht had, waarbij er geen sprake was van overgangsrecht 

(bijvoorbeeld in de situatie waarin de schuld van 2005 tot 2010 bestond), of hij een schuld onder het 

overgangsrecht had, maar het overgangsrecht is kwijtgeraakt, zal op de nieuwe schuld minimaal annuïtair 

moeten worden afgelost. Ondanks dat de resterende duur, waarop hypotheekrenteaftrek van toepassing is, dan 

korter is dan dertig jaar, mag in deze situatie toch een annuïtaire aflossing van maximaal 360 maanden worden 

overeengekomen (artikel 3.119c lid 4 Wet IB 2001). Bij het bepalen van de maximale duur van de hypotheekrente-

aftrek moet wel rekening worden gehouden met de al verstreken jaren van eigenwoningschulden  

onder het oude recht (artikel 3.119a lid 7 Wet IB 2001).
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Eigen woning
Om te kwalificeren als eigenwoningschuld (artikel 3.119a Wet IB 2001), moet de schuld worden aangegaan in 

verband met de eigen woning. De wettelijke definitie van een ‘eigen woning’ luidt als volgt (artikel 3.111 lid 1 Wet 

IB 2001): “Een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen (...) met de daartoe 

behorende aanhorigheden, voor zover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden 

anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat (...).”

Een belastingplichtige kan alleen één eigen woning hebben. Hierop gelden enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld 

de verhuisregeling). Fiscaal partners kunnen samen alleen één eigen woning hebben, ook als zij niet 

samenwonen. Als zij samen meerdere woningen hebben die als hoofdverblijf (en dus als eigen woning) kunnen 

kwalificeren, kunnen ze bij de aangifte kiezen welke van deze woningen als zodanig kwalificeert (artikel 3.111 lid 8 

Wet IB 2001). Op deze keuze kan niet worden teruggekomen. Als er geen keuze wordt gemaakt, wordt geen van 

de woningen als eigen woning gezien (artikel 3.111 lid 9 Wet IB 2001) en bestaat er dus ook geen recht op aftrek 

van hypotheekrente.

Uitzonderingen
Op de verplichting om de lening minimaal annuïtair en binnen 360 maanden af te lossen, bestaat een aantal 

uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden hieronder behandeld.

Bouwrente
Als sprake is van een schuld aan een aannemer of projectontwikkelaar die is ontstaan door het sluiten van een 

koop-/ aannemingsovereenkomst, hoeft niet te worden voldaan aan de verplichting tot aflossen en de 

informatieplicht. De rente blijft aftrekbaar tot het moment van aflossen van de schuld of het moment dat de 

onroerende zaak wordt geleverd (artikel 3.119a lid 5 Wet IB 2001). De termijn waarover de bouwrente in rekening 

is gebracht, hoeft niet in mindering te worden gebracht op de resterende looptijd.

Starterslening
Startersleningen die in de periode van 2013 tot en met 2016 zijn aangegaan bij de Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), worden gezien als bestaande eigenwoningschuld (artikel 10bis.1 

lid 2 onderdeel f Wet IB 2001). Op deze lening is de aflossingseis dan ook niet van toepassing. Startersleningen 

die vanaf 2017 zijn aangegaan, worden dus niet meer gezien als bestaande eigenwoningschuld. 

Voormalige ondernemerswoning
Als een woning die op 31 december 2012 een ondernemerswoning was (artikel 3.19 lid 1 Wet IB 2001) door het 

staken van de onderneming een eigen woning wordt, kan de schuld zoals die luidde op 31 december 2012 

kwalificeren als een bestaande eigenwoningschuld. Hierdoor hoeft de lopende, mogelijk aflossingsvrije, lening niet 

te worden overgesloten naar een lening waarop minimaal annuïtair moet worden afgelost (artikel 10bis.1 lid 2 

onderdeel e Wet IB 2001).

Overgangsrecht
Bij de wijzigingen over hypotheekrenteaftrek is een groot pakket aan overgangsrecht opgenomen. Dit 

overgangsrecht houdt in dat in de volgende situaties de fiscale regels, zoals die golden op 31 december 2012, van 

toepassing zijn (artikel 10bis.1 Wet IB 2001):

• Er is sprake van een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld;

• De belastingplichtige heeft in 2012 een woning verkocht en is in 2013 weer een eigenwoningschuld 

aangegaan. Hierbij geldt als bestaande eigenwoningschuld de schuld die aanwezig was op het moment dat 

de vorige woning (in 2012) werd verkocht;

• Er is in 2013 een eigenwoningschuld ontstaan door een uiterlijk op 31 december 2012 ondertekende 

onherroepelijke koopovereenkomst;

• De belastingplichtige heeft een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld en is een 

onherroepelijke verplichting aangegaan voor de uitbreiding hiervan (bijvoorbeeld voor verbetering of 

onderhoud). De verbetering of het onderhoud moest dan wel uiterlijk in 2013 voltooid zijn;

• De belastingplichtige had op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld, maar had op enig moment vóór 

31 december 2012, direct voorafgaand aan de vervreemding, een eigen woning, waarbij de vervreemding 

het gevolg is van verhuur van de voormalige eigen woning.

(Gedeeltelijk) aflossen eigenwoningschuld
Als na 31 december 2012 wordt afgelost op een bestaande eigenwoningschuld waarop het overgangsrecht van 

toepassing is, blijft het overgangsrecht tot maximaal de hoogte van het afgeloste bedrag behouden als uiterlijk 

het kalenderjaar volgend op de aflossing een nieuwe schuld in verband met de eigen woning wordt aangegaan 

(artikel 10bis.1 lid 3 Wet IB 2001).
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§ 4.4.2 Overgangsrecht KEW/SEW/BEW
Sinds de invoering van de nieuwe eigenwoningregeling op 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk een nieuwe 

KEW, SEW of BEW af te sluiten. Bestaande gevallen worden geëerbiedigd (artikel 10bis.2 lid 1 Wet IB 2001). Voor 

aanpassingen van bestaande contracten geldt dat bij een gegarandeerd kapitaal het eindkapitaal niet mag 

worden verhoogd en bij een niet-gegarandeerd eindkapitaal geldt dat de premie of inleg niet mag worden 

verhoogd. Ook mogen de premiebetalende periode en de looptijd niet worden verlengd. Begin 2013 werd 

besloten om voor belastingplichtigen met een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld tot 1 april 

2013 de mogelijkheid te creëren een nieuwe KEW/SEW/BEW af te sluiten of op een bestaande kapitaalverzekering 

een KEW-clausule te plaatsen.

Een KEW, SEW of BEW die op 31 december 2012 bestond, wordt dus gerespecteerd. Daarnaast wordt mede als 

KEW, SEW of BEW gezien, een KEW, SEW of BEW die:

• Een belastingplichtige, die op 31 december 2012 geen KEW had, op enig moment in 2012, direct 

voorafgaand aan de vervreemding van een eigen woning had, voor zover de belastingplichtige in 2013 weer 

een KEW heeft. Hierbij mag het gegarandeerde kapitaal (of bij het ontbreken hiervan de premie of inleg) 

niet hoger zijn dan direct voorafgaand aan de vervreemding van de eigen woning in 2012;

• In 2013 is overeengekomen ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke 

koopovereenkomst;

• In 2013 is overeengekomen ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, 

schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud aan of tot verbetering van de woning, voor 

zover het onderhoud of de verbetering in 2013 voltooid is;

• Een belastingplichtige, die op 31 december 2012 geen KEW had, op enig moment vóór 31 december 2012, 

direct voorafgaand aan de vervreemding van een eigen woning had, als deze vervreemding het gevolg is 

van verhuur van de voormalige eigen woning of van het anders dan door overlijden ophouden binnenlands 

belastingplichtig te zijn en deze KEW uiterlijk in 2020 ter zake van diezelfde woning weer is aan te merken 

als KEW;

• Uiterlijk op 31 december 2013 is ontstaan in de situatie waarbij sprake is van een op 1 april 2013 bestaand 

wijzigingsverzoek voor een lopende box 3-polis of aflossingsvrije hypotheek om deze in een KEW om te 

zetten en dit verzoek uiterlijk op 31 december 2013 uitgevoerd is.

Als gebruik wordt gemaakt van een KEW-vrijstelling kan het zijn dat (een gedeelte van) de gebruikte vrijstelling in 

mindering gebracht moet worden op de hoogte van de bestaande eigenwoningschuld. Dit wordt de 

imputatieregeling genoemd (artikel 10bis.11 Wet IB 2001). In artikel 10bis.11 Wet IB 2001 staat dat de bestaande 

eigenwoningschuld (het overgangsrecht) niet hoger mag zijn dan de verwervingskosten van de nieuwe woning 

minus de eerder genoten KEW-vrijstelling. Als de verwervingskosten van de nieuwe hoger is dan de bestaande 

eigenwoningschuld plus de genoten KEW-vrijstelling, dan kan de volledige bestaande eigenwoningschuld 

ongewijzigd worden voorgezet.

§ 4.4.3 Besluit vervallen tijdklemmen
Per 1 april 2017 zijn de wettelijke tijdklemmen voor de KEW, SEW of BEW vervallen.

Om in aanmerking te komen voor een uitkeringsvrijstelling van de eigenwoningproducten, moet er aan drie 

voorwaarden worden voldaan:

1. De uitkering moet gebruikt worden om de eigenwoningschuld af te lossen;

2. Tijdens de hele looptijd moet jaarlijks de premie (of inleg) worden voldaan; en

3. De bandbreedteregel mag niet worden overschreden (de hoogste premie op jaarbasis mag niet meer 

bedragen dan tien keer de laagst betaalde premie op jaarbasis).

“De imputatieregeling houdt in dat een nog te 
gebruiken uitkeringsvrijstelling voor een KEW of 
een BHW-kapitaalverzekering wordt verminderd 
met een eerder gebruikte uitkeringsvrijstelling.” 
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Als aan minimaal één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is het rentebestanddeel in de uitkering belast. In 

het besluit van 15 mei 2017 (nr. 2017-81019) zijn hier twee belangrijke uitzonderingen op goedgekeurd:

1. Bij een onafgebroken premiebetaling binnen de bandbreedte van minimaal vijftien jaar, is er ook recht op 

de vrijstelling;

2. Als de premie of inleg de bandbreedte overschrijdt door een rentewijziging, blijft het recht op de 

uitkeringsvrijstelling behouden.

Uitkeringsvrijstelling
Voor 2020 bedraagt de (hoge) uitkeringsvrijstelling € 168.500,- per belastingplichtige (€ 337.000,- bij fiscaal partners).

De BHW-kapitaalverzekeringen
In het besluit van 15 mei 2017 is ook een goedkeuring opgenomen voor BHW-kapitaalverzekeringen. Deze 

goedkeuring houdt in dat (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2017 de vervallen tijdklemmen ook gelden 

voor een belastingplichtige met een BHW-kapitaalverzekering.

Voorwaarden
Anders dan bij een KEW geldt bij het tot uitkering komen van deze BHW-kapitaalverzekering géén verplichte 

aflossing van de eigenwoningschuld. Het bedrag dat tot uitkering komt, is dus vrij besteedbaar voor de 

verzekeringnemer. De overige twee voorwaarden en goedkeuringen zijn wel van toepassing op de BHW-

kapitaalverzekeringen (jaarlijks premie voldoen binnen de bandbreedte).

“De vervallen tijdklemmen gelden ook met terugwerkende 
kracht vanaf 1 april 2017 voor een belastingplichtige met 
een BHW-kapitaalverzekering.”

§ 4.4.4 Wijzigingen NHG 2020
In 2020 is een aantal voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aangepast.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden en normen in 2020:

• De kostengrens Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is voor 2020 vastgesteld op € 310.000,-. Op 

het moment dat er energiebesparende voorzieningen worden toegepast, bedraagt de maximale 

kostengrens € 328.600,-.

• Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om een hypothecaire lening zonder NHG over te sluiten 

naar een lening met NHG als de woningwaarde boven de kostengrens ligt.

• Klanten met een bestaande hypothecaire lening met NHG die willen oversluiten, betalen alleen 

borgtochtprovisie over de verhoging van de huidige hypothecaire lening met NHG. Om het 

bedrag aan borgtochtprovisie te berekenen, breng je de restantschuld met NHG in mindering op 

de nieuwe hoofdsom. Verder wordt de kostengrens op het moment van oversluiten leidend.

• De NHG-borgtochtprovisie bedraagt 0,6% van het hypotheekbedrag. 

• De verplichte verpanding van de overlijdensrisicoverzekering (ORV) op bestaande hypothecaire 

leningen met NHG vervallen. Deze wijziging raakt de doelgroep met een bestaande hypothecaire 

leningen met NHG die zijn afgesloten vóór 1 januari 2018. De verplichte overlijdensrisicodekking 

was al per 1 januari 2018 vervallen voor nieuwe hypothecaire leningen met NHG.

“De NHG-borgtochtprovisie bedraagt 0,6% 
van het hypotheekbedrag in 2020.”
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Ruimere acceptatiecriteria NHG voor senioren
Sinds 18 juni 2018 hanteert NHG ruimere acceptatiecriteria voor senioren. Geldverstrekkers kunnen senioren 

toetsen op werkelijke lasten in plaats van de gebruikelijke financieringsnormen. Het gaat om senioren die op het 

moment van aanvragen of over maximaal tien jaar AOW ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor de werkelijke lastentoets, gelden de volgende voorwaarden:

• Er moet sprake zijn van een verhuizing van en naar een koopwoning;

• De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening is gelijk aan of lager dan de huidige maandlast;

• De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening is gelijk aan of lager dan de toegestane 

financieringslast;

• Tot het toekomstige inkomen worden al opgebouwde pensioen- en lijfrenterechten gerekend. Nog op te 

bouwen pensioenen en lijfrentes worden niet meegerekend;

• Eventuele aflossingsvrije leningdelen hoeven aan het einde van de looptijd niet zonder meer te worden 

afgelost;

• De rente moet minimaal twintig jaar vastgezet worden, behalve als:

• De leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevastperiode 85 jaar of hoger is;

• De lening aan het einde van de rentevastperiode minder bedraagt dan 50% van de waarde van de 

woning.

§ 4.4.5 Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
Met ingang van 1 januari 2020 is het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd 

van 49% naar 46%. Per jaar vermindert de aftrek met 3%-punt, totdat in 2023 hypotheekrente nog maar tegen 

37,35% (het tarief in de laagste belastingschijf) kan worden afgetrokken. Deze tariefaanpassing heeft gevolgen voor 

alle aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning, dus ook voor onder meer de aftrekbare rente van 

restschulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen met betrekking tot erfpacht, opstal of beklemming.

§ 4.4.6 Rente over gefinancierde restschuld niet langer aftrekbaar
De rente over een gefinancierde restschuld is (als deze is ontstaan in de periode tussen 29 oktober 2012 en  

31 december 2017) aftrekbaar voor een periode van 15 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld 

(artikel 3.120a Wet IB 2001). Vanaf 2014 is het ook mogelijk de restschuld te financieren onder NHG. Hieraan zijn 

wel strikte voorwaarden verbonden (NHG-norm 4.1 t/m 4.7). Zo moet de restschuld zijn ontstaan uit de verkoop van 

een woning die was gefinancierd met een hypothecaire lening onder NHG. Daarnaast stelt NHG dat, ondanks dat er 

vanuit de fiscaliteit geen aflossingsverplichting voor de restschuldfinanciering geldt, de restschuldfinanciering 

minimaal annuïtair en volledig wordt afgelost, binnen de kortst mogelijke looptijd die past binnen de maximaal 

toegestane financieringslast. Voor restschulden die zijn ontstaan na 31 december 2017 is de rente niet langer 

aftrekbaar. Deze schulden vallen in box 3.

§ 4.4.7 Maximale hypotheekverstrekking (Loan-to-Value)
Bij het bepalen van de maximale hypotheekverstrekking houden geldverstrekkers rekening met het inkomen van 

de aanvrager en met de waarde van de woning. Voor beide grenzen (inkomen en waarde) zijn wettelijke regels 

vastgesteld. De maximale hypotheekverstrekking in verhouding tot de marktwaarde van de woning (LTV-ratio) 

werd tot 2018 jaarlijks verlaagd. Ook in 2020 mag maximaal 100% van de marktwaarde van de woning worden 

gefinancierd. Het is dus niet mogelijk om bijkomende kosten (onder andere overdrachtsbelasting, advieskosten 

en makelaars- en notariskosten) te financieren. Als op basis van het inkomen (LTI-ratio) een lager maximaal 

hypotheekbedrag wordt vastgesteld, dan is dit lagere bedrag van toepassing.

Als energiebesparende voorzieningen worden getroffen in de woning, mogen de kosten van deze voorzieningen 

worden meegefinancierd in een hypothecair krediet, voor zover het hypothecair krediet  

niet meer dan 106% van de waarde van de woning bedraagt.

“Ook in 2020 mag maximaal 100% van de 
marktwaarde van de woning worden gefinancierd.”
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§ 4.4.8 Wijzigingen eigen woning

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling
Op 31 januari 2018 is het besluit over toepassing van de eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop en/of 

financiering van de eigen woning gepubliceerd. Op basis van de goedkeuring kan het fiscale eigenwoningverleden 

voor de helft worden verdeeld tussen fiscaal partners. Hierdoor kunnen fiscaal partners hun recht op 

hypotheekrenteaftrek maximaliseren. Ook kunnen zij maximaal profiteren van een eventueel recht op 

overgangsrecht van één van de fiscaal partners.

Aan de toepassing van deze goedkeuring stelt de staatssecretaris van Financiën de volgende voorwaarden:

1. De partners kopen de eigen woning aan in een 50/50-verhouding en gaan de schuld(en) voor financiering 

van de eigen woning in diezelfde verhouding aan;

2. Beide partners doen een beroep op deze goedkeuring door de eigenwoningreserve en de 

eigenwoningrente op deze manier in de aangifte(n) op te nemen;

3. Beide partners zijn akkoord met de volgende consequentie: toepassing van de goedkeuring door het 

zodanig opnemen van de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente in de aangifte(n) geldt ook voor 

latere jaren. De verdeling van de helft van het eigenwoningverleden van één of beide partners kan 

daardoor in een later belastingjaar niet meer worden herzien of teruggedraaid.

De goedkeuring is in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

“Om gebruik te kunnen maken van het 
goedkeurend besluit, moet er aan drie 
voorwaarden worden voldaan.”

Draagplichtovereenkomst
De draagplichtovereenkomst kan gebruikt worden door bijvoorbeeld samenwoners of echtgenoten waarbij de 

woning en de schuld geen onderdeel zijn van een (beperkte) gemeenschap van goederen. In een 

draagplichtovereenkomst kunnen klanten (schriftelijk) vastleggen wie de uiteindelijke schuld voor zijn rekening 

neemt. Dit is ook een manier om de hypotheekrente te kunnen optimaliseren. Een belangrijk nadeel ten opzichte 

van het besluit is dat er mogelijk minder gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht.

Verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning
De verhoogde schenkingsvrijstelling bedraagt € 103.643,- in 2020. Die verruiming geldt niet alleen voor een 

schenking van ouders aan kinderen. Iedereen mag namelijk eenmalig € 103.643,- belastingvrij aan een derde 

schenken, maar alleen als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is en de schenking wordt besteed aan de eigen 

woning. De vrijstelling geldt per schenkrelatie. Iemand kan dus aan meerdere personen € 103.643,- schenken of 

van meerdere personen dit bedrag ontvangen. Wel worden schenkingen van en voor partners bij elkaar opgeteld.

Bij de verruiming van de schenkingsvrijstelling is een groot pakket aan overgangsrecht opgenomen. Zo kan de 

schenkingsvrijstelling in verschillende situaties worden beperkt als in het verleden eerder een beroep op de 

verhoogde vrijstelling is gedaan. Is voor 2010 een beroep gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling en is 

daarna géén gebruik meer gemaakt van de eenmalige inhaalvrijstelling, dan kan vanaf 2017 alleen nog de 

inhaalvrijstelling van € 28.657,- worden gebruikt.

De toegestane eigenwoningschuld wordt verlaagd met de bedragen die zijn geschonken en waarvoor de 

schenkingsvrijstelling(en) ter zake van de eigen woning zijn benut (artikel 3.119a lid 3 onderdeel b Wet IB 2001).

Starterslening
Startersleningen die in de periode 2013 tot en met 2016 zijn afgesloten, worden fiscaalrechtelijk gezien als bestaande 

eigenwoningschuld, ingevolge artikel 10bis.1 lid 2 onderdeel f Wet IB 2001. In de Wet herziening fiscale behandeling 

eigen woning was een uitzondering op de aflossingsverplichting opgenomen voor een periode van drie jaar. Sinds  

1 januari 2017 geldt daarom een nieuwe constructie voor de Starterslening, waarmee de lening weliswaar niet als 

bestaande eigenwoningschuld kwalificeert, maar waarbij wel het recht op renteaftrek behouden blijft.
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Om de fiscale voordelen van een eigenwoningschuld te verkrijgen, is er een leningdeel toegevoegd: de 

Combinatielening. Uit deze Combinatielening worden de verplichte aflossingen van de Starterslening voldaan. 

Het bedrag van de Combinatielening zal oplopen met de bedragen van de gedane aflossingen. Dit toegevoegde 

leningdeel maakt het dus mogelijk dat aan de aflossingsverplichting van de Starterslening wordt voldaan, maar 

dit leningdeel zélf komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Voor de ‘nieuwe’ SVn Starterslening staat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borg. Voor de Combinatie-

lening staat het SVn borg. Bij een verkoopverlies van de woning neemt het SVn dan ook de resterende 

Combinatielening over. Hierdoor verandert er voor starters en gemeenten niets qua risico.

Rijksmonumentensubsidie
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten aangenomen. De fiscale 

aftrek voor woonhuisrijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling van 38% van de 

onderhoudskosten. Er geldt geen minimum of maximum voor het uit te keren bedrag. De doelgroep is particuliere 

eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie. De eigenaar van het rijksmonument vraagt de subsidie aan bij 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ná het afronden van de onderhoudswerkzaamheden.

Voor rijksmonumenten zonder woonfunctie bedraagt de subsidie 60%. Denk hierbij aan eigenaren van kastelen 

of molens. Deze verhoging geldt alleen voor aanvragen vanaf 1 januari 2019.

“De fiscale aftrek voor woonhuisrijksmonumenten is per 
1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling.”

§ 4.5 Wijzigingen rentemiddeling
Op 9 november 2018 heeft de minister van Financiën een wetswijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële 

ondernemingen gepubliceerd. Hierin wordt de hoogte van de vergoedingsrente en de renteopslag bij 

rentemiddeling gemaximeerd. De wijzigingen zijn sinds 1 juli 2019 ingegaan.

Het BGfo is op de volgende punten aangepast:

• De vergoedingsrente bij rentemiddeling mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel voor de 

geldverstrekker. De geldverstrekker hoeft hierbij geen rekening te houden met de vergoedingsvrije ruimte, 

omdat er niet wordt afgelost bij rentemiddeling.

• De renteopslag door rentemiddeling mag alleen bestaan uit de bovengenoemde vergoedingsrente en 

eventuele daadwerkelijk gemaakte kosten door de rentewijziging. De renteopslag mag dus ook niet hoger 

zijn dan het financiële nadeel voor de geldverstrekker. In de opslag mag dus geen verkapte boete voor de 

klant zitten. De geldverstrekker moet een berekening aan de consument laten zien met waaruit het 

financiële nadeel precies bestaat.

• De hypotheekvoorwaarden vóór rentemiddeling mogen niet worden aangepast na de rentemiddeling. Dit 

betekent dat de geldverstrekker geen verhuisboete mag opnemen in de voorwaarden als deze vóór de 

rentemiddeling ook niet van toepassing was. Ook mag de geldverstrekker de maximale vergoedingsvrije 

ruimte niet aanpassen na de rentemiddeling.

§ 4.6 Maximum huurprijzen sociale huurwoningen
De jaarlijkse huurverhoging van een huurwoning in de sociale sector wordt begrensd. De maximale 

huurverhoging is afhankelijk van het inkomen van de huurders in 2018. De meeste huurders zullen de huur per 1 

juli 2020 verhogen.

Huishoudinkomen in 2018 Maximale huurverhoging in 2020

€ 43.574,- of minder 5,1%

Meer dan € 43.574,- 6,6%
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De huurverhoging van 6,6% geldt niet in de volgende situaties:

• Eén of meerdere bewoners in het huishouden heeft/hebben de AOW-leeftijd bereikt op de voorgestelde 

datum van de huurverhoging (meestal 1 juli); of

• Het huishouden bestaat op de voorgestelde datum van de huurverhoging uit vier of meer personen.

De huur mag in de bovenstaande gevallen met maximaal 5,1% worden verhoogd, ook als het huishoudinkomen 

meer bedraagt dan € 43.574,-.

Bij de huur van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats mag de huur vanaf 1 juli 2020 met maximaal 

4,1% worden verhoogd. Het inkomen van de huurder is hierbij niet van belang.

http://www.hoffelijkkwaliteit.nl/adviesdossiers
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Hoofdstuk 5 Ondernemers

§ 5.1 Ondernemers in de vennootschapsbelasting

§ 5.1.1 Tarief vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Het onderstaande schema laat zien in welk tempo dit gebeurt.

Deel van de winst 2020 2021

Tot en met € 200.000,- 16,50% 15%

Vanaf € 200.000,- 25% 21,70%

§ 5.1.2 Gecumuleerde belastingdruk Vpb en AB
De gecumuleerde belastingdruk van aanmerkelijk belang en vennootschapsbelasting bedraagt dan:

2020 (Box 2-tarief 26,25%) Belastingdruk 2021 (Box 2-tarief 26,90%) Belastingdruk

Vpb-tarief 16,50 % 38,42% Vpb-tarief 15% 37,87%

Vpb-tarief 25% 44,69% Vpb-tarief 21,70% 42,76%

§ 5.1.3 Verliesverrekening

Box 2 Vennootschapsbelasting

Voorwaartse verliesverrekening 6 jaar 6 jaar

Achterwaartse verliesverrekening 1 jaar 1 jaar

Als er voor een periode van twee jaar geen sprake meer is van een aanmerkelijk belang, wordt een onverrekend 

verlies in box 2 op verzoek van de belastingplichtige omgezet in een belastingkorting van 25% van het 

onverrekende verlies (artikel 4.53 Wet IB 2001). De korting vermindert dan de belasting en de premie 

volksverzekeringen in box 1.

§ 5.1.4 Overige cijfers dga

Gebruikelijk loon dga (minimaal) volgens artikel 12a Wet LB 1964 € 46.000,-

TBS-vrijstelling (artikel 3.99b Wet IB 2001) 12% 

In 2020 wordt het gebruikelijk loon in beginsel vastgesteld op het hoogste van de volgende drie bedragen (artikel 

12a Wet LB lid 1):

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

• Het hoogste loon van de werknemers die bij de vennootschap (of een hiermee verbonden vennootschap) 

werkzaam zijn; of 

• € 46.000,-.

Als 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het volgens lid 1 vastgestelde loon, 

wordt dit loon in aanmerking genomen. Dit geldt alleen als dit loon hoger is dan € 46.000,-. Is 75% van het loon 

lager dan € 46.000,-, dan wordt € 46.000,- in aanmerking genomen (of 100% van het loon in de meest 

vergelijkbare dienstbetrekking als dit lager is dan € 46.000,-).

“Vanaf 2021 daalt de vennootschapsbelasting naar 
21,7% over het deel van de winst boven de € 200.000,-.”
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§ 5.1.5 Omslagpunt beleggen in de bv/privé (alleen Vpb)

Forfaitair rendement
1,799%

Forfaitair rendement
4,223%

Forfaitair rendement
5,33%

Vpb-tarief 16,5% 3,271% 7,678% 9,691%

Vpb-tarief 25% 2,159% 5,068% 6,396%

§ 5.1.6 Omslagpunt beleggen in de bv/privé (gecumuleerde belastingdruk Vpb en AB)

Forfaitair rendement
1,799%

Forfaitair rendement
4,223%

Forfaitair rendement
5,33%

Geen Vpb* 2,056% 4,826% 6,091%

Vpb-tarief 16,5% 1,405% 3,298% 4,162%

Vpb-tarief 25% 1,208% 2,835% 3,578%

* Bijvoorbeeld in geval van verliesverrekening.

Als het verwachte rendement hoger ligt dan bovenstaande percentages, is het (mogelijk) verstandiger om 

dividend uit te keren naar privé en te beleggen in box 3.

§ 5.2 Ondernemers in de inkomstenbelasting

§ 5.2.1 Verliesverrekening

Box 1

Voorwaartse verliesverrekening 9 jaar

Achterwaartse verliesverrekening 3 jaar

§ 5.2.2 Tabel aftrekposten IB-ondernemers

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (artikel 3.41 Wet IB 2001) € 0,- tot € 16.307,-

Zelfstandigenaftrek (artikel 3.76 lid 2 Wet IB 2001) € 7.030,-

Startersaftrek (artikel 3.76 lid 3 Wet IB 2001) € 2.123,-

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers boven de AOW-leeftijd 
(artikel 3.76 lid 4 Wet IB 2001)

€ 3.515,- of € 4.577,-

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk 
(artikel 3.77 lid 1 en lid 2 Wet IB 2001)

€ 12.980,- of € 19.474,-

Meewerkaftrek (artikel 3.78 lid 2 Wet IB 2001) 1,25% tot 4% van de winst

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (artikel 3.78a lid 4 Wet IB 2001) € 12.000,- / € 8.000,- / € 4.000,-

Stakingsaftrek (artikel 3.79 lid 2 Wet IB 2001) € 3.630,-

Mkb-winstvrijstelling (artikel 3.79a Wet IB 2001) 14%

§ 5.2.3 Toelichting op de aftrekposten
Voor een aantal onderdelen van de ondernemersaftrek geldt als eis dat de IB-ondernemer voldoet aan het 

urencriterium (artikel 3.6 Wet IB 2001). Dit houdt in dat de ondernemer in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren 

heeft besteed aan werkzaamheden voor één of meerdere ondernemingen waaruit hij als ondernemer winst 

heeft. Verder geldt, als de ondernemer in de vijf voorgaande jaren al ondernemer was, als voorwaarde dat de 

ondernemer zijn tijd grotendeels (> 50%) besteedt aan de onderneming. Voor de startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd urencriterium van 800 uren (artikel 3.78a lid 3 Wet IB 2001).

In de volgende paragrafen zal bij de behandeling van de ondernemersfaciliteiten een onderscheid worden 

gemaakt in faciliteiten waarvoor het urencriterium vereist is en faciliteiten waarbij dit niet het geval is.
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Aftrekposten waarvoor het urencriterium vereist is
In deze paragraaf worden de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, 

de meewerkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid behandeld.

Zelfstandigenaftrek (artikel 3.76 Wet IB 2001)
De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer. Als deze aan het begin van 

het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, is de zelfstandigenaftrek € 7.030,-. Als deze leeftijd aan het 

begin van het kalenderjaar wel heeft bereikt, is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek De 

zelfstandigenaftrek is nooit hoger dan het bedrag van de winst vóór de ondernemersaftrek. Als de zelfstandigen-

aftrek niet geheel wordt gerealiseerd, mag de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering komen op de 

winst in de negen volgende kalenderjaren, maar alleen als de winst in die jaren hoger is dan de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek (artikel 3.76 lid 3 Wet IB 2001)
De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123,- (voor ondernemers die de AOW-

leeftijd hebben bereikt, bedraagt de startersaftrek 50% van dit bedrag). Recht op de startersaftrek bestaat als:

• De ondernemer in één of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was;

• In die jaren bij hem niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek is toegepast; en

• In het kalenderjaar of in één van de vijf voorgaande jaren geen sprake was van een geruisloze terugkeer uit 

een bv.

“Met ingang van 2020 daalt de zelfstandigenaftrek 
met € 250,- naar € 7.030,-.”

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (artikel 3.77 Wet IB 2001)
De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor ondernemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Er wordt voldaan aan het urencriterium;

• Er is een S&O-verklaring ontvangen waarin staat dat de werkzaamheden onder speur- en 

ontwikkelingswerk vallen;

• Er worden minimaal 500 uren besteed aan het speur- en ontwikkelingswerk.

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bedraagt € 12.980,-. Dit bedrag wordt verhoogd met € 6.494,- als de 

ondernemer in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in deze jaren niet 

meer dan twee keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast.

Meewerkaftrek (artikel 3.78 Wet IB 2001)
De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de fiscaal partner (zie 

hiervoor § 1.1.1) zonder enige vergoeding minimaal 525 uren meewerkt in de onderneming. De hoogte van de 

meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner meewerkt in de onderneming en is opgenomen 

in de onderstaande tabel.

Het aantal uren dat de partner meewerkt in de onderneming bedraagt De meewerkaftrek bedraagt

525 tot 875 1,25% van de winst

875 tot 1.225 2% van de winst

1.225 tot 1.750 3% van de winst

1.750 of meer 4% van de winst

De winst die in aanmerking wordt genomen voor de meewerkaftrek, is de winst uit onderneming die in het 

betreffende kalenderjaar wordt behaald, met uitzondering van de winst die is behaald door:

• Een vergoeding voor onteigening;

• Het (gedeeltelijk) staken van de onderneming;

• Het (gedeeltelijk) overbrengen van de onderneming naar het buitenland.
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In het besluit van 19 januari 2006 (CPP2006/73M) is door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat voor de 

toepassing van de meewerkaftrek onder de woorden ‘zonder enige vergoeding’ mede wordt verstaan: een feitelijk 

overeengekomen en/of verstrekte vergoeding van minder dan € 5.000,-. De vergoeding is voor de ondernemer bij 

het bepalen van de winst niet aftrekbaar (artikel 3.16 lid 4 Wet IB 2001). Ontvangt de partner een vergoeding van  

€ 5.000,- of meer, dan is de gehele vergoeding bij de partner belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (artikel 3.78a Wet IB 2001)
Een ondernemer kan onder de volgende voorwaarden recht hebben op de startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid:

• Hij voldoet aan het verlaagd urencriterium (800 uren);

• Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;

• In één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren was hij geen ondernemer;

• Hij kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen; en

• Er was in het kalenderjaar of in één van de vijf voorgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer 

uit een bv.

De hoogte van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van het aantal jaren waarin deze aftrek in 

de voorgaande vijf jaren is toegepast. Als de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in deze jaren niet is 

toegepast, bedraagt de aftrek € 12.000,-. Als de aftrek één keer is toegepast, bedraagt deze € 8.000,- en als de 

aftrek twee keer is toegepast, bedraagt deze € 4.000,-. Is de startersaftrek drie keer (of meer) toegepast, bestaat 

er geen recht meer op aftrek.

“Een ondernemer kan recht hebben op de 
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 
als hij voldoet aan vijf voorwaarden.”

Aftrekposten waarvoor het urencriterium niet vereist is
In deze paragraaf worden twee ondernemersfaciliteiten behandeld, waar ook ondernemers recht op hebben die 

niet aan het urencriterium voldoen.

Stakingsaftrek (artikel 3.79 Wet IB 2001)
De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in een kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van een 

of meer gehele ondernemingen. De stakingsaftrek is gelijk aan de stakingswinst, met een maximum van € 3.630,-.

Investeringsaftrek (artikel 3.40 Wet IB 2001)
Investeringsaftrek kan de vorm hebben van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (artikel 3.41 Wet IB 2001), van een 

energie-investeringsaftrek (artikel 3.42 Wet IB 2001) en van een milieu-investeringsaftrek (artikel 3.42a Wet IB 2001).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als een bedrag van tussen € 2.400,- en € 323.544,- wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kan een ondernemer in 

aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin wordt geïnvesteerd, 

moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. In artikel 3.45 Wet IB 2001 worden de hiervoor 

uitgesloten bedrijfsmiddelen opgesomd. Een voorbeeld van een uitgesloten bedrijfsmiddel is een personenauto, 

behalve als de auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg  

(zoals taxi’s en auto’s van koeriersdiensten). 

“Als een ondernemer een bedrag tussen de € 2.400,- en  
€ 323.544,- investeert in bedrijfsmiddelen, komt deze mogelijk 
in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.”
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Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

meer dan maar niet meer dan

€ 0,- € 2.400,- € 0,-

€ 2.400,- € 58.238,- 28% van het investeringsbedrag

€ 58.238,- € 107.848,- € 16.307,-

€ 107.848,- € 323.544,- € 16.307,- verminderd met 7,56% van het investerings -
bedrag voor zover dat € 106.150,- te boven gaat

€ 323.544,- - € 0,-

Energie-investeringsaftrek
De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt 45% van het bedrag aan energieinvesteringen. Er bestaat alleen 

aanspraak op EIA voor bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minimaal € 2.500,- bedraagt. Een 

energie-investering is een investering in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de zogeheten Energielijst. Deze 

lijst is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het maximale bedrag aan 

energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is € 122 miljoen per kalenderjaar.

Energie-investeringsaftrek 45% van de investeringskosten

Milieu-investeringsaftrek
De milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt alleen voor milieu-investeringen van ondernemers. Er geldt een 

drempelbedrag van € 2.500,- per bedrijfsmiddel. Voor de MIA gelden drie percentages, afhankelijk van de 

categorie waartoe een investering behoort. Om in aanmerking te komen voor de MIA is het voldoende dat een 

investering op de milieulijst wordt vermeld. Er is geen verklaring nodig van het ministerie van Financiën. Het 

maximale bedrag aan milieu-investeringen dat per onderneming voor MIA in aanmerking kan komen, is € 25 

miljoen per kalenderjaar.

Milieu-investeringsaftrek 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten

§ 5.3 Modernisering personenvennootschappen
De personenvennootschap wordt gemoderniseerd. Dit moet ervoor zorgen dat het voor ondernemers 

makkelijker wordt om een bedrijf te starten.

Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende wijzigingen:

• De rechten en plichten van vennoten en de regels rondom aansprakelijkheid worden verduidelijkt. Bij het 

verstrekken van een opdracht kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de vennoot aan wie de 

opdracht is toevertrouwd.

• Het wordt mogelijk om een aanspraak op winst te verpanden.

• De verschillen tussen de maatschap en de vennootschap onder firma (vof) gaan verdwijnen. Er komen twee 

soorten vennootschappen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Momenteel kan een 

maatschap alleen door beroepsbeoefenaren (denk aan advocaten of huisartsen) worden opgericht. De vof is 

alleen bedoeld voor degenen die bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Omdat het onderscheid tussen beroeps- en 

bedrijfsactiviteiten niet altijd duidelijk is, kan in de toekomst iedereen eenzelfde vennootschap oprichten.

• De nieuwe vennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de vennootschap eigen rechten en 

plichten krijgt en dus ook bijvoorbeeld goederen kan kopen of schulden kan aangaan. Hierdoor wordt het 

makkelijker om te beoordelen of een vennootschap bestaat, wat het vermogen hiervan is en wie namens 

de vennootschap mogen handelen. De vennoten blijven privé aansprakelijk als blijkt dat de vennootschap 

de schulden niet zal voldoen.

§ 5.4 Kifid breidt dienstverlening uit voor mkb
Het Kifid biedt kleine mkb-ondernemers en zzp’ers sinds 1 juli 2019 de mogelijkheid om klachten over 

alternatieve financieringen aan hen voor te leggen. Het gaat hierbij om niet-bancaire financieringen, bijvoorbeeld 

via een crowdfundingplatform of fintech. 

De ondernemer kan de klacht indienen als de financier de Gedragscode MKB Financiers heeft ondertekend én 

nadat de interne klachtenprocedure is doorlopen. Het mag alleen gaan om klachten over alternatieve 

financieringen die zijn aangevraagd ná 1 juli 2019. De uitspraak van het Kifid over financieringen tot € 250.000,- is 

altijd bindend.
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§ 5.5 Anonieme aandelen aan toonder afgeschaft
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet die een einde maakt aan de anonieme aandelen aan toonder. 

Hiermee moet belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering worden voorkomen.

Sinds 1 juli 2019 zijn papieren aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen afgeschaft. Aandeelhouders 

moeten deze zogenoemde toonderstukken voor 1 januari 2021 inleveren bij de betreffende vennootschap. De 

aandeelhouders kunnen alleen dan hun rechten nog uitoefenen.

Nieuwe aandelen aan toonder kunnen sinds 1 juli 2019 alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening 

bij bijvoorbeeld een bank of beleggingsonderneming. Deze effectenrekening staat op naam. Hierdoor wordt de 

aandeelhouder geïdentificeerd.

“Het Kifid biedt kleine mkb-ondernemers en zzp’ers 
sinds 1 juli 2019 de mogelijkheid om klachten over 
alternatieve financieringen aan hen voor te leggen.”

http://www.hoffelijkfinancieel.nl/permanent-actueel
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Hoofdstuk 6 Vakbekwaamheid

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende vakbekwaamheidseisen die worden gesteld aan financieel 

dienstverleners. De volgende vragen komen aan bod:

1. Welke diploma’s zijn per beroepskwalificatie nodig om te mogen adviseren?

2.  Hoe kan een beroepskwalificatie geldig worden gehouden?

3. Welke overige vakbekwaamheidseisen zijn er voor financieel dienstverleners?

§ 6.1 Diploma’s binnen het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk
Het huidige Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk wordt gehanteerd sinds 1 januari 2014. In dit bouwwerk worden 

negen adviseurs onderscheiden die actief kunnen zijn binnen de zogenaamde beroepskwalificaties. Sinds 1 april 

2019 bestaat het vakbekwaamheidsbouwwerk uit acht beroepskwalificaties: de beroepskwalificatie Basis is 

vervallen. Het modulecertificaat Basis is nog wel nodig om één van de andere beroepskwalificaties te behalen. Voor 

iedere beroepskwalificatie waarin een financieel adviseur wil adviseren, moet hij zijn bevoegdheid aantonen met 

een vakbekwaamheidsdiploma dat hij ontvangt als hij één of meerdere initiële Wft-examens heeft gehaald. 

Vakbekwaamheidsbouwwerk

Als een financieel adviseur bijvoorbeeld het vakbekwaamheidsdiploma voor de beroepskwalificatie adviseur 

Schadeverzekeringen zakelijk wil behalen, moet hij naast het Wft-examen Schadeverzekeringen zakelijk ook de 

Wft-examens Basis en Schadeverzekeringen particulier behalen. 

Als hij deze alle drie heeft behaalt, ontvangt hij het vakbekwaamheidsdiploma voor de beroepskwalificatie 

adviseur Schadeverzekeringen zakelijk. Als hij ook beschikt over het vakbekwaamheidsdiploma adviseur 

Hypothecair krediet, kan hij het diploma dat hoort bij de beroepskwalificatie Adviseur Pensioen behalen door ook 

het Wft-examen Pensioen af te leggen. De overige certificaten die nodig zijn voor deze beroepskwalificatie zijn 

immers al behaald. In het schema zie je uit welke modules de verschillende beroepskwalificaties bestaan.

§ 6.2 Beroepskwalificatie geldig houden
Om de beroepskwalificaties geldig te houden, moeten kandidaten periodiek een PE-examen afleggen. Dit examen 

moet eens per drie jaar worden afgelegd. 

Hoe zien de PE-examens eruit?
De PE-examens zijn samengesteld op beroepskwalificatieniveau en omvatten ontwikkelingen uit alle modules 

waar de beroepskwalificatie uit bestaat. In de PE-examens ligt de nadruk op actualiteiten uit het laatste jaar vóór 

de datum van het examen. Op de website van het CDFD kun je vinden hoe het bijbehorende PE-examen is 

opgebouwd (het aantal vragen, de puntenverdeling, de tijdsduur, etc.). In deze samenvattingen (‘Samenstelling 

PE-examen’, die beschikbaar is per beroepskwalificatie) staat welke onderwerpen per module terugkomen op het 

examen.

Ons advies is om de Samenstelling PE-examen van het betreffende examen goed door te nemen.  

“Om de beroepskwalificaties geldig te houden, moeten 
kandidaten periodiek een PE-examen afleggen, 
behalve voor klantmedewerkers met alleen Wft Basis.”
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§ 6.2.1  Wijzigingen vakbekwaamheidsbouwwerk
De minister van Financiën heeft op advies van het CDFD besloten dat de Wft-module Basis sinds 1 april 2019 niet 

meer als beroepskwalificatie ‘adviseur Basis’ wordt aangeduid. De PE-verplichting voor de module Basis is vervallen.

In hetzelfde besluit is besloten dat de beroepskwalificatie Hypothecair krediet is uitgebreid met Consumptief 

krediet. Voor diplomahouders Hypothecair krediet is het diploma Consumptief krediet dus niet langer apart 

nodig om ook te mogen adviseren over consumptieve kredieten.

§ 6.3 Waarborgen actuele kennis (permanent actueel vakbekwaam)
Sinds de introductie van het huidige vakbekwaamheidsstelsel in 2014 geldt er een aanvullende wettelijke 

deskundigheidseis voor financieel dienstverleners. Dit vereiste houdt in dat alle medewerkers met inhoudelijk 

klantcontact een ‘permanent actuele, vakbekwame dienstverlening’ moeten aanbieden. Dit is het geval wanneer 

de bedrijfsvoering van de onderneming zodanig is ingericht dat nieuwe kennis binnen de financiële onderneming 

snel en adequaat wordt verspreid én dat dit inzichtelijke gemaakt kan worden.

“Financieel dienstverleners zijn wettelijk verplicht 
om permanent actueel vakbekwaam te zijn.”

Financieel dienstverleners hebben dus de wettelijke plicht om permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dit 

betekent onder meer dat medewerkers kennis moeten nemen van relevante actuele ontwikkelingen, zoals 

nieuwe wet- en regelgeving, leidraden vanuit de toezichthouder en wijzigingen in productvoorwaarden. Uiteraard 

voor zover deze relevant zijn voor de eigen bemiddelings- en advieswerkzaamheden. Deze deskundigheidsnorm 

is van toepassing op álle financieel dienstverleners met inhoudelijk klantcontact en dus niet enkel op de 

klantadviserende medewerkers voor wie ook de diplomaplicht geldt.

Hoe aan deze wettelijke norm moet worden voldaan, is aan de dienstverleners zelf. Ondernemingen kunnen 

bijvoorbeeld een intern kennissysteem inrichten of gebruikmaken van een extern kennissysteem waarin 

actualiteiten zijn opgenomen. Een andere mogelijkheid is het deelnemen aan interne cursussen en informatie-

bijeenkomsten of het bijwonen van cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties.

Vakbekwaamheidseisen samengevat
Wft-examens zijn bedoeld voor:

• Toetreders tot de markt, die de bevoegdheid om te mogen adviseren willen verkrijgen; en

• Adviseurs die hun bevoegdheid om te mogen adviseren willen uitbreiden met nieuwe beroepskwalificaties.

PE-examens zijn bedoeld voor:

• Iedereen die sinds 1 januari 2017 in het bezit is van één of meerdere vakbekwaamheidsdiploma’s, die zijn 

bevoegdheid om te mogen adviseren in stand wil houden.

Sinds 1 april 2019 is de beroepskwalificatie adviseur Basis vervallen.

Sinds 1 april 2019 mag een adviseur Hypothecair krediet ook adviseren in Consumptief krediet.

Het vereiste om permanent actueel vakbekwaam te werken, geldt voor:

• Medewerkers met inhoudelijk klantcontact, ongeacht of er advies wordt gegeven.
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§ 6.4 Bovenwettelijke erkenningen

§ 6.4.1 Erkend Financieel Adviseurs
Erkend Financieel Adviseurs moeten jaarlijks hun SEH-certificering geldig houden. Voor het jaar 2020 stelt de SEH 

de volgende eisen:

• Twaalf PE SEH-punten halen; en

• Het Wft diploma adviseur Hypothecair krediet geldig houden.

De twaalf punten behaalt een adviseur door het volgen van twaalf uur onderwijs. Minstens zes punten daarvan 

moet hij in categorie A halen. De overige zes punten kan hij zowel in categorie A als in categorie B halen. 

“Sinds 1 april 2019 mag een adviseur Hypothecair 
krediet ook adviseren in Consumptief krediet.”

§ 6.4.2 Erkend Hypothecair Planners
Om hun titel te mogen blijven voeren, moeten Erkend Hypothecair Planners ten minste drie masterclasses 

(dagdelen) uit het aanbod van de NVHP hebben gevolgd. Deze masterclasses kunnen ook incompany worden 

gevolgd.

§ 6.4.3 Financieel Planners
Sinds 2018 gelden nieuwe eisen voor de permanente educatie van gecertificeerde FFP-leden. Elke twee jaar 

moeten Financieel Planners in totaal 40 PE-punten behalen. De PE FFP bestaat uit Kennis & Actualiteit (K&A) en 

Praktijktoepassing (PT):

• De financieel planner behaalt 28 PE-punten in het onderdeel K&A, waarvan 14 PE-punten per kalenderjaar. 

Bijvoorbeeld door permanent actueel te blijven door het lezen van de FFP-nieuwsbrieven en/of hun 

webinars te volgen; en

• De financieel planner behaalt 12 PE-punten in het onderdeel PT. Verspreid over 2020-2021 moeten twee 

eendaagse PE FFP-programma’s gevolgd worden.
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