Prinsjesdag 2017:
economie trekt verder aan
Prinsjesdag is een dag van tradities. De rijtoer door Den Haag, de Troonrede in een mooi versierde
Ridderzaal, het aanbieden van de Miljoenennota en niet te vergeten de hoedjes op het Binnenhof.
Een andere traditie is het uitlekken van de voorstellen. Het is een sport voor journalisten om deze vóór
Prinsjesdag te bemachtigen. De Telegraaf wist vorige week voor de derde keer de plannen van het
kabinet boven water te krijgen. In deze nieuwsbrief leest u of de uitgelekte stukken inderdaad
overeenkomen met de Miljoenennota.
Anders dan andere jaren is er dit jaar sprake van een demissionair kabinet. Daardoor staan er in de
Miljoenennota weinig nieuwe plannen en beleid. Het wachten is op de plannen van het nieuwe kabinet die
op dit moment worden doorgerekend door de Algemene Rekenkamer. Volgens ingewijden komt het
regeerakkoord medio oktober.
In zijn relatief korte Troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat volgend jaar voor iedereen de
koopkracht op peil blijft. De economische groei komt naar verwachting uit op 3,3% in 2017 en op 2,5% in
2018. Voor iedereen moet het voelbaar worden dat het goed gaat met Nederland. Eerder werd al bekend
dat het kabinet Rutte-II in zijn laatste begroting extra geld vrijmaakt voor de zorg. Zo gaat er vanaf 2018
structureel € 435 miljoen extra naar de verpleeghuiszorg.
In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde;
wij bespreken deze op hoofdlijnen.
Wij wensen u veel leesplezier.
21 september 2017
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Deel 1 - Prinsjesdag

1

Miljoenennota 2018

1.1

Inleiding

Volgens het kabinet gaat het goed met de Nederlandse economie. Deze blijft groeien, ondersteund door
een toename van de binnenlandse consumptie, de uitvoer, de overheidsbestedingen en de investeringen.
De bedrijfsinvesteringen stijgen door de toegenomen productie en het groeiende producentenvertrouwen.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld. De werkloosheid daalt
snel doordat het aantal banen toeneemt. De inflatie stijgt in beperkte mate. De gemiddelde huizenprijs
stijgt snel en het aantal transacties is historisch hoog, maar de ontwikkelingen op de woningmarkt
verschillen per regio. De Nederlandse economie profiteert van het verbeterde economische beeld in de
Eurozone en daarbuiten.

Figuur 1: Opbouw economische ontwikkeling

Maar er zijn ook risico’s: Nederland wordt als open economie relatief hard geraakt als het economische tij
in Europa of op mondiaal niveau keert. De Brexit, de onzekere economische koers van de Verenigde
Staten en spanningen in onder andere Noord-Korea zijn bronnen van onzekerheid, die de groei van de
Nederlandse economie kunnen beïnvloeden. Ook de gevolgen van het onconventionele monetair beleid
van de ECB – en op termijn de uitfasering daarvan – zijn onzeker. Ten slotte zijn de afspraken in het
klimaatakkoord van Parijs een urgente opgave voor de komende jaren.
De gunstige economische ontwikkelingen zorgen voor een verbetering van het begrotingssaldo en een
afname van de staatsschuld. Het begrotingsoverschot dat in 2016 is ontstaan, loopt verder op tot 0,8%
van het bruto binnenlands product in 2018. Het begrotingssaldo blijft daarmee aanmerkelijk gunstiger dan
geraamd bij de start van het kabinet Rutte-II in 2012. Dit komt vooral doordat de aanhoudende
economische groei leidt tot meer belasting- en premieontvangsten. Ook de lagere rente draagt, onder
andere door afnemende rentelasten op de overheidsschuld, bij aan het positieve begrotingssaldo. Daar
staat tegenover dat de veel lagere gasbaten door afgenomen productie en lagere gasprijzen het saldo
drukken.

1.2


Belangrijkste punten begroting 2018
Het kabinet verbetert de koopkracht van kwetsbare groepen en trekt daarvoor € 425 miljoen uit. Door
diverse koopkrachtmaatregelen van het kabinet gaan werkenden, uitkeringsontvangers en
gepensioneerden er in 2018 in koopkracht op vooruit. De verwachte gemiddelde
koopkrachtontwikkeling voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden is door het









1.3

koopkrachtpakket met respectievelijk 0,4 en 0,7 procentpunt naar boven bijgesteld en die van
werkenden met 0,2 procentpunt.
Voor de implementatie van een kwaliteitskader in de verpleeghuiszorg is € 435 miljoen beschikbaar.
Het kwaliteitskader is sinds 13 januari 2017 van kracht en bevat normen voor goede zorg, waaronder
normen voor personeel, waarbij kwetsbare ouderen meer centraal staan. Het kabinet stelde in 2017
incidenteel € 100 miljoen ter beschikking voor de verpleeghuizen waar de verbetering van kwaliteit
het hardste nodig is. Daarnaast is bij de Voorjaarsnota vanaf 2017 structureel € 100 miljoen
vrijgemaakt voor de verbetering van de kwaliteit op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In
aanvulling hierop maakt het kabinet vanaf 2018 € 335 miljoen vrij, zodat verpleeghuizen het
kwaliteitskader verder kunnen implementeren en het aantal ‘handen aan het bed’ op korte termijn al
kan toenemen.
Het kabinet investeert € 270 miljoen in de verbetering van en nieuwe afspraken over de
arbeidsvoorwaarden primair onderwijs. Voor 2018 is daarbij besloten de begroting van OCW
incidenteel te compenseren voor de hogere leerlingen- en studentenaantallen.
In veiligheid in Nederland investeert het kabinet € 116 miljoen. Het kabinet stelt extra middelen
beschikbaar aan de AIVD, de MIVD, de politie en het Openbaar Ministerie voor de bestrijding van
cybercrime. Er wordt een Digital Trust Centre opgezet om de aandacht voor cybersecurity in het MKB
te vergroten. Om de aanpak van terroristische dreiging te versterken wordt onder andere de
internationale samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling over luchtvaartpassagiers
verstevigd en wordt een Landelijk Expertisecentrum Terrorisme opgezet. Daarnaast wordt de
contraterrorisme-aanpak in de vreemdelingenketen versterkt en wordt steviger ingezet op het
afpakken van crimineel vermogen.
Uitvoeringsorganisaties, Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgen €
100 miljoen erbij. De Belastingdienst kan in de periode tot 2024 de noodzakelijke vernieuwing
realiseren in realistische, concrete stappen. Er is sprake van een herijking van de
Investeringsagenda. Dat geeft aan dat de besparingsopgave overeind blijft, maar dat keuzes moeten
worden gemaakt ten aanzien van ICT-investeringen. De keuzes hierover zijn aan het volgende
kabinet, maar in de begroting van 2018 wordt alvast een bedrag van € 75 miljoen gereserveerd,
vooral ter borging van de continuïteit gedurende de looptijd van de Investeringsagenda. Om het
toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te verbeteren, wordt € 25 miljoen
gereserveerd.

Koopkracht

In 2017 en 2018 neemt de koopkracht slechts beperkt toe, terwijl de economische groei doorzet. De
ontwikkeling van de koopkracht is de jaarlijkse verandering van wat huishoudens te besteden hebben:
hun bruto-inkomen min belastingafdrachten en premies, plus ontvangen toeslagen zoals kinderbijslag of
zorgtoeslag, gecorrigeerd voor de inflatie. Ook op het niveau van de gehele economie blijft de toename
van het inkomen dat aan huishoudens toevalt achter bij de economische groei.
Dikwijls wordt in de richting van de overheid gekeken om een achteruitgang van de koopkracht van
ouderen - bij niet-indexatie door pensioenfondsen - te compenseren. De vraag is in hoeverre dit altijd in
de eerste plaats de taak van de overheid moet zijn. De overheid bepaalt de spelregels voor de
pensioenfondsen. Het niet-indexeren is het gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en van
beleggingsbeslissingen van de betreffende pensioenfondsen. Het standaard ‘repareren’ van de
koopkracht door de overheid is niet gratis, maar betekent herverdeling tussen groepen.
Bovendien treft uitblijvende indexatie niet alleen de huidige gepensioneerden, maar ook de uitkeringen
van toekomstige gepensioneerden. Deze laatste groep wordt dubbel geraakt als de overheid uitblijvende
indexatie compenseert: niet alleen betaalt deze groep de koopkrachtreparatie van huidige
gepensioneerden, maar ook valt hun toekomstige koopkracht lager uit. Daarnaast haalt deze
overheidsingreep de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun investeringsbeleid weg bij de
pensioenfondsen.

1.3.1 Aanvullend koopkrachtpakket
Het kabinet houdt ook in 2018 oog voor groepen die financieel op achterstand dreigen te komen; zowel
niet-werkenden als werkenden. In het voorjaar was de verwachting van het CPB dat uitkeringsontvangers
en gepensioneerden er in koopkracht op achteruit zouden gaan in 2018. Daarnaast zou de
koopkrachtstijging van huishoudens met de laagste inkomens fors achterblijven bij huishoudens met hoge
inkomens. Het kabinet verbetert met verschillende maatregelen de koopkracht van kwetsbare groepen.
Het kabinet verhoogt vanaf 2018 de zorgtoeslag en het kindgebonden budget, wat gunstig is voor de
koopkracht van mensen met een laag inkomen. Daarnaast gaat de ouderenkorting in de
inkomstenbelasting aanzienlijk omhoog, terwijl de inkomensondersteuning voor AOW’ers in mindere mate
verlaagd wordt en de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand nog een jaar wordt
getemporiseerd. Hierdoor gaan uitkeringsontvangers en gepensioneerden er in 2018 juist in doorsnee op
vooruit in plaats van achteruit.
Ruim 80% van alle huishoudens gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Het kabinet zorgt er zo
voor dat werkenden, uitkeringsontvangers én gepensioneerden profiteren van het economisch herstel in
Nederland.

Figuur 2: Ontwikkeling koopkracht

1.3.2

Koopkrachteffecten
Raming 2017

Raming 2018

Alleenverdiener met kinderen
Modaal1
2 x Modaal

0,2
0,1

0,1
0,1

Tweeverdieners
Modaal + ½ x modaal met kinderen
2 x Modaal + ½ x modaal met kinderen
Modaal + modaal zonder kinderen
2 x Modaal + modaal zonder kinderen

0,5
0,6
0,4
0,5

0,3
0,6
0,3
0,5

Alleenstaande
Minimumloon2
Modaal
2 x Modaal

1,2
0,4
0,6

0,5
0,3
0,7

Actieven:

1
2

Modaal inkomen in 2017: € 37.000
Minimumloon juli 2017: € 20.287

Alleenstaande ouder
Minimumloon
Modaal

Raming 2017

Raming 2018

1,3
0,7

0,8
0,3

0,8
0,1
0,9

0,2
0,1
0,3

0,5
0,6

0,4
0,1

0,5
0,6

0,2
0,1

Inactieven:
Sociale minima
Paar met kinderen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
AOW (alleenstaand)
Alleen AOW
AOW + € 10.000 aanvullend pensioen
AOW (paar)
Alleen AOW
AOW + € 10.000 aanvullend pensioen

Tabel 1: Koopkrachtcijfers: standaard koopkrachteffecten in %

1.4

Ontwikkeling van lonen

De groei van de economie en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt gaan nog niet voor iedereen
gepaard met een duidelijke stijging van lonen. De werkloosheid daalt; dat is een teken van een krappere
arbeidsmarkt. Doorgaans leidt dit tot opwaartse druk op de lonen. Onder andere het Centraal Planbureau
(CPB), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Commissie hebben dit jaar gewezen op de in hun
ogen gematigde loonontwikkeling in Nederland.
Sinds de crisis zijn de totale (reële) loonkosten ongeveer even hard gegroeid als de arbeidsproductiviteit.
De totale loonkosten bestaan uit de contractlonen en incidentele lonen (samen het brutoloon) en uit de
sociale lasten en premies voor werkgevers. De ruimte die bedrijven hebben om werkenden meer loon te
betalen, hangt op de lange termijn af van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Oftewel: van de
toegevoegde waarde per gewerkt uur. Als de productiviteit toeneemt, kunnen bedrijven immers een
hogere beloning uitkeren, zonder dat dit hun winstmarge drukt.
De incidentele lonen en sociale werkgeverslasten zijn juist gedaald tijdens de crisis, waardoor ze nu op
een lager niveau liggen dan in 2008.

1.5

Uitgaven

De uitgaven van SZW zijn geëxtrapoleerd naar het jaar 2022. Er is sprake van een tegenvaller door een
opwaartse bijstelling van de uitgaven, doordat de contractlonen harder zijn gestegen dan het kabinet
verwachtte bij Miljoenennota 2017 en door een stijging van de prijzen.
De uitgaven aan bijstand en vooral aan de WW zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de stand in
de Miljoenennota 2017 vanwege lagere werkloosheidscijfers. Bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen
heeft het kabinet te maken met een tegenvaller. Dat komt onder meer door een hogere instroom in de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)-regeling. Daardoor stijgen de uitgaven aan de WIA.
De raming van de AOW-uitgaven is meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat in eerdere ramingen de
inkomensafhankelijke heffingskorting niet juist berekend werd in de uitkeringsbedragen. Daarnaast stijgt
de AOW-uitkering minder dan verwacht.
De AOW-kostendelersnorm zou op 1 januari 2019 ingevoerd worden, maar gaat niet door.
Vanaf 2019 maakt het kabinet budget vrij voor het behoud van de artsencapaciteit van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners maatregelen nemen om het beroep op de WIA
te verminderen, maar concrete maatregelen zijn nog niet genomen. Dit zorgt voor een besparingsverlies.
In het Sociaal Akkoord is ook afgesproken om pilots uit te voeren rond
innovatieve werkwijzen voor re-integratie bij ziekte, die op termijn landelijk uitgerold kunnen worden. Er
zijn nog geen concrete maatregelen genomen om de ZW-pilots landelijk uit te rollen. Ook dit zorgt voor
een besparingsverlies.

Het wetsvoorstel aanpassing transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of
langdurige arbeidsongeschiktheid is door het parlement controversieel verklaard. Op grond van dit
wetsvoorstel zou het UWV werkgevers compenseren voor de kosten van de transitievergoeding bij
ontslag na langdurige ziekte. Deze wet had op 1 januari 2019 moeten ingaan. Die datum is niet meer
haalbaar vanwege de benodigde voorbereidingstijd bij het UWV.
Sinds 2012 wordt de dubbele algemene heffingskorting afgebouwd in de bepaling van de hoogte van de
bijstandsregelingen en de Algemene nabestaandenwet (Anw). In de periode 2014 tot en met 2017 is het
afbouwtempo gehalveerd. Deze maatregel voorziet in het verlengen van deze temporisering tot en met
2018.
Het normbedrag voor de Inkomensondersteuning AOW, momenteel € 306,72 per jaar, verhoogt het
kabinet met € 10 euro per jaar.

1.6

Inkomsten

In 2018 zorgen beleidsmaatregelen voor een toename van de belasting en premieontvangsten met € 0,8
miljard. Dit is een saldo van een groot aantal maatregelen. Een aantal budgettair omvangrijke
maatregelen wordt hierna benoemd.
Zo zorgt de mogelijkheid tot afkoop van het pensioen eigen beheer (PEB) voor DGA’s voor een
neerwaartse mutatie van € 1,1 miljard in 2018. De zorgpremies vallen juist € 1,7 miljard hoger uit dan in
2017. Een verhoging van de tarieven van de energiebelasting – volgens het Energieakkoord – zorgt voor
€ 0,2 miljard hogere ontvangsten.
Het koopkrachtpakket 2018 met een hogere ouderenkorting en een lagere algemene heffingskorting en
alleenstaande ouderenkorting zorgt per saldo voor een mutatie van – € 0,1 miljard.
In 2018 ontlopen de inkomstengroei (4,3 procent) en de waardeontwikkeling bbp (4,2 procent) elkaar
vermoedelijk niet veel. Onderliggend nemen de loon- en inkomensheffing (4,9 procent) en de btw (5,2
procent) sterker toe dan de waardeontwikkeling van het bbp.
Dat zijn ook de meest in het oog springende ontwikkelingen. De meeste andere belastingsoorten nemen
minder sterk toe.
De totale belasting- en premieontvangsten bleven tussen 2008 en 2012 achter bij de ontwikkeling van het
bbp, maar vanaf 2013 is deze trend gekeerd. De totale ontvangsten groeiden in 2013 en 2014 harder dan
het bbp, vooral als gevolg van beleid om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Ook in 2015 en
2016 namen de ontvangsten sterker toe dan het bbp, ondanks lagere ontvangsten door lastenverlichting.
In 2017 en 2018 stijgen de ontvangsten verder.
De ontwikkeling van de belastingontvangsten bleef sinds 2007 achter bij de economische groei, op 2010
na. In 2015 en vooral in 2016 groeiden de ontvangsten juist flink harder dan het bbp. In 2017 nemen de
ontvangsten wat minder sterk toe dan het bbp.

1.7

Pensioen

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt de laatste jaren sterker onder laagopgeleiden dan onder
hoogopgeleiden. Tussen 2011 en 2016 is de gemiddelde pensioenleeftijd onder laagopgeleiden
toegenomen van 63,1 jaar naar 64,8 jaar. Onder hoogopgeleiden steeg deze in dezelfde periode van 62,9
jaar naar 64,0 jaar. In 2016 gingen hoogopgeleiden vaker een of meer jaren vóór de AOW-gerechtigde
leeftijd met pensioen, terwijl laagopgeleiden vaker op of ná de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen
gingen.
Tegelijkertijd is – eveneens volgens CBS-cijfers – de arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden hoger dan
die van laagopgeleiden, ook in de hogere leeftijdsgroepen. Dat lijkt tegenstrijdig.
De schijnbare tegenstelling ontstaat doordat de gemiddelde pensioenleeftijd berekend wordt over een
selectievere groep. De pensioenleeftijd van werknemers volgens de definitie van het CBS is de leeftijd op
het moment van de overgang van arbeid als de belangrijkste inkomensbron, naar pensioen als de
belangrijkste inkomensbron, onder werknemers van 55 jaar en ouder. Deze definitie leidt om twee
redenen tot selectie-effecten:
(1)
De groep laagopgeleide 55-plussers omvat relatief veel vrouwen die nooit hebben gewerkt, en veel
arbeidsongeschikten. Die groepen tellen wel mee bij de berekening van de participatiegraad, maar niet bij
de berekening van de pensioenleeftijd.
(2)
Laagopgeleiden stromen relatief vaker uit naar een uitkering (vooral WW en WIA) en ook dat telt
niet mee bij de berekening van de pensioenleeftijd. Onder oudere werknemers was de gemiddelde
uittreedleeftijd naar pensioen of een uitkering 62,7 jaar in 2016, voor zowel laag- als hoogopgeleiden.

De pensioenpremies stijgen dit jaar vanwege de lage rente. Volgend jaar dalen de premies licht, vanwege
de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. De overheidssector vormt hierop een
uitzondering. De dekkingsgraden verbeteren naar verwachting volgend jaar, vooral door een lichte stijging
van de rente.

Figuur 3: Pensioenleeftijd (links) en participatie (rechts) naar opleidingsniveau in 2016

1.8

Woningmarkt

De gemiddelde huizenprijs stijgt snel en het aantal transacties is historisch hoog, maar de ontwikkelingen
op de woningmarkt verschillen per regio.
Sinds 2013 zijn er aflossingsvoorwaarden verbonden aan het recht op hypotheekrenteaftrek.
Huiseigenaren moeten om te beginnen hun hypotheek (ten minste) annuïtair binnen 30 jaar volledig
aflossen. Verder gaat het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken,
stapsgewijs omlaag tot 38% in 2041. Dit maximale tarief bedraagt in de komende jaren:
 2017: 50%
 2018: 49,5%
 2019: 49%
 2020: 48,5%
 2021: 48%
 2041: 38%
De maximale lening als percentage van de waarde van het huis ( de loan-to-value-ratio (LTV) ) daalt met
1 procentpunt per jaar tot 100% in 2018. In 2017 bedraagt de LTV nog 101%.

1.9

Nawoord van de minister van Financiën

De miljoenennota kende dit jaar een unicum. Een nawoord van de scheidende minister van Financiën. Hij
schrijft:
“Het zit erop. De begroting is af, net als deze regeerperiode. Maar het werk aan Nederland is nooit
klaar. Regeren is niet alleen steeds opnieuw je idealen en ideeën vertalen in beleid voor de
toekomst, maar zeker ook tijdig en adequaat reageren op de situatie die je aantreft en die elke dag
weer verandert. En dat hebben we gedaan.
Als Minister, en zeker van Financiën, heb je de opdracht de boel beter achter te laten dan je hem
aantrof. Op mijn bureau lag bij binnenkomst een begroting-uit-het-lood, een financiële sector in
crisis en een muntunie die dreigde uiteen te vallen. Pessimisme overheerste vertrouwen in de
toekomst.
Veel is ten goede gekeerd. Soms sneller en krachtiger dan we hadden kunnen vermoeden. We
hebben gedaan wat we ons hadden voorgenomen en meer dan dat. Nieuwe uitdagingen, in de
begroting, in de economie, in de samenleving leidden tot voortdurende aanpassingen.
De impact op de levens van mensen, op ons land, op Europa is groot geweest. Maar we komen er
sterker uit. Niet groei telt, maar duurzame groei. We hebben niet gebouwd met waaihout maar met

hardhout. Dát telt. Dat heeft een prijs en een waarde. De prijs die je als Minister betaalt is deels
persoonlijk en deels politiek. Het eerste is niet meer in te halen, het tweede wel.
Datzelfde geldt voor de waarde. Op het persoonlijk vlak is het voor mij en mijn medewerkers op
Financiën een zinderende reis geweest. En politiek was het een unieke ervaring, leerzaam en
inspirerend. Het belang van samenwerking zoeken, niet uit zwakte maar uit overtuiging, is hopelijk
een inzicht dat ook door onze opvolgers wordt gedeeld. Als het lukt in samenwerking lastige
stappen voorwaarts te nemen, kan een kabinet succesvol zijn. Het eindoordeel is aan de
geschiedenis. De Kamer en een nieuw kabinet zijn aan zet.”
Hier hebben wij niets aan toe te voegen…

2

Belastingplan 2018

2.1

Inleiding

Het pakket Belastingplan 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen. Naast het wetsvoorstel Belastingplan
2018 zijn dat:
 het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 (OFM 2018)
 het wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling
 het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Hierna bespreken wij een aantal onderdelen uit de wetsvoorstellen Belastingplan 2018 en de Overige
fiscale maatregelen 2018.

2.2

Heffingskortingen, belastingschijven en –tarieven

2.2.1 Inkomensbeleid
Met betrekking tot inkomensbeleid stelt het kabinet de volgende fiscale maatregelen voor:
 een verlaging van de algemene heffingskorting;
 een verlaging van de alleenstaande ouderenkorting;
 een verhoging van de ouderenkorting.
Deze maatregelen lichten wij hierna toe.

2.2.2 Verlaging van de algemene heffingskorting
In 2017 bedraagt de maximale algemene heffingskorting € 2.254. Het kabinet stelt voor de maximale
algemene heffingskorting in 2018 met € 8 te verlagen. Na indexatie en de voorgestelde verlaging
bedraagt de maximale algemene heffingskorting in 2018 € 2.265.
Tabel 2 laat zien hoe hoog de algemene heffingskorting bij een bepaald belastbaar inkomen in box 1 is in
de jaren 2017 en 2018, voor en na de wijziging van de maximale algemene heffingskorting.
Inkomen (€)

2017

2018

10.000

2.254

2.265

20.000

2.253

2.265

30.000

1.774

1.805

40.000

1.296

1.336

50.000

817

868

60.000

338

400

70.000

0

0

Tabel 2:

Hoogte algemene heffingskorting bij een bepaald
belastbaar inkomen box 1 in 2017 en 2018 in €.

2.2.3 Verhoging ouderenkorting
Het kabinet stelt voor om het hoge bedrag van de ouderenkorting met € 115 te verhogen. Na indexatie en
de voorgestelde verhoging bedraagt de maximale ouderenkorting in 2018 € 1.418 (in 2017 € 1.292). Met
deze verhoging van de ouderenkorting verbetert de koopkracht van pensioengerechtigden met een
verzamelinkomen van niet meer dan € 36.057 structureel.

2.2.4 Verlaging alleenstaande ouderenkorting
De alleenstaande ouderenkorting geldt voor een belastingplichtige die in het kalenderjaar recht heeft op
de AOW-uitkering voor een alleenstaande. Het kabinet stelt voor om deze korting te verlagen met € 19.
Na indexatie en de voorgestelde verlaging bedraagt de alleenstaande ouderenkorting in 2018 € 423 (in
2017: € 438).
2.2.5 Verhoging eigen risico en zorgtoeslag
Het kabinet heeft in het voorjaar hoofdlijnenakkoorden gesloten met sectoren in de curatieve zorg, gericht
op kwaliteitsverbetering en beheersing van de stijging van de zorguitgaven.
Met deze akkoorden wordt de stijging van de volumegroei in de zorg beperkt en daarmee ook de
premiestijging en de stijging van het eigen risico. In de zomer is op basis van de ramingen van het
Centraal Planbureau (CPB) gebleken dat Nederland het economisch beter doet dan in het voorjaar was
voorzien. Dat is goed nieuws. Een gevolg daarvan is wel dat het CPB de verwachtingen voor de stijging
van lonen en prijzen in de zorg naar boven heeft bijgesteld. Het effect hiervan is dat de zorguitgaven en
daarmee de premies zullen stijgen en dat ook het eigen risico dat is gekoppeld aan de stijging van de
zorguitgaven (inclusief lonen en prijzen) automatisch hoger uitkomt. Het eigen risico wordt € 400. De
stijging van de zorgpremie en het gemiddeld eigen risico wordt overigens voor de laagste inkomens
gecompenseerd via een stijging van de zorgtoeslag. Daar bovenop heeft het kabinet besloten de
zorgtoeslag verder te verhogen, met € 132 voor eenpersoonshuishoudens met een minimum inkomen en
€ 196 voor meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen.

2.3

Overzicht heffingskortingen, belastingschijven en –tarieven

Heffingskortingen

Stand 2017

Stand 2018

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.254

€ 2.265

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.151

€ 1.157

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,787%

4,683%

Minimale algemene heffingskorting

€0

€0

Maximum arbeidskorting

€ 3.223

€ 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting

3,6%

3,6%

Minimale arbeidskorting

€0

€0

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,317%

28,067%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.778

€ 2.801

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

€ 728

Ouderenkorting (lagere inkomens)

€ 1.292

€ 1.418

Ouderenkorting (hogere inkomens)

€ 71

€ 72

Alleenstaande ouderenkorting

€ 438

€ 423

Tabel 3:

Overzicht heffingskortingen 2017 en 2018 in €

Schijven en grenzen

Stand 2017

Stand 2018

Einde eerste schijf

€ 19.982

€ 20.142

Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946

€ 34.130

€ 34.404

Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946

€ 33.791

€ 33.994

Einde derde schijf

€ 67.072

€ 68.507

Tabel 4:

Overzicht schijven 2017 en 2018 in €

Gecombineerde tarief IB/LB

Stand 2017

Stand 2018

Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd

36,55%

36,55%

Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd

18,65%

18,65%

Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd

40,80%

40,85%

Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd

22,90%

22,95%

Tarief derde schijf

40,80%

40,85%

Tarief vierde schijf

52%

51,95%

Tabel 5:

2.4

Overzicht tarieven 2017 en 2018

Overige fiscale maatregelen 2018

2.4.1 Partnerbegrip
Op grond van het huidige partnerbegrip is het mogelijk dat volwassen pleegkinderen of kinderen voor wie
de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen samen met die ouder onder het
partnerbegrip vallen. Dat kan nadelige effecten hebben voor de zorgtoeslag voor de heffing van
inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat het mogelijk wordt dat deze kinderen op verzoek niet
als partner worden aangemerkt.
2.4.2 Verlenging geldigheidsduur verhoging giftenaftrek
Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften aan culturele instellingen een verhoogde giftenaftrek;
zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. De giften aan deze instellingen worden voor
de inkomstenbelasting verhoogd met 25% (multiplier). De multiplier giftenaftrek vervalt met ingang van 1
januari 2018.
Het kabinet stelt voor om de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek met een jaar te
verlengen. In verband met mogelijke staatssteunaspecten wordt deze verlenging van de geldigheidsduur
ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (EC).

2.4.3 Tijdklemmen
Een van de voorwaarden om een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een
spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten was
dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijks premie was voldaan. Deze zogenoemde tijdklemmen zijn als
gevolg van een aangenomen amendement met ingang van 1 april 2017 ook vervallen voor zogenaamde
Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Vooruitlopend op wetgeving is in de brief van 8 februari
2017 goedgekeurd dat dit ook geldt voor de vergelijkbare tijdklemmen voor Brede
Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Deze voorlopige goedkeuring is nu in de wet opgenomen. Zie voor
een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 8.
2.4.4

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een
beursgenoteerde vennootschap
Met ingang van 1 mei 2016 kan de toepassing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
achterwege blijven. Er zijn echter beursgenoteerde vennootschappen waarbij de commissarissen zijn

vervangen door niet-uitvoerende bestuurders. Deze bestuurders vervullen feitelijk binnen een
vennootschap een vergelijkbare, toezichthoudende rol.
Voorgesteld wordt om de toepassing van een fictieve dienstbetrekking ook voor deze niet-uitvoerende
bestuurders uit te sluiten.

2.4.5 Uitbreiding toepasbaarheid alleenstaande ouderenkorting in de loonheffing
Bij de loonheffing kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de alleenstaande ouderenkorting alleen
toepassen als de alleenstaande oudere een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW)
ontvangt en de standaardloonheffingskorting hierop geldt. Er zijn ongeveer 2.000 ouderen die geen
AOW-uitkering ontvangen maar wel recht hebben op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Het
kabinet stelt voor om de Wet op de loonbelasting zodanig aan te passen dat het SVB bij de inhouding
loonheffing in die gevallen ook rekening kan houden met de alleenstaande ouderenkorting. In de Wet op
de inkomstenbelasting kunnen deze belastingplichtigen de alleenstaande ouderenkorting al toepassen.
2.4.6 Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen
De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Sommige buitenlandse
belastingplichtigen hebben recht op de korting van het belastingdeel. Het kabinet stelt voor om met
ingang van 2019 bij de bepaling van de loonheffing voor alle buitenlandse belastingplichtigen de
heffingskortingen buiten toepassing te laten. Buitenlands belastingplichtigen die wel recht hebben op een
deel van de heffingskorting kunnen die toepassen bij aangifte inkomstenbelasting. Zij kunnen deze
korting ook al krijgen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting te vragen.
2.4.7 Erf- en schenkbelasting bij aangaan of wijzigen huwelijksvermogensgemeenschap
Tot 1 januari 2018 geldt voor het aangaan van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden de algehele
gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat echtelieden al hun vermogen en inkomsten delen. Vanaf 1
januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen als standaard. Dat betekent dat het
voorhuwelijkse privévermogen (bezittingen en schulden) evenals erfenissen en giften die tijdens het
huwelijk worden verkregen, tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Tot de beperkte
gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en
de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden.
Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden overeen te komen bij het aangaan van het huwelijk. Die
huwelijkse voorwaarden kunnen ook een algehele gemeenschap van goederen zijn. Het kabinet past de
wet aan om te voorkomen dat door het aangaan of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden erfrecht of
schenkingsrecht verschuldigd wordt.
De hoofdregel wordt dat zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van huwelijkse
voorwaarden tijdens het huwelijk slechts tot heffing van schenkbelasting leidt voor zover het aandeel van
de minst vermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meest
vermogende in het totale vermogen toeneemt. Er wordt dus geen schenking geconstateerd indien het
aandeel van de meest vermogende echtgenoot in het totale vermogen niet toeneemt en het aandeel van
de minst vermogende in het totale vermogen door de verkrijging niet uitkomt boven 50% van het totale
vermogen. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract
hebben. Het totale vermogen bestaat uit beide privé-vermogens en het gemeenschappelijke vermogen.

2.4.8 Afschaffing inkeerregeling
Belastingplichtigen die binnen twee jaar nadat zij een onjuiste of onvolledige belastingaangifte hebben
gedaan dit melden, komen in aanmerking voor de inkeerregeling. In dat geval volgt geen strafrechtelijke
vervolging en wordt ook de vergrijpboete gematigd. De matiging van de vergrijpboete is de laatste jaren
steeds verder bijgesteld.
Het kabinet vindt de tijd rijp om een einde te maken aan het coulante inkeerbeleid voor belastingplichtigen
en toeslaggerechtigden die niet voldoen aan de voor de fiscaliteit en toeslagen geldende wetgeving.
Daarnaast vindt het kabinet het onwenselijk dat belastingontduikers (gedeeltelijk) straffeloos kunnen
blijven. Dit is een verkeerd signaal naar de maatschappij en is slecht voor de belastingmoraal van burgers

die wel tijdig en correct aan hun verplichtingen voldoen. Door afschaffing van de inkeerregeling geldt een
strengere aanpak en minder coulance voor de overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan van de
opzettelijke of grof schuldige overtreding meldt bij de inspecteur. Ten slotte betekent afschaffing van de
inkeerregeling dat de overtreder in bepaalde gevallen voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking kan
komen.
De belastingplichtige die per ongeluk heeft verzuimd bij de aangifte een inkomensbestanddeel op te
voeren en dat uit zichzelf alsnog tijdig doet, zal daarvoor in beginsel niet worden beboet. Wanneer
daarentegen uit feiten en omstandigheden naar voren komt dat dit grof schuldig of opzettelijk is gebeurd,
kan een vergrijpboete worden opgelegd. Ondanks de hiervoor omschreven strengere aanpak van
belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die inkeren, blijft inkeer een straf verminderende
omstandigheid. Bij een redelijk boetebeleid hoort namelijk boetematiging voor belastingplichtigen die zich
melden ten opzichte van degenen die dat niet doen. In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is
daarom al bepaald dat het zelf melden van verzwegen inkomsten een strafverminderende omstandigheid
is die aanleiding geeft tot matiging van vergrijpboeten.

2.4.9 Restschuldregeling stopt op 31 december 2017
De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 voor een termijn
van vijf jaar. De maatregel heeft tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op basis van
deze regeling mogen personen met een restschuld bij verkoop van de woning de rente gedurende
maximaal vijftienjaar in aftrek brengen. De regeling loopt op 31 december 2017 af.

3

Sociale zekerheid

3.1

Inleiding

Sinds de verkiezingen van maart 2017 is het huidige kabinet demissionair en handelt het de lopende
zaken af. De begroting van het kabinet voor 2018 staat in het teken van de uitvoering en implementatie
van bestaand beleid.
De Tweede Kamer verklaarde ingediende wetten op het gebied van kinderopvang, de
transitievergoeding, zwangerschaps- en bevallingsverlof en de bevoegdheden van ondernemingsraden
over de beloningen van bestuurders controversieel. Daardoor heeft het kabinet plannen hieromtrent in de
ijskast gezet.
Om de begroting op orde achter te laten nam het demissionaire kabinet maatregelen. Zo is afgezien van
de taakstelling op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW) en de
invoering van de kostendelersnorm AOW. Verder is vanaf 2019 € 44 miljoen vrijgemaakt voor het behoud
van de artsencapaciteit van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
De arbeidsmarkt is in veel opzichten de crisis te boven maar er blijven de komende jaren
aandachtspunten op SZW-terrein bestaan. Zo werkt nog niet iedereen die kan of wil werken en profiteren
langdurige werklozen minder van het herstel. De lonen stijgen vooralsnog gematigd, ondanks de groei
van de arbeidsproductiviteit en de daling van de werkloosheid.

3.2

Minimumloon

Werk is één van de speerpunten van het kabinet. Werkenden zijn gemiddeld genomen gelukkiger en
gezonder dan niet-werkenden en werk is de snelste route naar een goed inkomen en economische
zelfstandigheid.
Gelijk werk verdient gelijke beloning. Afgelopen voorjaar is daarom het wetsvoorstel aangenomen dat
regelt dat het wettelijk minimumloon ook geldt voor mensen die tegen beloning arbeid verrichten op basis
van een overeenkomst van opdracht (OVO), tenzij het gaat om mensen die als zelfstandige in fiscale zin
worden beschouwd. Als mensen werken in een situatie die feitelijk en maatschappelijk overeenkomt met
een dienstbetrekking, moeten zij ten minste conform het minimumloon worden betaald. Deze wet treedt
op 1 januari 2018 in werking.
Om beter aan te sluiten bij veranderende sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen en bij
wat internationaal gangbaar is, is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Dit gebeurt in stappen. Vanaf
1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Een verdere
verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019. Ook vindt verhoging plaats van de hiervan afgeleide
percentages voor het minimumjeugdloon van 18- t/m 21-jarigen.
Leeftijd (in jaren)

18

19

20

21

22

23

Huidig jeugdloon
(% van het minimumloon)

45,5%

52,5%

61,5%

72,5%

85,0%

100%

Eerste stap van de verhoging
(% van het minimumloon)

47,5%
+2%

55,0%
+2,5%

70,0%
+8,5%

85,0%
+12,5%

100%
+15%

100%

Tweede stap van de verhoging
(% van het minimumloon)

50,0%
+4,5%

60,0%
+7,5%

80,0%
+18,5%

100%
+27,5%

100%
+7,5%

100%

Tabel 6:

Verhoging minimumjeugdloon (bron: SZW)

3.3

Invoering loonkostenvoordelen en het minimumjeugdloonvoordeel

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en
arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen vanaf 2018 loonkostenvoordelen (LKV’s) in de plaats.
LKV’s gelden voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap. De
nieuwe systematiek is eenvoudiger, robuuster en fraudebestendiger en lost de verzilveringsproblematiek
voor met name kleine bedrijven op.
Om bedrijven te stimuleren meer jongeren aan te nemen, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018 een
tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar: het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel).
Deze tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

3.4

Verbetering gemeentelijke schuldhulpverlening

Ook in 2018 zijn middelen beschikbaar voor de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Per 1 april 2017 kregen gemeenten in het kader van de uitvoering van de schuldhulpverlening de
mogelijkheid om bij de rechtbank een incassopauze (breed moratorium) van maximaal zes maanden aan
te vragen voor schuldenaren. Daarnaast wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uiterlijk op 1
januari 2019 geïmplementeerd. Die moet ervoor zorgen dat schuldenaren bij beslaglegging genoeg geld
overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen voorzien. Verkend wordt ook hoe een vorm van
beslagvrije voet bij bankbeslag kan worden gerespecteerd.
In het bijzonder is er aandacht voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Doel is dat alle
kinderen in Nederland mee kunnen doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten,
ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Hiervoor is met ingang van 2017 jaarlijks
€ 100 miljoen extra beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen daarvan € 85 miljoen. De bestuurlijke
afspraken die over de inzet van deze middelen zijn gemaakt met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) worden in 2018 geëvalueerd.

3.5

Kinderopvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de arbeidsparticipatie van ouders, maar ook aan de ontwikkeling van
het kind. Goede en betaalbare kinderopvang is daarbij van groot belang.
Het kabinet wil de financiering van de kinderopvang wijzigen naar een systeem van directe financiering.
Dit systeem is gebaseerd op twee geldstromen: de Rijksoverheid bekostigt kinderopvangorganisaties
rechtstreeks, en ouders betalen een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen. Het systeem komt in de
plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De geldstromen van en naar ouders worden hiermee beperkt,
wat de risico’s van onverwachte nabetalingen en terugvorderingen verkleint. In aanloop naar de indiening
en behandeling van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer vinden investeringen plaats waarvoor in de
begroting van 2018 middelen zijn gereserveerd.
Om de kwaliteit van de kinderopvang te borgen en de verschillen in de kwaliteitseisen van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te verkleinen treden per 2018 de Wet innovatie en kwaliteit
kinderopvang en de Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in werking. Daarnaast wordt
in 2018 het personenregister ingevoerd waarin alle personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) nodig hebben voor hun rol in de kinderopvang zich moeten inschrijven. De huidige continue
screening van de vaste medewerkers wordt uitgebreid met tijdelijke medewerkers (stagiairs,
uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen) en met mensen die structureel aanwezig zijn op de
opvanglocatie tijdens opvanguren.

3.6

AOW en Anw

In 2018 zal de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar bedragen. Na 2018 zet de geleidelijke verhoging van de
AOW-gerechtigde leeftijd door. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 67 jaar in
2021. De AOW-gerechtigde leeftijd voor 2022 is vastgesteld op 67 jaar en drie maanden.
De overheid vindt dat mensen die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s) en
die vanwege de zorg voor een kind of arbeidsongeschiktheid niet (volledig) in een eigen inkomen kunnen
voorzien, verzekerd moeten zijn van financiële ondersteuning. Daarom regelt zij in deze gevallen op
grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) een nabestaandenuitkering voor de overblijvende
partner en een wezenuitkering voor kinderen die beide ouders hebben verloren. Er zijn in 2018 geen
voornemens tot beleidswijzigingen op het terrein van nabestaanden.
Sinds 1 juli 2015 geldt voor de nabestaandenuitkering de kostendelersnorm. De hoogte van de uitkering
wordt in jaarlijkse stappen verlaagd tot 50% van het referentieminimumloon als nabestaanden kosten
delen met een of meer meerderjarige personen. In 2018 bedraagt het uitkeringspercentage voor
kostendelers 55% van het referentieminimumloon.

Deel 2 - Stand van zaken

4

Sociale zekerheid

4.1

AOW

4.1.1 Ingangsdatum AOW
Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd elk jaar in stappen van drie maanden omhoog. In 2017 is de AOWleeftijd 65 jaar en 9 maanden. Vanaf 2019 tot 2022 worden dit stappen van vier maanden. En daarna,
afhankelijk van de levensverwachting, weer stappen van drie maanden. De eerste AOW-uitkering gaat in
op de dag dat de AOW-gerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.
De verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de leeftijd waarop de opbouw begint, wordt
jaarlijks vastgesteld volgens de formule: V = (L – 18,26) – (P – 65). Dit gebeurde voor het eerst op 1
januari 2017. In de formule staat de L voor de (door het CBS geraamde) gemiddelde resterende
levensverwachting op 65-jarige leeftijd en de P voor de pensioendatum in het kalenderjaar voorafgaande
aan het kalenderjaar van verhoging. Als de uitkomst van deze formule 0,25 of meer is, wordt de AOWleeftijd met drie maanden verhoogd.
Door de toegenomen levensverwachting stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van deze formule
met ingang van 1 januari 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Deze mededeling deed
staatssecretaris Klijnsma op 31 oktober 2016.
Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verhoging met
AOW-leeftijd

3 mnd
65 + 9 mnd

3 mnd
66 mnd

4 mnd
66 + 4 mnd

4 mnd
66 + 8 mnd

4 mnd
67

3 mnd
67 + 3 mnd

De rijksoverheid heeft op haar site een tool opgenomen waarmee u eenvoudig de AOW-leeftijd vaststelt.
Flexibele AOW-datum
Op 21 februari 2017 stemde de Tweede Kamer tegen het initiatiefwetvoorstel dat Norbert Klein in 2016
indiende om de AOW te wijzigen, waardoor de AOW uitkering op een zelf gekozen moment, maar
maximaal twee jaar voor en vijf jaar na de AOW-datum kan ingaan. Klein stelde in zijn voorstel de
voorwaarde dat het vrijwillig naar voren halen van het AOW-pensioen niet mag leiden tot een beroep op
de Participatiewet. U leest daarover meer in het nieuwsbericht dat Aegon Adfis daarover schreef.
Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 14 juli 2017 de Kamer het onderzoeksrapport met betrekking tot de
meerwaarde van een flexibele AOW-datum. Op basis van de resultaten van de enquête die de
onderzoekers hielden, blijkt dat mensen een sterke voorkeur hebben voor vervroegd pensioen, vooral in
deeltijd. Volgens het onderzoek heeft een flexibele AOW echter nauwelijks invloed op de feitelijke keuze
van de pensioenleeftijd.
“Werkgevers in de bouw, de installatiebranche en de metaalsector roepen de politiek op om snel in te
grijpen. Naast een bevriezing van de pensioenleeftijd willen ze ook een onderzoek naar een flexibele
AOW. Werknemers kunnen dan eerder stoppen met werken, tegen een lagere AOW-uitkering. Eerder dit
jaar pleitte vakbond FNV ook al voor een flexibele AOW”, schreef het Algemeen Dagblad op 18 juli 2017.
Het nieuwe kabinet ontkomt er volgens werkgeversorganisaties niet aan de AOW-leeftijd te versoepelen
of te bevriezen. Grote groepen werknemers zouden ver voor hun pensioen kunnen uitvallen, omdat ze
zijn opgebrand.
Vanuit Den Haag is nog niet gereageerd op de oproep van de werkgevers. Van de vier partijen aan de
onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet is alleen D66 voorstander van een volledig flexibele AOWleeftijd, dus zowel vervroegen als uitstellen. De VVD wil alleen het later ingaan van de uitkering mogelijk
maken.

4.1.2 Kostendelersnorm AOW gaat definitief niet door
De kostendelersnorm AOW houdt in dat de AOW-uitkering lager wordt als er meer personen van 21 jaar
of ouder op één adres wonen. De reden hiervoor is dat als er meer personen in een woning wonen, de
woonkosten gedeeld kunnen worden. De norm staat in de wandelgangen bekend als 'mantelzorgboete'.
De bedoeling was dat de kostendelersnorm voor de AOW zou ingaan op 1 juli 2016. Daarna is de
kostendelersnorm voor de AOW uitgesteld omdat niet duidelijk was of de invoering van de maatregel
ongewenste effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor
kinderen die zorg nodig hebben.
Het demissionaire kabinet maakte in de Voorjaarsnota bekend het plan in te trekken. Nu de maatregel
niet doorgaat heeft het kabinet besloten om het (slapende) artikel uit de wet te halen.
De € 214 miljoen die de maatregel had moeten opleveren, wordt nu op andere plekken gevonden.

4.2

Loondoorbetaling bij ziekte

Werknemers die tijdens hun dienstverband ziek worden, hebben recht op doorbetaling van hun loon.
Werkgevers zijn verplicht bij ziekte het loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen.
Voor werknemers die blijven doorwerken na de AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 het recht
op loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot dertien weken.
De doorbetaling van het loon gedurende twee jaar is een doorn in het oog van kleine en middelgrote
bedrijven. Een andere aanpak staat daarom vaak op de agenda van de werkgeversorganisaties. En is nu
ook een onderwerp van overleg tussen de formerende partijen. Eerdere doorrekeningen van het CPB
voorzien een jaarlijkse toename van de uitvoeringslasten van circa € 600 miljoen. Er gaan geluiden op om
deze duur in te korten tot bijvoorbeeld één jaar. Door de inkorting van de loondoorbetalingsduur voor
werkgevers nemen het ziekteverzuim en de WIA-instroom naar verwachting toe. Werkgevers zullen zich
mogelijk in een collectief gefinancierde loondoorbetaling minder inspannen om ziek personeel te
voorkomen of weer aan de slag te krijgen.
Inkorting klinkt voor werkgevers aantrekkelijk. Maar wie betaalt het tweede jaar? Gaat de WIA-uitkering
eerder in of wordt er een (publiek) fonds gevormd? En hoe bewaken we de continuïteit van de reintegratie inzet?

4.3

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zzp’er?

Zzp’ers verzekeren zich massaal niet voor arbeidsongeschiktheid. Verschillende media schonken
daaraan begin juli 2017 ruim aandacht. 70% vindt zo’n verzekering te duur. Broodfondsen vervullen hier
soms een rol, maar het aandeel blijft klein.
Binnen de politiek wordt regelmatig gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor ondernemers. Eventueel met een zogenaamde ‘opting out regeling’. De ondernemer kan dan onder
bepaalde voorwaarden van de verzekering afzien. Over de vragen of die verplichte verzekering er moet
komen en op welke wijze zijn de meningen verdeeld.
Ooit kende Nederland zo’n regeling: de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ).
Deze is vrij kort na de invoering in 1998, per 1 augustus 2004 afgeschaft. De meeste ondernemers waren
blij met deze afschaffing. Ook nu blijkt uit vele onderzoeken dat het overgrote deel van de ondernemers
wars is van een verplichte verzekering.

5

Pensioen

5.1

Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68

Met ingang van 1 januari 2018 wordt in Nederland de pensioenrichtleeftijd met een vol jaar verhoogd naar
68 jaar.
Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting voor de
Nederlandse bevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze vast. Voor de berekening
van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw gebruikt men de pensioenrichtleeftijd als
‘rekenleeftijd’.
Op 31 oktober 2016 meldde het CBS dat de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2028
21,31 bedraagt. De pensioenrichtleeftijd gaat als gevolg daarvan met ingang van 1 januari 2018 met een
vol jaar omhoog: van 67 naar 68 jaar. Op 31 oktober 2016 maakte de staatssecretaris dit in een
nieuwsbericht bekend. Op 3 januari jongstleden is op voordracht van de staatssecretaris van Financiën
het betreffende besluit tot wijziging van enkele fiscale wetten en uitvoeringsbesluiten gepubliceerd.
Hiermee is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018 een feit.
In afwijking van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 en 2015 wijzigen de
opbouwpercentages voor de middelloon berekening dit keer niet. Ook de AOW-franchises blijven
ongewijzigd. Het maximale opbouwpercentage voor middelloon wordt gehandhaafd op 1,875 en voor
eindloon op 1,657 per dienstjaar (maar nu op 68 jaar).
Maximaal opbouwpercentage
ouderdomspensioen bij
pensioenrichtleeftijd 68 jaar
ouderdomspensioen bij
pensioenrichtleeftijd 67 jaar
ouderdomspensioen bij
pensioenrichtleeftijd 65 jaar
ouderdomspensioen bij
pensioenrichtleeftijd 60 jaar
maximaal opbouwpercentage partnerpensioen
maximaal opbouwpercentage
wezenpensioen

Tabel 1.

Fiscaal kader 2017

Fiscaal kader 2018

middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon

middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon
middelloon
eindloon

-

1,875%
1,657%
1,616%
1,428%
1,149%
1,015%
1,313%
1,16%
0,263%
0,232%

-

1,875%
1,657%
1,738%
1,535%
1,502%
1,327%
1,073%
0,949%
1,313%
1,16%
0,263%
0,232%

Opbouwpercentages

NB De maximale opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen zijn onafhankelijk van de
pensioenrichtleeftijd.
Nu de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar gaat, zijn ook nieuwe premiestaffels nodig. Op
10 maart 2017 publiceerde de Belastingdienst de voorlopige aangepaste premiestaffels bij een
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar (V&A 17-002).
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt in veel gevallen tot een wijziging van de pensioenregeling.
De administratieve lasten van deze wijziging voor de branche worden door de regering geschat op € 30
miljoen. Uitgaande van de huidige CBS statistieken vindt een volgende verhoging tot 69 jaar per 1 januari
2026 plaats.

5.2

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma vindt het van belang dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming
behouden. Werknemers met kortlopende dienstverbanden worden vanwege die kortlopende
dienstverbanden steeds weer geconfronteerd met afkoop van hun klein pensioen. Door deze kleine

pensioenen zoveel mogelijk binnen het systeem van waardeoverdracht te brengen, verbetert hun
pensioenvoorziening. Daarnaast verminderen de administratieve lasten van uitvoerders van kleine
pensioenen.

5.2.1 Hoofdlijnen
In haar brief aan de Tweede Kamer van 22 november 2016 beschrijft Klijnsma de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel als volgt:
Voor nieuwe kleine pensioenen vervalt het recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenen af te
kopen. Hiervoor in de plaats komt het recht voor alle uitvoerders om – zonder tussenkomst van de
gewezen deelnemer – kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer
actief opbouwt. Uitvoerders die kiezen om mee te doen aan het systeem mogen op vrijwillige basis ook
bestaande kleine pensioenen overdragen.
Alle uitvoerders moeten inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen accepteren.
De huidige opschortende werking bij onderdekking van een pensioenfonds geldt niet bij deze
automatische waardeoverdracht.
Gewezen deelnemers met een klein pensioen kunnen geen bezwaar maken tegen de automatische
waardeoverdracht.

5.2.2 Pensioenregister als centrale gegevens-uitwisselaar
Omdat de gewezen deelnemer geen actieve rol heeft bij de waardeoverdracht van zijn kleine pensioen,
regelt de nieuwe wet de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders op een andere manier. Klijnsma ziet
daarin een belangrijke rol voor het pensioenregister en stelt voor om het pensioenregister een extra taak
te geven als centrale gegevens-uitwisselaar tussen de pensioenuitvoerders.
5.2.3 Heel kleine pensioenen vervallen
Omdat de kosten van de administratie van heel kleine pensioenen niet in verhouding staan tot het belang
van deze pensioenaanspraken, wil Klijnsma deze kleine rechten laten vervallen. Ze denkt erover die
grens voor premieovereenkomsten te stellen op een afkoopwaarde van € 14 en bij
uitkeringsovereenkomsten op een levenslange uitkering van € 2 bruto per jaar.
5.2.4 Stand van zaken wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen
Staatssecretaris Klijnsma bereikte dit voorjaar overeenstemming met de Stichting van de Arbeid, de
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Nadat de
Ministerraad op 12 mei 2017 instemde met het wetsvoorstel is dit wetsvoorstel voor advies aan de Raad
van State gezonden. Na toetsing van de Raad van State startte de staatssecretaris op 3 augustus de
internetconsultatie van de AMvB Waardeoverdracht klein pensioen.
In de AMvB staat onder andere dat de pensioenuitvoerders zes maanden de tijd krijgen om de bestaande
kleine pensioenen in kaart te brengen en een besluit te nemen over het wel of niet gebruikmaken van dit
nieuwe wettelijk recht. De verwachting is dat de bulk van de waardeoverdrachten vervolgens binnen vier
jaren wordt gerealiseerd. Zie ook ons nieuwsbericht van 11 augustus 2017 over de internetconsultatie.
Op 14 september is de consultatie gesloten. Het is de bedoeling dat de wet in januari 2018 in werking
treedt. Het wetsvoorstel is op 30 augustus 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

5.3

Verzamelwet pensioenen 2017

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het
betreft wijzigingen die hoofdzakelijk technisch van aard zijn. Deze wijzigingen hebben een verbetering
van de pensioenwetgeving tot doel.
De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 13 juni 2017 met algemene stemmen aan. In de Eerste
Kamer startte de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11 juli 2017met de behandeling.

De wijzigingen betreffen onder meer:
 uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 elektronische informatieverstrekking;
 periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van vijf naar tien jaar;
 voorwaardelijkheidsverklaring;
 raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 overgangsrecht website verplichting;
 bevoegdheid tot waardeoverdracht bij «herkansing»;
 procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.
Met de verzamelwet wordt nu ook het intrekken van de Wet Privatisering FVP geregeld. Op grond van
laatstgenoemde wet had de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1998 een Stichting FVP
aangewezen die vanaf 1 januari 1999 de voortzetting van pensioenopbouw voor oudere werkloze
werknemers bekostigde. De bekostiging van de voortzetting van de pensioenopbouw is per 2011 voor
nieuwe werklozen stopgezet. De Stichting FVP is inmiddels geliquideerd. De Wet privatisering FVP heeft
geen functie meer en wordt ingetrokken.

5.4

PEPP (pan-Europees persoonlijk pensioenproduct)

Op 29 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct. De Europese Commissie wil een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)
introduceren. Dit nieuwe type vrijwillig persoonlijk pensioen is bedoeld om spaarders meer keuze te
geven wanneer zij geld opzij zetten voor de oude dag en hen meer concurrerende producten aan te
bieden.

5.4.1 Persoonlijk pensioenproduct
Het PEPP dat de Europese Commissie wil introduceren, is een derde pijler product. PEPP is bedoeld ter
aanvulling van bestaande staats-, bedrijfs- en nationale pensioenen. PEPP's krijgen dezelfde
standaardattributen, ongeacht waar zij in de EU verkocht worden. Zij kunnen verkocht worden door een
breed scala van aanbieders, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, bedrijfspensioenfondsen,
beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders. De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan
om PEPP's fiscaal hetzelfde te behandelen als vergelijkbare bestaande nationale producten, ook al
voldoet het PEPP niet volledig aan de nationale criteria voor belastingvermindering.
Het persoonlijk pensioenproduct biedt spaarders volgens de Commissie onder meer de volgende
voordelen:
 breed scala aan aanbieders en daardoor meer concurrentie;
 hoog niveau van consumentenbescherming onder een eenvoudige standaardbeleggingsoptie;
 recht om tegen gelimiteerde kosten om de vijf jaar zowel binnenlands als grensoverschrijdend van
aanbieder te veranderen;
 meeneembaar in de lidstaten;
 mogelijkheid om geld te blijven bijstorten storten na verhuizing naar een andere lidstaat.
Dit vraagt om strenge informatievereisten en distributieregels, ook online. Verder moeten aanbieders
beschikken over een vergunning van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
(EIOPA).

Aanbieders kunnen PEPP's in verschillende lidstaten ontwikkelen, om activa effectiever te poolen en
schaalvoordelen te realiseren. PEPP-aanbieders en spaarders zullen verschillende opties voor betalingen
hebben aan het einde van de levensduur van het product.
Het PEPP-voorstel zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Nadat het
voorstel is aangenomen treedt de verordening in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

6

Pensioen van de directeur-grootaandeelhouder

6.1

Inleiding

Het pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is speciaal. Daarvoor gelden afwijkende
juridische en fiscale regels. Zo kan een DGA zijn pensioenaanspraken laten uitvoeren door zijn eigen BV.
We spreken dan van pensioen in eigen beheer (PEB).
Door de fiscale regelgeving en ontwikkelingen van de rentestand leidde PEB in de praktijk tot knelpunten.
Er ontstond een groot verschil tussen de fiscaal voorgeschreven waarde van pensioen (op basis van een
rekenrente van 4%) en de werkelijke waarde van deze aanspraken (op basis van de actuele rente). In
veel gevallen mocht de BV geen dividend uitkeren. Ook bij scheiding of herverzekering van de
pensioenaanspraken gaf dit problemen.
Dit leidde tot de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet
uitfasering PEB). De bedoeling was dat deze wet op 1 januari 2017 zou ingaan. Dit werd 1 april 2017.

6.2

Afschaffen pensioen in eigen beheer en overgangsrecht

Op 1 april 2017 ging de Wet Uitfasering PEB in. Op verzoek van de Tweede Kamer werd een coulance
regeling ingevoerd. Hierdoor kregen DGA ’s met PEB drie maanden langer de tijd. Vanaf 1 juli 2017
kunnen zij geen PEB meer opbouwen.
Voor in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken biedt de Wet Uitfasering PEB de DGA de keuzes
met betrekking tot zijn PEB. Hij kan ervoor kiezen om zijn PEB:
 af te kopen;
 om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV); of
 premievrij in eigen beheer te houden.
Als een DGA besluit om zijn pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV mag hij de
pensioenaanspraken eerst afstempelen.

6.3

Afstempelen

Afstempelen betekent dat de DGA zijn pensioenaanspraken zodanig verlaagt dat de commerciële waarde
van deze aanspraken gelijk is aan de fiscale balanswaarde. Hierdoor neemt de hoogte van de
pensioenaanspraken vaak met meer dan helft af. Het afstempelen van de pensioenaanspraken leidt
volgens de wet niet tot fiscale winst of verlies in de BV. Bij uitkering van dividend of verkoop van de
aandelen moet de DGA rekening houden met belastingheffing over de waardestijging.
Afkoop of omzetting van het pensioen geldt voor alle pensioenen die in eigen beheer worden gehouden.
Het kan dus gaan om pensioen dat nog in opbouw is, pensioen dat al is ingegaan maar ook verevende
pensioenrechten van de ex-echtgenoot die nog in eigen beheer worden gehouden. Ook deze verevende
aanspraken kan een DGA dus afstempelen.
Over het afstempelen gevolgd door afkoop of omzetting van het pensioen moet de DGA de
Belastingdienst informeren. Dit moet hij doen binnen één maand na het afstempelen. Hij moet hierbij
gebruikmaken van een formulier dat op de site van de Belastingdienst staat. Het gebruik van dit formulier
is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de hierna genoemde korting.

6.4

Afkoop

Een DGA die zijn pensioen afkoopt, moet dit aangeven als inkomen uit arbeid in box 1 van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Als de DGA het pensioen afkoopt in 2017, 2018 of 2019 krijgt hij een korting op
de belaste afkoopwaarde van het pensioen en hoeft hij geen revisierente te betalen. De korting is
afhankelijk van het moment van afkoop en bedraagt in:

2017
34,5%
2018
25,0%
2019
19,5%
De korting mag de DGA toepassen over de fiscale balanswaarde aan het einde van 2015. Is de
afkoopwaarde op de datum van afkoop lager dan de balanswaarde ultimo 2015, dan wordt over die
lagere waarde de korting verleend.
Bij afkoop na 31 december 2019 betaalt de DGA over het volledige afkoopbedrag inkomstenbelasting. En
betaalt hij daarover ook nog eens 20% revisierente. Door het afstempelen gevolgd door afkoop is de BV
verlost van de dividendklem.
De echtgenoot van de DGA moet instemmen met het afstempelen en de afkoop. Hij of zij moet het
hiervoor genoemde formulier aan de Belastingdienst meeondertekenen. De instemming is ook nodig als
een ex-echtgenoot nog rechten heeft op het pensioen in eigen beheer. In veel gevallen zal de DGA de
(ex-)echtgenoot ook moeten compenseren.

6.5

Omzetting in ODV

De DGA kan er ook voor kiezen zijn pensioen fiscaal geruisloos om te zetten in een ODV. Na de eerder
omschreven afstempeling heeft de BV de verplichting om een periodieke uitkering aan de DGA te doen.
De BV moet deze verplichting jaarlijks oprenten met de marktrente. Zolang de BV geen uitkering heeft
gedaan, kan de BV de verplichting geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een verzekeraar of bank. In
dat geval moet de verzekeraar of bank de lijfrente uitvoeren volgens de regels die gelden voor een
lijfrente voor een pensioentekort.
De BV die de ODV in eigen beheer houdt, moet de uitkering starten in de periode die aanvangt vijf jaar
voor de AOW-leeftijd van de DGA en eindigt twee maanden na die datum. De uitkering duurt 20 jaar.
Gaat de uitkering in vóór de AOW-leeftijd, dan duurt de uitkering 20 jaar plus het aantal jaren dat de
uitkering ingaat vóór de AOW-leeftijd.
Na overlijden gaat de uitkering over op de erfgenamen van de DGA. Als de DGA overlijdt vóór de
ingangsdatum bedraagt de duur 20 jaar. Overlijdt hij na ingang van de termijnen, dan is de duur gelijk aan
de nog resterende termijnen.
Het fiscale en juridische etiket wijzigt wanneer de DGA zijn pensioen omzet in een ODV. Het pensioen
wordt een recht op lijfrente of een periodieke uitkering. Door het afstempelen neemt de uitkering met
meer dan de helft af. De (ex-) echtgenoot moet instemmen met de omzetting van het pensioen in een
ODV.

6.6

Premievrij aanhouden

Als de DGA niet kiest, of kan kiezen, voor afkoop of omzetting van zijn pensioenaanspraken in een ODV
kan hij zijn opgebouwde pensioenrechten in eigen beheer aanhouden. Het PEB kan hij niet meer verder
opbouwen. Op de waardering van de fiscale pensioenverplichting blijft de wetgeving van toepassing die
gold op 31 december 2016. Dat houdt onder meer in dat de BV de fiscale waarde van de
pensioenverplichting actuarieel (rente en sterfterisico) moet oprenten. En dat de BV rekening moet
houden met de eventueel toegezegde indexatie van premievrije rechten.
Het verschil tussen de fiscale en de commerciële waarde blijft bestaan. Daardoor kan de BV
waarschijnlijk geen dividend uitkeren. Ook het knelpunt bij echtscheiding blijft bestaan.

6.7

Compensatie

De echtgenoot van de DGA heeft een afgeleid recht met betrekking tot het PEB. Op grond van de Wet
Verevening pensioen bij scheiding heeft hij of zij bij scheiding recht op de helft van het, tijdens het
huwelijk, in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen en het volledig opgebouwde partnerpensioen

(bijzonder partnerpensioen). Als de DGA zijn pensioen afkoopt of omzet in een ODV, verdwijnen deze
afgeleide rechten.
Om de positie van de echtgenoot van de DGA te beschermen bepaalde de staatssecretaris dat de
echtgenoot van de DGA moet instemmen met afkoop of omzetting van het pensioen. Maar het gaat
verder. Het kan zijn dat door de huwelijkse voorwaarden door afkoop of omzetting alle rechten naar de
DGA gaan. Daardoor wordt hij verrijkt. De staatssecretaris stelt dat de echtgenoot van de DGA voldoende
gecompenseerd moet worden voor deze verschuiving van vermogen. Als dat niet gebeurt, is er sprake
van een belaste schenking van de echtgenoot aan de DGA. Het gaat dan om de compensatie van de
waardestijging van de aandelen door de afstempeling en de afkoopwaarde of omzettingswaarde van het
pensioen.
De DGA hoeft zijn echtgenoot niet te compenseren als hij:
 gehuwd is in algehele gemeenschap van goederen;
 huwelijkse voorwaarden heeft met finaal verrekenbeding;
 in de huwelijkse voorwaarden pensioenverrekening is uitgesloten.
De DGA en zijn echtgenoot kunnen op verschillende manieren de eventuele compensatie regelen. De
staatssecretaris heeft aangegeven dat hij ook instemt met een compensatie die bestaat uit een
voorwaardelijk recht van de echtgenoot. Ondanks vele vragen over dit onderwerp heeft de
staatssecretaris geweigerd modellen voor de compensatie van de echtgenoot van de DGA op te stellen.

6.8

Verzekerde pensioenaanspraken

Veel DGA’s hebben hun pensioen geheel of gedeeltelijk verzekerd bij een verzekeraar. De Wet
uitfasering PEB geldt niet voor verzekerde pensioenen. Een verzekerd pensioen kan de DGA dus niet
met de hiervoor genoemde fiscale tegemoetkoming afkopen of omzetten in een ODV.
De DGA kan de pensioenverzekeringen voortzetten. In de Handreiking van het Centraal Aanspreekpunt
Pensioenen (CAP) (Versie 7 juli 2017) staat op welke wijze dit volgens de Belastingdienst moet
gebeuren. Daarbij maakt het CAP onderscheid tussen volledig verzekerde en gedeeltelijk verzekerde
regelingen. Volledig verzekerde regelingen kunnen ongewijzigd worden voortgezet. Bij gedeeltelijk
verzekerde regelingen moeten de BV en de DGA besluiten hoe zij het verzekerde pensioendeel willen
voortzetten. Uiterlijk 31 december 2017 moeten zij hierover een besluit nemen en dit formeel vastleggen.
Tot 1 juli 2017 kon de DGA zijn verzekerde pensioen fiscaal geruisloos overdragen aan de BV. Vanaf 1
juli 2017 kan dat niet meer, tenzij het verzoek voor overdracht voor 1 juli is gedaan aan de verzekeraar.
De verzekeraar mag dit overdrachtsverzoek dan na 1 juli afwikkelen.
Nadat het pensioenkapitaal is overgedragen, is het pensioen volledig in eigen beheer. De DGA kan dit
PEB afkopen of omzetten in een ODV of in eigen beheer laten. Als de DGA na overdracht van het
verzekerde kapitaal naar eigen beheer zijn PEB afkoopt in 2017, 2018 of 2019 geldt de korting niet.

6.9

Pensioenverevening bij echtscheiding van de DGA

Volgens constante jurisprudentie van de Hoge Raad moet het te verevenen DGA-pensioen worden
afgestort bij een verzekeraar. De Hoge Raad vindt dit redelijk en billijk. Slechts als daardoor de
continuïteit van de onderneming van de BV in gevaar komt, hoeft een verzoek tot afstorting niet
gehonoreerd te worden.
Het Hof Den Haag introduceerde het begrip ‘postrelationele solidariteit’. Volgens het Hof brengt de
postrelationele solidariteit tussen ex-echtgenoten met zich dat een DGA en zijn partner bij scheiding het
effectief aanwezige pensioen in gelijke mate moeten verevenen. Dit speelt wanneer de BV onvoldoende
middelen heeft om het volledige pensioen te verzekeren. Er is dan sprake van onderdekking op basis van
commerciële maatstaven. De Hoge Raad nam in 2017 - in een andere procedure - deze zienswijze over.

Volgens de Hoge Raad moet een dekkingstekort evenredig worden gedeeld door de DGA en zijn
echtgenoot.

6.10

Jurisprudentie over PEB

Wanneer een vennootschap bij ontbinding het PEB verrekent met de rekeningcourantschuld van de DGA
is er sprake van afkoop van het pensioen. Dit concludeerden zowel de Rechtbank Den Haag als het Hof
Den Haag. De waarde van de pensioenaanspraak vormt inkomen uit arbeid voor de DGA. De DGA moet
hierover ook 20% revisierente betalen.
Volgens de Rechtbank Den Haag geldt hetzelfde als de BV het pensioen niet uitkeert. Een DGA had met
ingang van de pensioendatum, 1 mei 2013, recht op een jaarlijks pensioen van € 57.327. Wegens gebrek
aan liquide middelen keerde de BV in 2013 geen pensioen uit. De rechtbank concludeerde in december
2016 dat de pensioenregeling niet correct is uitgevoerd en dat daardoor fiscaal sprake is van afkoop van
pensioen. De DGA kon geen beroep doen op de uitzondering dat het pensioen niet voor verwezenlijking
vatbaar was. De BV had wel vermogen maar dat bestond nagenoeg uitsluitend uit een vordering op de
DGA van ruim € 500.000. In ons bericht van 23 december 2016 concludeerden wij dat dat de DGA
gehouden was pensioen uit te keren. Hij kon dat doen door inlossing van zijn vordering, maar moet dan
wel de uitkering aangeven en hierover belasting betalen.

7

De toekomst van ons pensioenstelsel

7.1

Inleiding

Al geruime tijd discussiëren we in Nederland over de toekomst van ons pensioenstelsel. In 2014 startte
het kabinet de Nationale Pensioendialoog. In het kader daarvan vroeg de staatssecretaris van SZW op 4
april 2014 advies aan de SER over hoe de SER aankijkt tegen de aanvullende pensioenen in de
toekomst en welk transitiepad daarvoor nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat collectiviteit, solidariteit en
verplichtstelling de fundamenten zijn waarop het stelsel is gebouwd en dat dit ook de belangrijkste
uitgangspunten zijn voor de toekomst.
In februari 2015 bracht de SER het “Advies Toekomst Pensioenstelsel” (hierna: het Advies) uit. Daarin
beschrijft de SER vier varianten. Een daarvan, het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve
risicodeling, bestempelde het als “interessant maar onbekend”. De SER kondigde aan deze variant nader
te willen bestuderen en verkennen en daarbij ook in te gaan op de transitievraagstukken. Op 20 mei 2016
publiceerde de SER de “Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling” (hierna:
de Verkenning). Hierin vult de SER deze variant nader in en vergelijkt deze met de andere varianten. In
de op 8 juli 2016 gepubliceerde Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel bouwt de staatssecretaris
voort op de SER-varianten en neemt ze als uitgangspunt voor het toekomstige pensioenstelsel. Sindsdien
is het stil.
Half augustus gingen de sociale partners op bezoek bij de kabinetsformateur en de partijen die
onderhandelen over een nieuwe coalitie. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer verklaarde na afloop “nog
niet het begin van een akkoord over grootscheepse arbeidsmarkthervormingen en het pensioenstelsel te
hebben bereikt”. Dat maakt de vraag actueel hoe het nieuwe kabinet omgaat met de toekomst van ons
pensioenstelsel. Als de sociale partners er niet tijdig uitkomen, zal de politiek zijn verantwoordelijkheden
(moeten) nemen en knopen doorhakken.

7.2

SER

In het Advies verkende en beoordeelde de SER vier varianten om het pensioenstelsel te ontwikkelen en
te versterken. Deze varianten verschillen van elkaar in opbouw van het pensioenvermogen, keuzevrijheid,
mate van collectiviteit en risicodeling tussen generaties. De varianten zijn:
I
uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
II
nationale pensioenregeling;
III
persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
IV
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.
De varianten II en III beoordeelde de SER als minder interessant en bleven in de Verkenning dan ook
verder onbesproken. De Pensioenfederatie onderzocht de varianten I en IV en stuurde op 30 november
2016 de resultaten van dit onderzoek aan de SER.
De contouren zijn bekend. Er lijkt een voorkeur te zijn voor variant IV. Deelnemers in een
pensioenregeling moeten een individueel pensioenpotje krijgen met een collectieve buffer voor
tegenvallers. Maar de concrete uitwerking laat op zich wachten. Ook variant I ligt nog op tafel. De sociale
partners komen niet tot een eensluidend advies. Met name de vakbeweging vreest voor problemen met
de achterban als de individuele potjes ten koste gaan van de solidariteit. Hoe de buffer vormgegeven
wordt, is daarbij een heikel punt. Voorstanders van de individuele potjes wijzen er op dat een collectieve
buffer geen ‘eigenaar’ heeft en dus niet past in een dergelijk stelsel. Tevens leidt een collectieve buffer tot
een perverse prikkel. Het rendement op het individuele potje boven een bepaald percentage wordt
afgeroomd en toegevoegd aan de buffer. De individuele deelnemer heeft er dus geen enkel belang bij om
te streven naar een hoger rendement. Hij zal zijn beleggingsmix daarop aanpassen door minder risicovol
te beleggen. En dat gaat ten koste van het totale rendement.

Een extra complicatie is dat de discussie inmiddels niet meer alleen gaat over een nieuw
pensioencontract in de tweede pijler, maar ook over de stijgende AOW-leeftijd, pensioen voor zzp’ers en
de pensioenleeftijd voor mensen met een zwaar beroep. Het aan elkaar verbinden van al deze
onderwerpen bespoedigt een snel resultaat niet.

7.3

Raad van State

Het kabinet vroeg in april 2017 de Raad van State om advies over de juridische consequenties van het
afschaffen van de doorsneesystematiek. Met name over de vraag of de eventuele keuze voor een
degressieve opbouw tot leeftijdsdiscriminatie leidt. En de consequenties die het afschaffen van de
doorsneesystematiek heeft voor de houdbaarheid van de verplichtstelling. De Raad van State publiceerde
haar advies op 3 juli 2017.
De Raad concludeert in voorzichtige bewoordingen: “bij de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel
weliswaar rekening gehouden dient te worden met het Europeesrechtelijke verbod op
leeftijdsdiscriminatie, maar dit verbod sluit een overgang naar een pensioenstel met degressieve opbouw
niet bij voorbaat uit.” Eveneens leidt het ontbreken van een doorsneesystematiek in een nieuw
pensioenstelsel er volgens de Raad niet automatisch toe dat een dergelijk stelsel dusdanig weinig
solidariteitskenmerken bevat dat verplichtstelling leidt tot een ongerechtvaardigde inbreuk op het
Europese mededingingsrecht.
Veel keuzes voor een nieuw stelsel zijn derhalve mogelijk binnen de Europeesrechtelijke kaders, aldus de
Raad. Of uiteindelijk wordt voldaan aan de eisen uit de Europeesrechtelijke kaders hangt af van de wijze
waarop het pensioenstelsel als geheel is vormgegeven. Geen blokkade derhalve, maar wel blijft
voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. Wat dat betreft is de kop in het Financieele Dagblad (FD) van
14 juli 2017: “Horde bij Raad van State voor hervorming pensioenstelsel lijkt genomen” en de conclusie
van het artikel dat aan een belangrijke voorwaarde voor een nieuw pensioenstelsel lijkt te zijn voldaan,
wel heel enthousiast en optimistisch. “Niet bij voorbaat uitsluiten” is toch wat anders dan “in alle gevallen
toegestaan”.

7.4

Staatssecretaris Klijnsma

In een interview in het FD van 11 augustus 2017 waarschuwt staatssecretaris Klijnsma de sociale
partners. “Ik heb altijd gevonden dat de sociale partners op de tweede pijler het voortouw hebben, want
het gaat gewoon om een arbeidsvoorwaarde. Maar als zij met niets komen, dan geven ze dat voortouw
uit handen.” Zij daagt de vakbeweging uit hun achterban te vragen over hun eigen schaduw heen te
springen. “Het gaat immers niet alleen om het pensioen van de huidige gepensioneerden, het gaat om
het pensioen van alle Nederlanders.” Het plan waaraan de SER werkt - persoonlijke potjes met een
collectieve buffer - noemt zij ook voor de achterban van de vakbond begaanbaar. “We nemen geen
afscheid van de doorsneepremie, maar kiezen voor een leeftijdsafhankelijke opbouw van rechten, wat
beter past bij een flexibele arbeidsmarkt. Er wordt geen afscheid genomen van de solidariteit, collectiviteit
en verplichtstelling. Natuurlijk is het moeilijk uit te leggen, maar het is wel begaanbaar.”
Zij wijst er op dat wanneer je als sociale partners je ultieme ideeën over de vernieuwing van het stelsel op
tafel legt, dat voor de vier onderhandelende partijen aan de informatietafel moeilijk terzijde te schuiven is.
“Doe je dat niet, dan moeten werkgevers en werknemers straks achteruit onderhandelen ten opzichte van
wat er in het regeerakkoord staat.”

7.5

Kabinetsformatie

De standpunten van de beoogde coalitiepartners (VVD, CDA, D66 en CU) op pensioengebied lopen
enigszins uiteen, maar lijken geen showstopper voor de formatie.
De fiscale aftopping, de verplichtstelling en de doorsneepremie zijn waarschijnlijk de grootste
discussiepunten. VVD, D66 en CU zijn voor individuele potjes. CDA neemt geen specifiek standpunt in.
De VVD is een warm voorstander van het afschaffen van de verplichtstelling, D66 zit in het midden (wel
verplichte deelname, maar vrije keus uitvoerder) en CDA en CU willen de verplichtstelling handhaven.

Ook de fiscale aftopping zorgt voor verdeeldheid. VVD en CDA willen geen verdere aftopping. CU wil het
pensioengevend salaris beperken tot anderhalf keer modaal (ongeveer € 55.500). D66 wil verplichte
deelname tot het maximum SV-loon (ongeveer € 54.000) en daarboven een fiscaal gefaciliteerde
vrijwillige deelname tot een salaris van € 100.000. Bij de doorsneepremie vinden VVD, D66 en CU elkaar
in het streven om hem af te schaffen. Het CDA neemt geen specifiek standpunt in. In het creëren van
mogelijkheden om flexibeler om te gaan met premie-inleg en uitkeringen vinden de partijen elkaar op
hoofdlijnen. Gedeeltelijke opname ineens voor de financiering van het eigen huis kan op steun van alle
vier rekenen.

7.6

Conclusie

De toekomst van ons pensioenstelsel blijft ongewis. Zijn de betrokken partijen, werkgevers, vakbonden
en politiek bereid en in staat om over hun eigen schaduw heen te springen en een werkzaam compromis
te bereiken? De tijd zal het leren, maar de recente ontwikkelingen stemmen ons niet erg hoopvol.

8

Kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht
eigen woning

Sinds 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening
Eigen Woning (SEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) en BHW-kapitaalverzekering vervallen.

8.1

Tijdklemmen; hoe zat het ook al weer?

Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) is het mogelijk om met een KEW in
box 1 kapitaal op te bouwen waarmee de eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Er is
sprake van een KEW zolang de verzekeringnemer of zijn partner een eigen woning heeft en:
 in de polis is bepaald dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de
eigenwoningschuld;
 de looptijd van de verzekering maximaal 30 jaar is;
 de duur van de premiebetaling minimaal 15 jaar is, of tot eerder overlijden;
 de hoogste premie (op jaarbasis) niet meer dan 10 keer de laagste premie bedraagt;
 de verzekering recht geeft op een eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of bij overlijden van de
verzekerde.
Op de uitkeringsdatum kan gebruik worden gemaakt van de kapitaalvrijstelling eigen woning als:
 de uitkering heeft gediend ter aflossing van de eigenwoningschuld;
 de hoogste premie niet meer heeft bedragen dan 10 maal de laagste premie;
 er ten minste 15 jaar of 20 jaar premie is betaald.
Bij ten minste 15 jaar premiebetaling bedraagt de kapitaalvrijstelling eigen woning
€ 36.900. Bij ten minste 20 jaar premiebetaling bedraagt de kapitaalvrijstelling eigen woning € 162.500.
De kapitaalvrijstelling eigen woning bedraagt nooit meer dan de eigenwoningschuld op het moment van
uitkeren.
Als een KEW tot uitkering komt voordat de termijn van 15 jaar is verstreken, kan de verzekeringnemer
geen gebruik maken van de kapitaalvrijstelling eigen woning en is het rentebestanddeel in de uitkering
volledig belast in box 1. Het rentebestanddeel is gelijk aan de uitkering verminderd met de betaalde
premies.

8.1.1 SEW en BEW
Met ingang van 1 januari 2008 is banksparen voor de eigenwoningschuld ook mogelijk gemaakt. Voor de
SEW en BEW kent de Wet IB 2001 soortgelijke bepalingen als voor de KEW.
8.1.2 Eerste tijdklemmenbesluit eind 2012
In de praktijk bleek dat in meer situaties behoefte was om eerder te kunnen beschikken over de waarde
van een KEW, SEW of BEW (hierna: KEW). Daarom verscheen eind 2012 het eerste tijdklemmenbesluit.
Hierin staat dat de hoge vrijstelling van toepassing kan zijn:
 bij echtscheiding of beëindiging van fiscaal partnerschap;
 als de verkoopprijs van de vorige woning onvoldoende is om de desbetreffende eigenwoningschuld
volledig af te lossen; of
 als de belastingplichtige gebruikmaakt van een vorm van schuldhulpverlening.
Tot het tijdstip van gehele of gedeeltelijke uitkering moet de jaarlijkse premie of inleg binnen de vereiste
bandbreedte zijn gebleven. Daarnaast moet met de afkoopsom de eigenwoningschuld zoveel mogelijk
worden afgelost.

De belastingplichtige die met een beroep op dit besluit zijn KEW tot uitkering wil laten komen, moet aan
de verzekeraar, bank of beheerder aannemelijk maken dat hij zich in één van de in het besluit bedoelde
situaties bevindt.

8.1.3 Tweede tijdklemmenbesluit eind 2014
Eind 2014 is een tweede tijdklemmenbesluit gepubliceerd. In dit besluit staat dat de goedkeuring van het
tijdklemmenbesluit van eind 2012 ook geldt voor BHW-kapitaalverzekeringen. Ook in deze situaties moet
de eigenwoningschuld zoveel mogelijk worden afgelost.
Per 1 januari 2017 is het tijdklemmenbesluit in de Wet IB 2001 opgenomen.

8.2

Kapitaalvrijstelling eigen woning vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is de eis van 15 of 20 jaar premiebetaling verdwenen uit de Wet IB 2001. Voldoende is
nu dat er jaarlijks premie is betaald.
Vanaf 1 april 2017 gelden voor de kapitaalvrijstelling eigen woning de volgende voorwaarden:
 er wordt jaarlijks premie betaald;
 de premie blijft binnen de bandbreedte 1:10;
 de eigenwoningschuld wordt met de uitkering afgelost.
Als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, is de kapitaalvrijstelling eigen woning maximaal
€ 162.500. De kapitaalvrijstelling eigen woning geldt op de expiratiedatum of bij eerdere afkoop. De lage
kapitaalvrijstelling eigen woning van € 36.900 bestaat vanaf 1 april 2017 niet meer.

8.2.1 Ingekorte duur premiebetaling en premievrije KEW
Als de premieduur van een KEW is ingekort of een KEW premievrij is gemaakt dan kan in de periode dat
er geen premie meer is verschuldigd niet worden voldaan aan de eis van jaarlijkse premiebetaling.
Daarom keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat KEW’s met een ingekorte duur premiebetaling
van ten minste vijftien jaar of KEW’s die na ten minste vijftien jaar premievrij zijn gemaakt voldoen aan de
eis van jaarlijkse premiebetaling. Bij expiratie of afkoop van deze KEW’s kan de kapitaalvrijstelling eigen
woning gebruikt worden als aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
Bij ingekorte duur premiebetaling korter dan vijftien jaar en premievrijmaking binnen vijftien jaar wordt niet
meer voldaan aan de KEW-voorwaarden en verhuist de verzekering naar Box 3. Er vindt een fictieve
uitkering plaats. Hierop is de kapitaalvrijstelling eigen woning niet van toepassing.

8.2.2 Verhuizen naar een huurwoning en emigratie
Als de eigen woning is verkocht en men naar een huurwoning verhuist, is de kapitaalvrijstelling eigen
woning ook van toepassing. In dat geval hoeft bij afkoop van de KEW de eigenwoningschuld niet te
worden afgelost. Dit geldt ook als de KEW als een box 3 kapitaalverzekering wordt voortgezet. Omdat er
in dat geval geen sprake meer is van een eigen woning kan de KEW niet meer als een KEW blijven
doorlopen. Er vindt een fictieve uitkering plaats. Op de fictieve uitkering is de kapitaalvrijstelling eigen
woning van toepassing. Deze regeling gold al vanaf 2001 en is niet gewijzigd. Deze regeling geldt ook bij
emigratie.

8.3

BHW-kapitaalverzekeringen vanaf 1 april 2017

Ook voor een BHW-kapitaalverzekering is het niet meer nodig om 20 jaar premie te betalen om voor de
kapitaalvrijstelling van € 95.294 in aanmerking te komen. Voldoende is dat er ten minste 15 jaar premies
zijn betaald. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een totale kapitaalvrijstelling van € 123.428 (€
28.134 + € 95.294).
Vanaf 1 april 2017 gelden voor BHW-kapitaalverzekeringen de volgende voorwaarden:




er is ten minste 15 jaar premie betaald:
de premie blijft binnen de bandbreedte 1:10.

Als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, bedraagt de vrijstelling maximaal € 123.428.
De vrijstelling kan op de expiratiedatum of bij eerdere afkoop worden toegepast.
Bij een KEW moet de eigenwoningschuld worden afgelost. Deze eis geldt niet voor
BHW-kapitaalverzekeringen. De afkoopwaarde is vrij besteedbaar.

8.4

En hoe zit het met de pre BHW-kapitaalverzekering?

Er is sprake van een pre BHW-kapitaalverzekering als de ingangsdatum voor 1 januari 1992 ligt.
De uitkering is belastingvrij als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 er is ten minste 12 jaar premie betaald;
 het verzekerde kapitaal is op of na 1 januari 1992 niet verhoogd. Tenzij dit volgens de
polisvoorwaarden was toegestaan;
 er wordt voldaan aan de bandbreedte–eis.
De bandbreedte-eis is afhankelijk van de looptijd van de verzekering:
Looptijd verzekering

hoogste premie niet meer dan

Tot en met 15 jaar

5 maal de laagste premie

Tot en met 20 jaar

10 maal de laagste premie

Tot en met 30 jaar

15 maal de laagste premie

Meer dan 30 jaar

20 maal de laagste premie

Als de verzekering niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is het rentebestanddeel volledig belast in
box 1. Het rentebestanddeel is gelijk aan de uitkering verminderd met de betaalde premies.
Het vervallen van de tijdklemmen heeft geen invloed op de fiscale behandeling van pre
BHW-kapitaalverzekeringen

