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Heeft u recht op toeslagen? 
Ieder jaar gaan wij (n.a.v. uw aangifte inkomstenbelasting) na of u recht heeft op toeslagen. 
Als dit het geval is, vragen wij de toeslagen voor u aan, zodat u deze van de Belastingdienst 
gestort zult krijgen. U hoeft hier in principe zelf niets voor te doen.  

Moet ik nog iets doen voor de belasting? 
Dit is een vraag die aan het eind van het jaar veel gesteld wordt. Wat kunt u doen om de  
belastingdruk zo laag mogelijk te houden? Er zijn verschillende opties die kunnen worden  
toegepast. 
 
Box 1 Inkomen uit werk en woning 
 
♦ Storten lijfrente 
Een mogelijkheid, waar u zowel nu als in de toekomst voordeel van heeft, is het storten van een 
bedrag op een lijfrente-rekening. Deze storting is, afhankelijk van uw jaarruimte, aftrekbaar van 
uw inkomen. Een mooie manier om nu uw belastingdruk te verlagen en te sparen voor een extra    
inkomen na uw pensioen. 
De genoemde jaarruimte is afhankelijk van het inkomen in het voorgaande jaar. Wanneer u wilt 
storten, neemt u dan contact met ons op, zodat wij de jaarruimte voor u kunnen berekenen. Zo 
weet u zeker dat de gehele storting aftrekbaar is. 
Let op! Heeft u nog geen speciale lijfrente-bankrekening, open deze dan snel. Vaak duurt het 
een paar weken voor alles geregeld is en de storting moet úiterlijk 31 december gedaan zijn! 
 
♦ Investeringsaftrek 
Als u van plan bent om in 2017 een (grote) investering te doen, kan het interessant zijn om de 
investeringsverplichting reeds in 2016 aan te gaan en een aanbetaling te doen. Op deze manier 
kunt u nog profiteren van de investeringsaftrek in 2016. Of het voor u van toepassing is, is  
afhankelijk van uw situatie. Hierbij wordt er gekeken naar de totale investering én de  
belastingdruk in 2016.  
Voor investeringen tussen € 2.300 en € 56.024 geldt een aftrek van 28%. Investeringen tussen       
€ 56.024 en € 103.748 leveren een standaard aftrekbaar bedrag op van € 15.687. Wanneer u 
meer investeert dan € 103.748 neemt de aftrek geleidelijk weer af.  
Indien bovenstaande bij u van toepassing is, neemt u dan contact met ons op. Samen kunnen 
wij berekenen wat het voordeel in uw situatie kan zijn. 
 
♦ Giften 
Giften aan goede doelen zijn, boven een inkomensafhankelijke drempel, aftrekbaar van uw  
inkomen. Er is dus altijd een deel van uw giften dat niet aftrekbaar is. Als u ieder jaar aan  
dezelfde goede doelen geeft, kunt u overwegen om een periodieke gift te doen. U komt dan 
overeen dat u 5 jaar lang hetzelfde bedrag zult geven, waardoor de gift altijd geheel aftrekbaar 
is. U heeft dus geen last meer van de inkomensdrempel. 
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♦ Betaal uw belasting over 2016 en over oude jaren 
Aan het begin van dit jaar hebben de meesten van u een voorlopige aanslag 2016 opgelegd  
gekregen. Dit betekent dat u al een (groot) deel van uw belasting heeft afgedragen. Mocht u  
echter inschatten dat u meer heeft verdient dan is aangegeven, dan is het verstandig om de  
voorlopige aanslag aan te passen. Op deze manier verlaagt u niet alleen uw vermogen, maar u 
ontwijkt ook de heffingsrente welke u anders later zou moeten betalen over de belasting. 
 
Wilt u weten of uw voorlopige aanslag aangepast moet worden, neemt u dan contact met ons op. 
Wij kunnen dan n.a.v. uw  
vermoedelijke resultaat berekenen of er een aanpassing gedaan dient te worden. 
 
Heeft u aan het eind van 2016 aanslagen over voorgaande belastingjaren, welke pas in 2017 
betaald hoeven te zijn, betaal deze ook alvast nu. Ook dat scheelt u belastingdruk in box 3. 
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♦ Lijfrente 
In box 1 spraken wij al over het storten van een bedrag op uw lijfrente-rekening. 
Niet alleen verlaagt u daarmee uw inkomen in box 1, maar ook het inkomen in  
box 3. Het vermogen op de afgeschermde lijfrente-rekening valt namelijk buiten 
het belastbare vermogen. 
 
♦ Aflossen hypotheek op uw huis 
Als u een (extra) aflossing doet op de hypotheek op uw eigen woning verhuist uw 
spaargeld van box 3 naar box 1. Dit scheelt u per 1 januari 0,87% tot 1,65%    
belastingdruk. Los echter nooit zomaar af! Laat u vooraf goed voorlichten over de 
voordelen en/of nadelen van de lagere hypotheekschuld. Wacht echter ook niet te 
lang. De aanvraag voor een extra aflossing moet veelal voor december bij uw 
bank gedaan zijn. 

Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 
 
Per 1 januari 2017 wordt de vermogensrendementsheffing drastisch veranderd. Het forfaitaire rendement, wat tot nu 4% bedraagt, wordt 
gebaseerd op de gemiddelde verdeling van spaargeld en beleggingen, de vermogensmix. In onderstaand overzicht ziet u welk rendement 
wordt aangehouden bij een bepaald vermogensbedrag. 
 

                                
 
Bovenstaande tabel geldt per persoon! 
De peildatum voor het inkomen in box 3 blijft 1 januari. Wilt u zo min mogelijk vermogensrendementsheffing betalen, 
dan zijn er een aantal opties om uw vermogen voor 1 januari te verlagen. 

Vermogen meer dan Vermogen niet meer dan Rendement Belastingdruk 

        

0 25.000   0% 

25.000 100.000 2,87% 0,87% 

100.000 1.000.000 4,60% 1,38% 

1.000.000 - 5,39% 1,62% 
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♦ Benut de schenkingsvrijstellingen 
 
De volgende bedragen zijn van toepassing: 
 
€ 2.122  
In 2016 mag u tot € 2.122 belastingvrij schenken aan iemand die niet uw kind is.  
 
€ 5.304  
De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan uw kinderen bedraagt voor 2016 € 5.304. Voor deze schenking maakt het niet uit 
hoe oud uw kind is en u hoeft de schenking niet aan te geven. 
 
€ 25.449 
U kunt eenmalig gebruik maken van de “lage eenmalig verhoogde vrijstelling”. Hierbij mag u uw kinderen tussen 18 en 40 jaar 
eenmalig € 25.449 schenken. Van deze schenking moet aangifte gedaan worden bij de Belastingdienst. 
 
€ 53.016 
De “lage eenmalig verhoogde vrijstelling” van € 25.449 kan tot € 53.016 worden verhoogd als de schenking bedoeld is  
voor de eigen woning van het kind.  
 
Aanvulling tot € 100.000 vanaf 2017 
Vanaf 2017 wordt de “eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling” verhoogd naar € 100.000. Mits het bedrag wordt  
gebruikt voor de eigen woning. Hier zitten wel wat haken en ogen aan: 
 
Schenking gedaan vóór 2010 
Had u vóór 2010 al gebruikt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 25.449), maar nog niet van de vrijstelling van een 
aanvullende schenking (€ 27.567), dan kunt u in 2016 maximaal € 27.570 schenken ten behoeve van de eigen woning.  
 
Maakt u hiervan in 2016 geen gebruik, dan kunt u in 2017 alleen nog een maximaal bedrag van € 27.567 schenken (een totale 
schenking van € 53.016 dus). 
 
Maakt u in 2016 wél gebruik van de vrijstelling van € 27.567, dan kunt u in 2017 of 2018 een aanvullend bedrag  
schenken van € 46.984 voor de eigen woning. 
 
Let op! Voor alle aanvullende schenkingen geldt dat uw kind, of zijn/haar partner niet ouder mag zijn dan 40 jaar en dat er  
aangifte moet worden gedaan bij de Belastingdienst vóór 1 april in het opvolgende jaar! 
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Wave boeit binnenvaart 

Aanschaf nieuwe auto 
Bent u van plan om binnenkort een nieuwe auto te kopen? Een auto die 
onder 25% bijtelling voor privégebruik valt? Wacht dan met de aanschaf 
tot begin volgend jaar. Als het kenteken voor zo’n auto op of na 1 januari 
2017 wordt afgegeven, geldt een bijtelling privégebruik van 22%.  
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9, 10 en 11 mei 2017 Maritime Industry   
Ook in 2017 zijn wij weer aanwezig op deze beurs in de  
Evenementenhal in Gorinchem!  
 
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging van ons.  

Bankenrapportage – banken stellen nieuwe  
eisen aan het aanleveren van uw jaarrapporten 
Per 2017 stellen de banken vernieuwde eisen aan het 
aanleveren van uw jaarrapporten. Waar wij voorheen uw 
rapport als pdf-bestand naar de bank konden sturen, 
dient dit nu via een speciaal systeem te gebeuren,  
waardoor de gegevens gemakkelijk door de bank  
ingelezen kunnen worden. Dit betekent voor de banken 
een tijds- en kostenbesparing, waarbij banken u zelfs 
kosten in rekening zullen brengen (€ 250 - € 750) als het 
rapport niet juist wordt aangeleverd.  
 
Om te voorkomen dat onze klanten ieder jaar hoge  
kosten opgelegd krijgen, heeft Wave haar systeem  
aangepast aan de nieuwe bank-eisen. Dit betekent voor 
Wave wel een verhoging van de kosten. Immers, het 
aanpassen van het systeem vergt een grote investering 
en het aanleveren op de nieuwe manier kost meer tijd 
dan voorheen. Wij hopen dat u zult begrijpen dat deze 
kosten (voor een deel) doorbelast moeten worden. Dit 
heeft tot gevolg dat uw rekening voor het jaarwerk iets 
hoger kan uitvallen. Waarbij wij willen aantekenen dat 
deze extra kosten bij Wave nog altijd lager zullen zijn  
dan de extra kosten die de bank u in rekening zou  
brengen. 

Modelovereenkomsten in plaats van VAR-verklaringen 
In de nieuwsbrief 2015 hebben wij u bijgepraat over de vervanging van de VAR-verklaring door de zogenoemde modelovereenkomsten.  
De handhaving van de nieuwe wet DBA wordt nu opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat er geen boetes of naheffingsaanslagen 
zullen worden opgelegd aan ondernemers die gebruik maken van de zogenoemde model- of opdrachtovereenkomst. 
 
Indien u een aflosser inhuurt, dient u samen een opdrachtovereenkomst, welke goedgekeurd is door de Belastingdienst, in te vullen waaruit 
blijkt dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Zolang u zich aan deze voorwaarde houdt, zult u in 2017 geen boete of naheffing  
opgelegd kunnen krijgen.  
 
Kan ik tot 1 januari 2018 ZZP’ers zomaar inzetten zonder contract? 
Nee. De Wet gaat er nog steeds vanuit dat u de arbeidsrelatie beoordeelt en dat u uw werkprocessen daarop aanpast, zodat er ook in de 
praktijk sprake is van daadwerkelijke ZZP-inzet. Het is nog steeds de bedoeling dat opdrachtgevers en ZZP’ers gaan werken op basis van 
een opdrachtovereenkomst. 

Wijzigen rekeningnummer bij de Belastingdienst 
Het wijzigen van uw bankrekeningnummer bij de Belastingdienst 
kan uitsluitend via een beveiligde omgeving binnen de site van de 
Belastingdienst. Hiervoor dient ú zelf in te loggen met uw  
DigiD-code. Heeft u nog geen DigiD-code, vraag deze dan aan. U 
zult hiervan steeds vaker gebruik moeten maken voor  
correspondentie met de overheid. Wij kunnen het  
bankrekeningnummer niet voor u wijzigen en/of doorgeven.  


