
 

 

 

Belastingplan 2016                   september 2015 
 

Naar aanleiding van de Troonrede van 15 september 2015 en de aangeboden 
Miljoenennota, hebben wij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 
op ons vakgebied beknopt op een rij gezet. Er kunnen zich nog wijzigingen 
voordoen naar aanleiding van de parlementaire behandeling. 
 

 

Werkkostenregeling (WKR) - Gebruikelijkheidscriterium 
Een van de pijlers in de Werkkostenregeling is het zgn. gebruikelijkheidscriterium. 
Vanaf de invoering van de Werkkostenregeling is onduidelijk waar de 
gebruikelijkheid op zag. Had de gebruikelijkheidstoets nu betrekking op het 
aanwijzen van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel, of op 
de hoogte van hetgeen werd aangewezen?  
 
Met de thans voorgestelde wetswijziging wordt verduidelijkt dat ook de omvang 
van hetgeen de werkgever aanwijst als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet 
zijn. Blijft natuurlijk de vraag: wat is gebruikelijk? 
 

 

Vervanging premiekortingen door LIV en LKV 
 
De bestaande regelingen ter stimulering van de arbeidsparticipatie van oudere 
werknemers en arbeidsgehandicapten, de zgn. premiekortingen, zullen per 2017 en 
2018 worden vervangen door een stelsel van loonkostenvoordelen (LKV’s) en een 
lage-inkomensvoordeel (LIV). De doelstelling van deze wijziging is dat straks op 
basis van informatie die al beschikbaar is binnen de overheid (Belastingdienst en 
UWV) wordt beoordeeld of werkgevers in aanmerking komen voor deze subsidies, 
waarmee de uitvoeringslasten voor de werkgevers zullen worden verminderd.  
 
 

 
Uitbreiding S&O-afdrachtvermindering 
 
Voorgesteld wordt de zgn. RDA (Research & Development-aftrek) in de winstsfeer 
over te hevelen naar de regeling in de loonsfeer. De RDA zal worden geïntegreerd 
in de S&O-afdrachtvermindering. Per 2016 zal de S&O-afdrachtvermindering 
bestaan uit een grondslag voor alle S&O-kosten, dus niet alleen de S&O-
loonkosten, maar ook de overige S&O-kosten en S&O-uitgaven. De huidige S&O 
afdrachtvermindering zal dus in een soortgelijke vorm blijven bestaan. Echter naast 
de S&O loonkosten worden ook de overige S&O-kosten en S&O-uitgaven (die nu 
nog onder de RDA vallen) onder het regime van de S&O-afdrachtvermindering 
gebracht. 
 



 

 
Vermogensrendementsheffing 
 
Voorgesteld wordt om de vermogensrendementsheffing in box 3 per het jaar 2017 
te hervormen. De bedoeling is dat de heffing gemiddeld beter aansluit bij het 
rendement dat de belastingbetaler daadwerkelijk behaalt. Verder stijgt het 
heffingsvrije vermogen naar € 25.000. Het box 3 belastingtarief van 30% blijft 
gehandhaafd.  De hervorming zit hem in de berekening van het fictief rendement 
waarvan het percentage afhankelijk is van de hoogte en daarmee veronderstelde 
samenstelling van het vermogen. De nieuwe regeling voorziet in de volgende 
veronderstelde vermogensmix: 
 

Schijf Box 3 – 
vermogen (€) 

Heffingsvrij 
vermogen 
(€) 

Klasse 1 
(sparen) 
1,63% * 

Klasse 2 
(beleggen) 
5,5% * 

1ste  0 – 100.000 -/- 25.000 67% 33% 

2e  100.000 – 1 mln  21% 79% 

3e  > 1 mln  0% 100% 

* Fictief rendement o.b.v. raming voor het jaar 2017 
 
Conform de huidige beraming voor 2017 is het fictieve rendement per schijf (welke 
jaarlijks zal worden herijkt) - afgerond op 1 decimaal: 
 

Schijf Box 3 – 
vermogen (€) 

Heffingsvrij 
vermogen 
(€) 

Rendement 
per schijf 

1ste  0 – 100.000 -/- 25.000 2,9% 

2e  100.000 – 1 mln  4,7% 

3e  > 1 mln  5,5% 

 
Aandachtspunten: 

 Voor partners => bij een gezamenlijk box 3 - vermogen dat, na aftrek van twee 
keer het heffingsvrije vermogen, een schijfgrens overschrijdt, zal het voordelig 
zijn te kiezen voor een 50-50 verdeling om zo de belastingdruk in box 3 te 
verlagen. 

 Voor buitenlands belastingplichtigen => om eventuele discriminatie te 
voorkomen is voorgesteld om ook voor buitenlands belastingplichtigen met 
bijvoorbeeld een 2e woning in Nederland (en dus ook voor 30%-ers met een 2e 
woning in Nederland) ter bepaling van het forfaitaire rendement tevens 
rekening te houden met hun gehele aandelenportefeuille, spaartegoeden, 
obligaties en buitenlands onroerend goed. 
 

 

 
Loonbelasting cijfers 2016 
 
In de bijlage tref je een overzicht aan van de belangrijkste voorgenomen 
cijfermatige wijzigingen op het gebied van de loonheffingen voor 2016. 
 

http://www.courdid.com/assets/download/nieuwsbrief/Loonbelasting%20cijfers%202016%20(versie%2015%20september%202015).pdf


 

De cijfers zijn nog niet definitief. Wij verwijzen naar onze website 
www.courdid.com/publicaties waar wij je op de hoogte houden van de definitieve 
cijfers. Je treft de cijfers aan onder het kopje “publicaties” en dan “diversen”. 
 
Vragen? 
 
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Jean-Paul, Martijn, Neetu, Olav en Marlies 
 

 

Courdid 

Prinses Margrietplantsoen 83 
2595 BR Den Haag 
The Netherlands 

Telefoon:        +31 (0)70-3153470 
Fax:                 +31 (0)70-3153479 
E-mail:            info@courdid.com 
Website:        www.courdid.com 
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