
 
 

 
22 december 2016 
 

Nieuwsbrief 
 
Beste Klant,  
 
Hierbij ontvangt u van ons, in aanvulling op de eindejaarstips van de NOAB, een 
overzicht met de voor u belangrijkste en interessantste wijzigingen in het komende 
jaar. 
 
Tarieven inkomstenbelasting box 1 
In 2017 zullen er voor de inkomstenbelasting in box 1 andere tarieven gaan gelden.  
De tarieven voor personen jonger dan de AOW-leeftijd zullen zijn:  

 Eerste schijf (tot en met € 19.982): blijft 36,55%. 

 Tweede schijf (vanaf € 19.983 t/m € 33.791): van 40,4% naar 40,8%.  

 Derde schijf (vanaf € 33.792 t/m € 67.072): van 40,4% naar 40,8%. 

 Vierde schijf (vanaf € 67.073): blijft 52%. 
De tarieven voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt of ouder zullen zijn:  

 Eerste schijf (tot en met € 19.982): blijft 18,65%. 

 Tweede schijf (vanaf € 19.983 t/m € 33.791): van 22,5% naar 22,9%.  

 Derde schijf (vanaf € 33.792 t/m € 67.072): van 40,4% naar 40,8%. 

 Vierde schijf (vanaf € 67.073): blijft 52%. 
 
Twijfelt u over uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet 
2017, dan kunnen wij u daarbij altijd helpen. 
 
VAR en Wet DBA 
De uitvoering van de vervanger van de VAR, de DBA, is door de grote 
onduidelijkheid uitgesteld tot 1 januari 2018. ZZP’ers en opdrachtgevers zullen tot die 
tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. U krijgt dus langer de tijd om 
uw werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal vanaf 1 mei 2017 wel op gaan 
treden tegen zogenaamde kwaadwillenden; dit zijn opdrachtgevers die overduidelijk 
frauderen. Blijf in de tussentijd wel beoordelen of u voldoende zelfstandig bent ten 
opzichte van uw opdrachtgever(s). Dingen waarop u daarbij kunt letten, is of u zelf 
uw werktijden en manier van werken kunt bepalen en of u uw eigen gereedschap 
gebruikt. Is daar bij u geen sprake van, dan zou het kunnen zijn dat de 
Belastingdienst uw opdrachtgever als uw werkgever ziet i.p.v. als uw opdrachtgever 
en dan bent u in loondienst. Is daar wat onzekerheid over, dan kunt u een 
modelovereenkomst gebruiken. Daarin kunt u de relatie en werkwijze tussen u en uw 
opdrachtgever vastleggen. De modelovereenkomst moet wel een weergave zijn van 
de werkelijkheid. Er staan voorbeelden van overeenkomsten op de website van de 
Belastingdienst. Wilt u definitief zekerheid over de relatie tussen u en de 
opdrachtgever, dan kunt u de overeenkomst ter goedkeuring voorleggen aan de 
Belastingdienst. Wij kunnen u adviseren welke overeenkomst het beste op uw 
situatie aansluit en deze voor u opstellen.  
 
 



 
 

 
Zorgtoeslag 
Om in 2017 aanspraak te kunnen maken op zorgtoeslag mag uw inkomen niet hoger 
zijn dan € 27.857 per jaar. Als u een toeslagpartner heeft, is dit bedrag € 35.116. U 
mag daarnaast aan vermogen maximaal € 107.752 hebben; met toeslagpartner is dit 
€ 132.752. 
 
Huurtoeslag  
Om in 2017 aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag mag uw inkomen niet hoger 
zijn dan € 22.200 per jaar. Als u een toeslagpartner heeft, is dit bedrag € 30.150. U 
mag daarnaast aan vermogen maximaal € 25.000 hebben; met toeslagpartner is dit  
€ 50.000. Alleenstaanden en samenwonenden moeten daarnaast minimaal € 223,42 
en maximaal € 710,68 per maand aan huur betalen.  
 
Twijfelt u over uw voorschotbeschikking voor de toeslagen 2017, dan kunnen wij u 
daarbij altijd helpen. 
 
Huwelijksvermogensrecht: wijziging algemene gemeenschap van goederen 
Als u na 1 januari 2017 trouwt met uw partner, zal u niet meer vanzelf in algemene 
gemeenschap van goederen trouwen. De gemeenschap van goederen zal beperkt 
worden. Bezittingen en schulden die u beiden vóór het huwelijk had zullen niet 
automatisch meer tot het vermogen van uw partner gaan behoren wanneer u 
gehuwd bent. Vanaf 1 januari 2017 behoort alleen het vermogen dat u en uw partner 
tijdens het huwelijk opbouwen tot de algemene gemeenschap van goederen.  
Schenkingen en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen 
van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. 
Als 1 van de partners voor het huwelijk een onderneming dreef, dan blijft het 
ondernemingsvermogen van de ondernemende partner zijn of haar privévermogen 
en zal het niet tot de gemeenschap gaan behoren. Wordt de onderneming tijdens het 
huwelijk gestart, dan valt het ondernemingsvermogen wel in de beperkte 
gemeenschap. 
Wordt tijdens het huwelijk een investering gedaan met 50% of meer van het 
gemeenschapsgeld, dan gaat de investering tot de gemeenschap behoren. Wordt dit 
bekostigd met 50% of meer van het privévermogen, dan gaat de investering tot het 
privévermogen van de desbetreffende partner behoren. Er moet voor de tijdens het 
huwelijk in privé opgebouwde inkomsten en vermogen wel een redelijke vergoeding 
betaald worden aan de gemeenschap.  
 
 
 
 
 
 


