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Opschorting handhaving Wet DBA 
verlengd tot 1 juli 2018
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregule-
ring Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in 
ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krij-
gen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van 

een dienstbetrekking. Dit geldt niet voor kwaadwillenden.
Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de 
arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk 
voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet 
onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon >>

P A G I N A  1



Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft vragen van de Tweede Kamer 
beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Aantal zzp’ers dat 
opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA’. De staats-
secretaris geeft toe dat er inderdaad nog steeds zorgen bestaan bij sommige 
opdrachtgevers, maar dat hij niet bereid is de handhaving definitief op te schorten.

Zorgen over zzp’ers die 
opdrachten mislopen

VERANDERINGEN MINIMUMLOON PER 1 JULI 2017

worden. De handhaving van de wet was daarom al  
opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.
Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek 
bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. 
Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. 
In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers 
voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te 
passen. Daarom schort staatssecretaris van Financiën Eric 
Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Werken met modelovereenkomsten
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen – voor  
wie dat wil – in de tussentijd gewoon gebruik blijven 
maken van bestaande modelovereenkomsten. In 
afwachting van de herijking is het niet nodig om 
nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen 
door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter 
beoordeling worden aangeboden, worden uiteraard 
gewoon beoordeeld.

>>

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugd-
loon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk 
volwassenminimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugd-
loon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaat extra omhoog.  
Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via  
het minimumjeugdloonvoordeel.
Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en 
ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:
• € 1.565,40 per maand;
• € 361,25 per week;
• € 72,25 per dag.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels 
voor het stukloon en voor meerwerk 
gaan veranderen. Verder is het de 
bedoeling dat op 1 juli 2019 de  
minimumloonleeftijd omhoog gaat 
naar 21 jaar. Ook gaat in 2019 het 
minimumjeugdloon voor jongeren 
van 18 tot en met 20 jaar omhoog.
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Bouwt u pensioen in eigen 
beheer op of heeft u dit gedaan? 
Dan heeft u te maken met de 
Wet uitfasering pensioen in 
eigen beheer (hierna: PEB), die 
op 1 april 2017 in werking is 
getreden. De uitfasering van het 
PEB raakt ongeveer 160.000 
dga’s. Aangezien op een PEB 
specifieke fiscale wetgeving van 
toepassing is, is het een must om 
tijdig uw accountant in te scha-
kelen. Hij is op de hoogte van de 
wijzigingen in deze complexe fis-
cale materie. 
Veel dga’s denken dat er uiterlijk 
30 juni 2017 heel veel geregeld 
moet zijn, maar dat is niet zo. 
Het enige dat uiterlijk op 30 juni 
2017 moet zijn geregeld, is dat de 
huidige opbouw van het PEB 
wordt stopgezet. Dit kan door de 
algemene vergadering van aan-
deelhouders (uzelf dus) bijeen te 
roepen en middels een adden-
dum bij de pensioenovereen-
komst op te nemen dat de 
opbouw stopt. Ook als u als dga 
zou besluiten om een eventueel 

elders verzekerd pensioen terug 
te halen naar eigen beheer, moet 
deze waardeoverdracht plaats-
vinden voor 30 juni 2017. Hier-
bij heeft staatssecretaris van 
Financiën Eric Wiebes toegezegd 
dat hieraan ook is voldaan wan-
neer het verzoek tot overdracht 
uiterlijk 30 juni 2017 bij de ver-
zekeraar ligt. De verzekeraar 
heeft daarna de gebruikelijke ter-
mijn om het verzoek af te hande-
len. De beslissing om het PEB 
fiscaal gefaciliteerd af te kopen 
of om te zetten in een oudedags-
verplichting hoeft derhalve niet 
voor het einde van de coulance-
periode te worden genomen. 
Hiertoe heeft u als dga nog tot en 
met 31 december 2019 – in over-
leg met uw accountant – de tijd. 

Actie vereist voor dga’s
Neem nog deze maand contact 
op met uw accountant. Hij kan 
het formele besluit om te stop-
pen met de opbouw van pensi-
oen in eigen beheer nog deze 
maand voor u in orde maken. 
Als u uw in eigen beheer opge-
bouwde pensioen wilt afkopen 
is het fiscaal gezien het gun-
stigst om dit nog in 2017 te 
doen. Bespreek met uw 
accountant wat voor u de 
beste en meest praktische 
mogelijkheid is.  
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Zijn uw oudedagsvoorzieningen op orde?
In Nederland hebben we de hoog-
ste pensioenleeftijd ter wereld en 
63 % van de Nederlanders ver-
wacht gezond oud te worden. 
Toch scoren Nederlanders maar 
een 6- als het gaat om pensioen-
voorbereiding. Dat blijkt uit een 
wereldwijd pensioenonderzoek 
van Aegon. Ter vergelijking: Ame-
rikanen scoren een 7. Extra zorg-
wekkend is dat mensen met een 
ongezonde levensstijl lager scoren 
in dit onderzoek.
Dit jaar werd voor het eerst de 
relatie tussen gezond leven en 
pensioenvoorbereiding onder-
zocht. Aan dit onderzoek deden 
16.000 mensen mee uit vijftien 
landen, waaronder de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Japan en Canada. 
Maarten Edixhoven, algemeen 
directeur van Aegon Nederland: 
“Gezondheid heeft een positieve 
invloed op sparen en pensioen-
planning. Andersom zien we dat 
een slechte gezondheid en gebrek 
aan kennis en planning samenval-
len. Dit is een zorgelijke ontwik-
keling. Een goed pensioen is voor 
iedereen belangrijk, zeker nu we 
bijna allemaal ouder worden dan 
vroeger.”

Werkelijke pensioenleeftijd valt tegen
Als het om de verwachte pensioen-
leeftijd gaat, zien de onderzoekers 
een groot verschil tussen landen. 
Zo schatten Nederlanders hun 
pensioenleeftijd op 67 jaar,  

terwijl werknemers in China al 
met 56 jaar met pensioen denken 
te gaan. Vaak blijkt dat de 
geschatte eigen pensioenleeftijd 
veel lager ligt dan de daadwerke-
lijke pensioenleeftijd. Zelf sparen 
of besparen voor het pensioen is 
een universele noodzaak. Zeker 
nu overheden zich steeds verder 
terugtrekken en van werknemers 
wordt verwacht dat zij dit zelf 
regelen.
Zorgen over later zijn universeel
Wereldwijd gaf 82 % van de onder-
vraagden aan zich zorgen te 
maken over hun gezondheid op 
latere leeftijd. Over hun financiën 
tegen die tijd is maar 25 % positief. 
Nederlanders scoren hier net iets 
hoger met 30 %. 

Bespreek met uw 
accountant hoe u 
ervoor staat en 
welke maatrege-
len mogelijk (met 
vaak een fiscaal 
voordeel) nog 
moeten worden 
getroffen.
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AFKOOP KLEINE PENSIOENEN  
STRAKS NIET MEER MOGELIJK
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma wil het afkoop-
recht van pensioenuitvoerders van kleine pensioenen veranderen. Pensioenfondsen en 
-verzekeraars moeten kleine pensioenen straks gaan samenvoegen.

Geen afkoop, maar samenvoeging
De ministerraad stemde in met een voorstel van Klijnsma om afkoop van kleine pensi-
oenen niet meer toe te staan. In plaats daarvan moeten pensioenfondsen en verzeke-
raars deze kleine pensioenen na ingang van het wetsvoorstel samenvoegen. Door deze 
kleine pensioenen te bundelen, behouden deze pensioenen hun pensioenbestemming.
Volgens de staatssecretaris betekenen verschillende banen vaak verschillende 
 pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of -verzekeraars. Steeds vaker zijn dat 
kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig kan besluiten het pensi-
oen af te kopen vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet altijd in het belang 
van de werknemer. Daarom is door Klijnsma, samen met de pensioenuitvoerders en 
de sociale partners, besloten om de regeling voor de afkoop van kleine pensioen aan 
te passen. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld moet nog bij de Tweede Kamer 
worden ingediend. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 januari 2018 in  
werking treden. 

Als u vaak van werkgever bent veranderd, dan hebt u hoogst-
waarschijnlijk ook een aantal kleine pensioenen. Bespreek met uw 
accountant of het voordeliger is om deze nog dit jaar af te kopen 
of deze te handhaven, waarna ze zullen worden samengevoegd. 

AOW blijft ook voor kostendelers op peil
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind 
een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht 
op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde 
kostendelersnorm in de AOW wordt niet inge-
voerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaars-
nota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro 
structureel vrijgemaakt.
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid Jetta Klijnsma stelde de invoering van 
de kostendelersnorm in de AOW eerder al uit. 
“Ik ben heel blij dat van uitstel nu afstel komt”, 
aldus Klijnsma.
Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige 
AOW-opbouw recht op 70 % van het wettelijk 
minimumloon (WML). Echtparen en samen-
wonenden hebben recht op 50 % WML per 
 persoon, omdat zij onder meer woonkosten 
kunnen delen. In het regeerakkoord stond de 
bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uit-
kering ook te laten gelden voor alleenstaande 

AOW’ers die samenwonen met een kind.
Omdat niet duidelijk kan worden 
gemaakt of de invoering van de 
maatregel een effect heeft op de 
zorg van kinderen voor 
hun ouders op leeftijd 
en van ouders voor 
kinderen die zorg 
nodig hebben, voert 
het kabinet de 
maatregel niet 
in. Daarom 
blijft de hoge 
uitkering gel-
den voor 
alleenstaande AOW-
ers die met een kind in 
één huis (gaan) 
wonen.
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Een nieuwe auto kopen is leuk, 
maar vergt ook veel hoofdbre-
kens. Dat geldt niet alleen voor 
het merk of het model, benzine, 
diesel of elektrisch et cetera. Ook 
speelt een rol of u bijvoorbeeld 
als particulier gaat kopen of een 
auto van de zaak krijgt. Dan zijn 
er ook nog de autobelastingen en 
de belastingvoordelen. Uw 
accountant is als geen ander in 
staat om u deskundig over de  
fiscale aspecten van het kopen 
van een auto te adviseren. 

Wat u aan belasting betaalt voor een nieuwe auto 
hangt af van wat voor auto u koopt: of de auto bij-
voorbeeld op benzine of diesel rijdt, of volledig  
elektrisch is. 

Aanschafbelasting (bpm)
Koopt u een nieuwe auto in Nederland? Dan betaalt 
het autobedrijf de aanschafbelasting. De verkoopprijs 
is inclusief de verschuldigde bpm.
Koopt u een nieuwe auto in het buitenland en 
importeert u deze naar Nederland? Dan betaalt u 
geen bpm als het gaat om een volledig elektrische 
auto. Dit is een auto met een CO2-uitstoot van nul 

gram per kilometer. Gaat het om een andere auto? 
Dan moet u wel bpm betalen.

Btw
U betaalt btw over een nieuwe auto als u die koopt bij 
een autobedrijf. De btw is in de prijs inbegrepen.

Wegenbelasting (mrb)
U betaalt geen wegenbelasting voor een volledig 
elektrische auto. Gaat het om een andere auto? Dan 
betaalt u wel wegenbelasting. Hoeveel dit is hangt af 
van de brandstof en het gewicht van de auto. De 
hoogte verschilt ook nog per provincie. 

Nieuwe auto en belastingen

ALS PARTICULIER EEN NIEUWE AUTO KOPEN
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Wat u aan belasting betaalt voor een 
tweedehands auto hangt af van wat 
voor auto u koopt. Bijvoorbeeld of  
de auto volledig elektrisch is en hoe 
oud de auto is, maar ook of u de  
auto in Nederland koopt of in het 
buitenland.

Aanschafbelasting (bpm)
Koopt u een tweedehands auto in 
Nederland? Dan betaalt u als particu-
lier geen aanschafbelasting. Het 
maakt in dit geval niet uit wat voor 
auto u koopt.
Koopt u een tweedehands auto in  

het buitenland en importeert u deze 
naar Nederland? Dan betaalt u geen 
bpm als het gaat om een volledig 
elektrische auto. Dit is een auto  
met een CO2-uitstoot van nul gram 
per kilometer. Gaat het om een  
ander soort auto? Dan moet u  
wel bpm betalen.

Btw
Koopt u een tweedehands auto van 
een andere particulier? Dan 
betaalt u geen btw. U betaalt als 
particulier alleen btw over een 
auto als u een auto koopt bij een 

autobedrijf. De btw is dan in de 
prijs inbegrepen.

Wegenbelasting (mrb)
U betaalt geen wegenbelasting (mrb) 
voor een volledig elektrische auto. 
Dit is een auto met een CO2-uitstoot 
van nul gram per kilometer. U hoeft 
ook geen mrb te betalen voor een old-
timer van 40 jaar of ouder. Gaat het 
om een andere auto? Dan moet u wel 
wegenbelasting betalen. Hoeveel dit 
is hangt af van de brandstof en het 
gewicht van de auto. De hoogte 
 verschilt ook nog per provincie. 

Als particulier een  
tweedehands auto kopen

Auto van de zaak
Wat u voor een auto van de zaak aan belasting betaalt hangt af van het 

type auto en of u deze alleen zakelijk gebruikt of ook privé.

Bijtelling
Gebruikt u als werknemer een auto van de zaak alleen zakelijk of rijdt u privé minder dan 

500 kilometer per jaar? Dan betaalt u geen bijtelling. U betaalt wel bijtelling als u per jaar 
meer dan 500 kilometer privé rijdt. Uw werkgever telt dan een bedrag op bij uw loon, 
omdat u belastingvoordeel heeft van dit privégebruik. U moet hierover inkomstenbelasting 
betalen. Het gaat om een percentage van de catalogusprijs of de waarde in het 
economisch verkeer. Betaalt u een eigen bijdrage? Dan gaat dit af 
van de bijtelling. Hoeveel de bijtelling bedraagt hangt af 
van de catalogusprijs van de auto. 

Wegenbelasting (mrb)
U betaalt geen wegenbelasting voor een auto van  
de zaak. Dit doet de leasemaatschappij of uw werk-
gever. Wie betaalt hangt af van op welke naam de 
auto staat. De wegenbelasting is meestal inbegre-
pen in de leasevergoeding.
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Deze nieuwsbrief is bedoeld als een 

eerste oriëntatie op de betreffende 

onderwerpen. Ofschoon zij steeds met 

zorg zal zijn samen gesteld leent zij zich 

niet voor adequate oriëntatie of advies in 

een concrete situatie. In deze zin dragen 

wij geen ver antwoordelijkheid voor 

on volledigheid of onjuistheid. Voor 

nadere informatie staan wij uiteraard 

graag tot uw beschikking.

Aftrekbare hypotheekkosten

Heeft u een huis gekocht of gaat u een huis kopen? Dan is niet 
alleen de maandelijkse hypotheekrente aftrekbaar. U doet de 
aangifte over het jaar waarin u de kosten maakt. U mag de  
volgende kosten in één keer aftrekken:

• advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur;
• bereidstellingsprovisie;
• notariskosten voor de hypotheekakte;
• kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
• taxatiekosten voor het krijgen van de lening;
• kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
•  bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig 

koopcontract maar vóór het tekenen van de hypotheekakte;
• kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot.

Als u privé een nieuwe of tweede-
hands auto leaset betaalt u een vast 
bedrag per maand. Dit betaalt u 
aan een leasemaatschappij. Het 
bedrag is inclusief belastingen.  
Wat u betaalt hangt af van wat 
voor auto u leaset.

Wegenbelasting (mrb)
U betaalt geen wegenbelasting als u 
een auto privé leaset. Dit doet de 
leasemaatschappij. De wegenbelas-
ting is verwerkt in het maandbe-
drag van het leasecontract.

Bijtelling
U betaalt geen bijtelling als u een 
auto privé leaset. Dit is alleen zo 
als u een leaseauto van de zaak 
heeft en deze ook privé gebruikt.

PRIVÉ EEN  
AUTO LEASEN

Overleg met uw accountant 
of uw voorlopige teruggaaf 
of uw voorlopige aanslag 
moet worden aangepast.  
Zo profiteert u optimaal van 
uw aftrekposten. 

Hebt u deze kosten meegefinancierd 
in uw hypotheek? Dan mag u de 
rente hierover jaarlijks aftrekken.
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