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Informeer u:

Nieuwe wetgeving 2021



Overdrachtsbelasting

• Zie mijn voordracht van september 2020

• Aanpassing: 0%-tarief geldt vanaf 1 april 2020 alleen nog maar voor 
woningen t/m € 400.000 (woningwaardegrens)

• Overdracht via notaris moet uiterlijk 31 maart 2021 plaatsvinden!

• Vragen antwoorden

• Kamerstukken I 2020/21, 35576, C

• Kamerstukken I 2020/21, 35576 MvA 27 november 2020

• Geen glijdende schaal. Voor een woning van € 401.000 moet dus € 8.020 
overdrachtsbelasting worden afgedragen



Vragen en antwoorden (1)

• Woning A en B zijn identiek aan elkaar en hebben beide een waarde 
van € 500.000. Woning A wordt voor een zakelijke prijs verkocht (€ 
500.000) verkocht aan verkrijger C. Woning B wordt door vader aan 
zoon verkocht voor € 400.000

• Voor de woningwaardegrens wordt aangesloten bij de waarde in het 
economisch verkeer (€ 500.000), tenzij de koopsom hoger ligt dan deze 
waarde

• Beide verkrijgingen voldoen niet aan de woningwaardegrens en komen niet in 
aanmerking voor de startersvrijstelling. Over woning A en woning B is in beide 
gevallen € 10.000 overdrachtsbelasting verschuldigd



Vragen en antwoorden (2)

• Woningwaardegrens sluit aan bij de waarde van de hele woning

• Bij de verkrijging van een onverdeeld aandeel in een woning wordt 
niet naar de waarde van het onverdeelde aandeel gekeken maar naar 
de waarde van de woning zelf

• A (32) en B (38) kopen een woning voor € 350.000. A: 99% en B: 1%

• Totaal onder woningwaardegrens dus A: 0% ovb en B: 2%

• Daarna huwen in ‘gemeenschap van goederen’: toegestaan



Afkoop erfpacht 

• Valt ook onder 0% mits wordt voldaan aan overige voorwaarden

• Idem voor verlening afkoop erfpacht



Levensloopregeling

• De levensloopregeling is vervallen per 1 januari 2012

• Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 
een saldo van minimaal € 3000 hebben, kunnen nog tot 1 oktober 
2021 met de levensloopregeling doorgaan. 

• Op 31 december 2021 is er een fictieve uitkering

• De datum van het fictieve genietingsmoment wordt vervroegd naar 
1 november 2021. 

• Hierdoor hebben instellingen de maanden november en december 
om de verschuldigde loonheffing te verhalen op de werknemer. 

• Tot en met 31 oktober 2021 blijft de huidige mogelijkheid bestaan 
om de waarde van de levensloopaanspraak 

• op te nemen
• geheel/gedeeltelijk via de (ex-) werkgever te laten uitbetalen

• Uiterlijk 30 september 2021 aangeven



Gebruikelijk loon

• Het gebruikelijk loon bedraagt in 2021 € 47.000 (€ 46.000)

• Verlaging gebruikelijk loon i.v.m. corona uit 2020 geldt voorlopig niet 
voor 2021 
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/c
ontent/verlaging-gebruikelijk-loon)



De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

• De BIK is een tijdelijke (tot en met 31 december 2022) aanvulling op al bestaande meer specifieke 
stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het is voor 
ondernemers mogelijk om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten

• De BIK is een afdrachtvermindering op de loonheffing

• De hoogte van de afdrachtvermindering bedraagt 3,9% tot een investeringsbedrag van € 5 miljoen per 
kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige en 1,8% over de investeringen voor het meerdere. 

• Deze afdrachtvermindering is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en 
ten minste € 20.000 per aanvraag

• Als investering voor de BIK worden investeringen aangemerkt die naar hun aard ook als investering zouden 
kwalificeren voor de KIA

• De BIK-regeling wordt grotendeels uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Een 
bedrijf kan maximaal een keer per kwartaal een aanvraag doen.

• In de BIK-regeling zijn sanctiebepalingen opgenomen indien ten onrechte gebruik wordt gemaakt van de 
regeling

• De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese 
Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren



Fiscale coronareserve (1)

• Doel

• Om belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting het verwachte 
coronagerelateerde verlies in 2020 geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
winst van 2019 kunnen brengen

• De winst van 2019 en het verwachte verlies van 2020 wordt daarmee 
gelijkmatiger over deze jaren wordt verdeeld. 

• Leidt alleen tot een liquiditeitsvoordeel

• December 2020: 32 V&A Belastingdienst over fiscale coronareserve: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/the
maoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen-en-antwoorden-
fiscale-coronareserve



Fiscale coronareserve (2)

• Over 2019 de BV een winst van € 200.000

• Over 2020 ontstaat, door de coronacrisis, een verlies van € 150.000. 

• In aangifte Vpb 2019 wordt € 50.000 winst aangegeven. Te betalen 
Vpb is dan € 9.500. Zonder reserve is te betalen Vpb € 38.000

• Reserve valt in 2020 vrij, waardoor het resultaat € 0 is

• Zonder deze reserve had het verlies uit 2020 (pas in 2021) kunnen 
worden verrekend



Fiscale coronareserve (3)

• Een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020, is een 
redelijke inschatting van dit verlies die de belastingplichtige maakt op 
het moment van het doen van de – aanvulling op - aangifte 
vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019

• Reserve kan ook nog in bezwaar- en beroepsfase worden gevormd

• Als een reserve wordt gevormd, mag er wel dividend worden 
uitgekeerd

• Veel V&A-en over vorming reserve in FE



Mandatory Disclosure Regels (MDR)

• Op 1 januari 2021 is de meldplicht in van de Mandatory Disclosure
Regels ingegaan

• Intermediairs moeten, met terugwerkende kracht tot en met 25 juni 
2018, potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies 
melden bij de Belastingdienst. Uitzondering: iemand heeft al gemeld 
en beroep op verschoningsrecht

• Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen 
zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting 
te ontwijken

• https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/intermediairs/content/mandatory-
disclosure-rules-dac6

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=NL



Verkiezingen Tweede Kamer



Val kabinet: wat gaat er gebeuren?

• Verkiezingen blijven op 17 maart 2021

• Kabinet is demissionair

o Een Kamermeerderheid is nog steeds een Kamermeerderheid

oDe Kamer stelt een lijst op van ‘controversiële onderwerpen’

o Een meerderheid kan beslissen dat het kabinet sommige dossiers moet laten 
liggen (vliegveld Lelystad, invoering avondklok)

oDe koning vraagt aan het demissionaire kabinet om ook na de val ‘alles te 
blijven doen wat in het landsbelang noodzakelijk is’



Peilingwijzer (14 januari 2021)

Aantal zetels huidige coalitie VVD, CDA, D66 en CU:

• Minimaal: 76 zetels

• Maximaal: 88 zetels



(Concept) verkiezingsprogramma’s

• VVD, CDA, D66 en CU

• PVV, PvdA en Groen Links



Arbeid

• Minder risico’s voor kleine bedrijven die mensen in dienst nemen en 
meer hulp voor kleine ondernemingen die moeten stoppen door 
pensionering, ziekte of overlijden (VVD, CU, PvdA)

• De arbeidsmarkt zou meer naar ‘vast contracten’ moeten gaan met 
bescherming van werknemers, maar ook de mogelijkheid 
werknemers te ontslaan (CDA, CU, PvdA, Groen Links, PVV)

• Er moet een betaalbare en verplichte basisverzekering voor 
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen komen (VVD, CDA, D66, 
Groen Links en PvdA)

• Een persoonlijke leerrekening/ontwikkelingsbudget voor iedere 
werknemer om scholing mee te betalen (VVD, D66) 



Pensioen

• Alle partijen met uitzondering van de PVV steunen het huidige 
Pensioenakkoord uit 2019 en 2020

• Keuzevrijheid om pensioen te sparen/tijdelijk stop te zetten (VVD)

• Deeltijd in de 5 jaar voor AOW (CDA)

• Goede regeling voor NP (CDA, CU, Groen Links)

• Recht voor ZZP-ers op pensioenopbouw (D66, CU, PvdA, Groen Links)

• Vergroting invloed deelnemers in pensioenfonds (D66)



Vermogen

• Meer eerlijke heffing in box 3. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij 
reële rendementen of vrijstelling bij kleine beleggers (VVD, D66, CU, 
Groen Links)

• Vermogensbelasting voor miljonairs (Groen Links)

• Prins Bernard heffing (PvdA)

• Stimuleren ‘groene belegging’ (D66, Groen Links)



Wonen

• Bouw van minimaal 1.000.000 woningen voor 2031-2035 (CDA, D66, 
CU, PvdA, Groen Links)

• Afschaffen hypotheekrenteaftrek en woning naar box 3 (D66, PvdA, 
Groen Links)

• Isolatie eigen woning moet veel aantrekkelijker (Groen Links)

• Ruime mogelijkheid startersleningen (CDA) en verzilverleningen (VVD, 
D66)

• Aflossen tot 50% WOZ-waarde (D66, CU)

• Geen verandering in huidige eigenwoningregime (VVD, PVV)

• Bouw meer sociale huurwoningen (VVD, PVV, Groen Links)



Aandachtspunten voor circa 2025

• Arbeidsrecht wordt aangepast (lange termijn). AOV voor ZZP-ers
• https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten

/content/wanneer-is-sprake-van-loondienst

• Er komt een pensioenvoorziening voor ZZP-ers. Regeling NP

• Er komt een systeem dat beter aansluit bij de reële rendementen in 
box 3. Gevolg is waarschijnlijk ook een vermogensbelasting

• Woning gaat op termijn naar box 3 met een vrijstelling van circa  1 
mio. Geldt ook voor ews

• Terugsluizen opbrengst

• Denk aan oversluiten/middelen/rentetermijn verlengen/financiering 
verbouwing (i.v.m. structureel thuiswerken)



Dank voor uw aanwezigheid

Volgende Zoom-bijeenkomst

• Donderdag 25 februari 2021

• 20.00 – 21.00 uur

• Mirjam Koenes (NN): Overzicht van het pensioenakkoord 2019/2020 

www.duoberg.nl

06-52017161


