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Aanpassing tarief eerste schijf 
loon- en inkomstenbelasting

Verandering maximum 
algemene heffingskorting
 •   Het maximum van de algemene heffingskorting wordt op 1 januari 

2014 verhoogd naar € 2.100. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het 
maximum verder verhoogd met € 83, met ingang van 1 januari 2016 
met € 14 en met ingang van 1 januari 2017 verlaagd met € 39.

 •   De algemene heffingskorting wordt voor inkomens vanaf het begin 
van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (2014: 
€ 19.645) afgebouwd. In 2014 loopt deze afbouw tot een inkomen aan 
het einde van de derde tariefschijf (2014: € 56.531). Met ingang van 

    1 januari 2015 wordt de algemene heffingskorting tot nihil afgebouwd. 
De algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de 
vierde tariefschijf bedraagt hierdoor in 2014 € 1.363. In 2015 bedraagt 
de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van circa € 120.000 
nihil en vanaf 2016 vanaf een inkomen van circa € 90.000.

Belastingplan 2014

Het Belastingplan 2014 

staat voor een groot deel in 

het teken van diverse fiscale 

maatregelen uit het 

Regeerakkoord, inclusief de 

maatregelen die voortvloeien 

uit de motie Zijlstra/Samsom. 

Daarnaast zijn fiscale 

maatregelen opgenomen uit 

het zogenoemde aanvullend 

pakket.

Wij zetten voor u in dit 

nummer de belangrijkste 

maatregelen op een rij.

Het tarief in de eerste schijf in de loon- en de inkomstenbelasting wordt in een 
aantal stappen aangepast. Met ingang van 1 januari 2014 verandert het tarief van 
de eerste schijf per saldo niet. Met ingang van 1 januari 2015 
wordt het tarief van de eerste schijf in de loon- en 
inkomstenbelasting verlaagd met 0,29%-punt, 
met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 
0,06%-punt. In 2017 blijft het tarief gelijk 
aan dat van 2016.
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Column

Op het moment dat ik deze column 

schrijf zijn de Algemene Beschouwin-

gen op de gepresenteerde plannen van 

het kabinet al achter de rug. Een deel 

van de plannen van het kabinet zijn in 

deze uitgave beschreven.

Het doel van deze plannen is om door 

middel van de bezuinigingen de over-

heidsuitgaven te verlagen. De plannen 

doen bij iedereen pijn. Wanneer het 

pijn doet en het wordt daarna beter, 

dan hebben wij er doorgaans vrede 

mee. Echter naar mijn mening wordt 

er door de heren en dames politici veel 

gepraat, maar om u en mij duidelijk te 

maken dat het echt beter wordt, lukt 

hen naar mijn mening niet. De resulta-

ten van de goed bedoelde plannen zijn 

voor het gevoel zeker niet zichtbaar. 

De economische groei blijft achter, 

de woningmarkt zit nog steeds in 

zwaar weer, bedrijven gaan nog steeds 

failliet en mensen verliezen hun baan. 

Het blijft in de sfeer van onzekerheid 

hangen en daardoor is men nog steeds 

voorzichtig.

De rol van de Eerste Kamer is de 

laatste tijd ook opmerkelijk gewijzigd. 

Naar mijn mening moet de Eerste 

Kamer toetsen of een wetsvoorstel 

staatsrechtelijk en inhoudelijk juist 

is. Het lijkt er steeds meer op dat de 

politieke uitgangspunten vanuit de 

Tweede Kamer ook in de Eerste Kamer 

het belangrijkste gaat worden.

De plannen van het kabinet zijn 

bekend. Nu is het afwachten wat er 

daadwerkelijk doorgevoerd wordt. 

Gert van der Wiel

Vivian Holtrop is de vaste contactper-
soon voor Angela en zij is zeer tevreden. 
“Van der Wiel past zich aan aan de klant 
in plaats van dat de klant zich moet aan-
passen aan de werkwijze van de accoun-
tant. Deze flexibele instelling vinden wij 
erg belangrijk. Vivian heeft zich verdiept 
in onze systemen en kan zelf periodiek 
inloggen voor bijvoorbeeld tussentijd-
se controles en bijsturing. Wij hoeven 

zelf geen overzichten te maken en dat 
scheelt enorm veel tijd en rompslomp.”
Quick Uitzendburo en Van der Wiel 
Accountancy werken samen sinds 
1 januari dit jaar. De bewuste keuze voor 
een bureau met korte lijnen en een vast 
contactpersoon pakt tot nu toe erg goed 
uit. “Wij zijn zeer tevreden en kijken 
uit naar een langdurige samenwerking” 
aldus Angela Drost. 

Natuurlijk, ik weet het , je moet altijd 
vanuit het glas halfvol schrijven, de blik 
op blij. Toch, de versoberingen die ons 
te wachten staan, maken simpelweg 
dat het glas straks leger is dan nu. Wat 
niet wegneemt dat we moeten genie-
ten van wat er nog wél in zit. Niet voor 
niets wordt een beschaafd glas whisky 
slechts ten dele gevuld. Op Prinsjesdag 
is bekend geworden dat de regelgeving 
rondom ontslagvergoedingen verandert.

Afschaffing gouden handdruk
Om redenen die zowel maatschappe-
lijke als fiscaal van aard zijn, staat de 
ontslagvergoeding steeds meer onder 
druk. De regering vindt dat de ‘gouden 
handdrukken’ te hoog worden en deel-
name aan het arbeidsproces in de weg 
staan. Bovendien wordt de vergoeding 
vaak bruto weggezet als pensioen voor 

later (‘stamrecht’), waardoor belasting-
uitstel ontstaat. Een doorn in het oog 
van een regering die naarstig op zoek is 
naar geld.
 
Daarom wordt de stamrechtvrijstelling 
per 01-01-2014 afgeschaft. Ontslagver-
goedingen na deze datum zijn direct 
progressief belast. Soms kan nog een 
middelingsregeling worden toegepast 
waardoor de belastingdruk wat lager uit-
valt. Bestaande stamrechten blijven on-
gewijzigd. Wel zijn er nu mogelijkheden 
gekomen om het stamrecht af te kopen, 
uiteraard onder afdracht van belasting. 
Zinvol? Dat verschilt per situatie. Laat u 
hierover goed adviseren.

Wim Schreuder
Registerpensioenadviseur
www.hls-pensioen.nl

Quick uitzendburo
Flexibele instelling en korte lijnen

Betrouwbaar

Quick Uitzendburo typeert zichzelf als een dynamische organisatie met een 
informeel, persoonlijk karakter. Nuchter, no nonsense, laagdrempelig... met beide 
benen op de grond. Toen ze op zoek gingen naar een nieuw accountancy bureau was 
een van de voorwaarden dat het bureau past bij Quick Uitzendburo. “Onze algemeen 
directeur Mient Stoelwinder heeft Gert van der Wiel aan mij voorgesteld” verteld  
Angela Drost, financieel directeur. “Gert ben ik daarna nog een paar keer tegengeko-
men via netwerk bijeenkomsten”. De goede klik was de basis voor de samenwerking.

Niet alles is meer goud wat er blinkt



Verlenging looptijd pseudo-
eindheffing hoog loon (crisisheffing)
De pseudo-eindheffing voor hoog 
loon, de heffing van 16% over het loon 
van een werknemer voor zover dat 
loon € 150.000 overstijgt, wordt met 
één jaar verlengd. De pseudo-eindhef-
fing voor hoog loon voor het jaar 2014 
wordt berekend over het loon waar-
over in het kalenderjaar 2013 loonbe-
lasting is geheven.

Verruiming vrijstelling 
schenkbelasting 
De eenmalig verhoogde vrijstelling in 
de schenkbelasting voor schenkingen 
van ouders aan kinderen tussen de 
18 en 40 jaar voor schenkingen die 
verband houden met de eigen woning 
wordt tijdelijk verruimd. Zo vervalt 
tijdelijk de beperking dat de schenking 
moet zijn gedaan door een ouder aan 
een kind tussen 18 en 40 jaar. Vanaf 
1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag 
iedereen van een familielid of van een 
derde vrij van schenkbelasting een 
schenking ontvangen van maximaal 
€ 100.000, mits deze wordt aange-
wend voor de eigen woning. Bij mi-
nisteriële regeling zullen voorwaarden 
worden gesteld om zeker te stellen dat 
het verkregen bedrag wordt aange-
wend voor de verwerving van een 
eigen woning of voor verbetering of 
onderhoud van die eigen woning. De 
huidige vrijstelling wordt met ingang 
van 1 oktober 2013 structureel zodanig 
uitgebreid dat ook een schenking die 
is bestemd voor de aflossing van een 

restschuld voor een eigen woning on-
der de faciliteit valt. Vooruitlopend op 
de wettelijke inwerkingtreding, treedt 
deze maatregel bij beleidsbesluit in 
werking.

Toestaan onderhandse akte bij
periodieke giften
De onderhandse akte van schenking 
wordt toegestaan als alternatief voor 
de notariële akte voor de aftrek van 

periodieke giften in de inkomsten. 
De voorwaarden die daarbij gelden, 
worden opgenomen in de Uitvoerings-
regeling IB 2001. Op de website van 
de Belastingdienst komt een schen-
kingsovereenkomst die is gebaseerd 
op deze voorwaarden en deze moet 
worden ingevuld en bewaard door de 
gever en de begiftigde instelling of 
vereniging.
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Verhoging maximum arbeidskorting

 •   Het maximum van de arbeidskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 
verhoogd met € 374 tot € 2.097. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het 
maximum verder verhoogd met € 103, met ingang van 1 januari 2016 met 
€ 229 en met ingang van 1 januari 2017 met € 130.

 •   De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in drie stappen afgebouwd, 
uiteindelijk tot nihil. In 2017 bestaat vanaf een inkomen van circa € 110.000 
geen recht meer op arbeidskorting.

Wet wijziging percentages 
belasting- en invorderingsrente

Per 1 januari 2013 is de regeling van de belastingrente in werking getreden 
en de regeling van de invorderingsrente gewijzigd. Daarbij is voor het rente-
percentage voor beide maatregelen aangesloten bij de wettelijke rente voor 
niet-handelstransacties. In het regeerakkoord is afgesproken om voor de be-
lastingrente voor alle belastingmiddelen behalve de vennootschapsbelasting 
(Vpb) en voor de invorderingsrente de wettelijke rente voor niet-handels-
transacties te blijven hanteren, maar met een ondergrens van 4%. 
Ook is afgesproken het belastingrentepercentage voor de Vpb te koppelen 
aan de wettelijke rente voor handelstransacties, en daarbij een ondergrens 
van 8% in te voeren. In het wetsvoorstel Wet wijziging percentages belas-
ting- en invorderingsrente wordt uitvoering gegeven aan deze maatregelen. 
Zowel voor te vergoeden als voor in rekening te brengen belasting- en 
invorderingsrente worden deze 
gewijzigde rentepercentages 
geïntroduceerd. Het is de 
bedoeling dat de wet per
1 januari 2014 in werking treedt, 
maar er komt wel overgangsrecht.
Hierdoor worden de gewijzigde 
rentepercentages effectief pas 
vanaf 1 april 2014 gehanteerd.



Update

Motorrijtuigenbelasting 
voor oldtimers Agenda

Van der Wiel is actief sponsor van 

SC Heerenveen. SC Heerenveen speelt tot 1 maart 

2014 nog de volgende thuiswedstrijden:

Donderdag 31 oktober (beker)
 SC Heerenveen - VVV Venlo 

Vrijdag 8 november 
 SC Heerenveen - RKC Waalwijk

Zaterdag 30 november 
 SC Heerenveen - Go Ahead Eagles

Zondag 8 december 
 SC Heerenveen - Feyenoord

Zaterdag 18 januari 
 SC Heerenveen - Roda JC

Zaterdag 1 februari 
 SC Heerenveen - ADO Den Haag

Woensdag 5 februari 
 SC Heerenveen - FC Twente

Zaterdag 22 februari 
 SC Heerenveen - NAC Breda

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Van der Wiel en verschijnt drie maal 
per jaar.
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•   Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) 
voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast wordt een over-
gangsregeling ingevoerd voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, 
motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014, 26 jaar of ouder 
zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een 
kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van 
€ 120 onder de voorwaarde dat in de maanden januari, februari en december 
niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.

 
•   De Belastingdienst benadert jaarlijks in het vierde kwartaal de houder van een 

in aanmerking komend voertuig met de vraag of hij vóór 1 januari van het ko-
mend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. Als die houder vervolgens 
vóór aanvang van het kalenderjaar het begunstigde tarief met een maximum 
van € 120 voldoet, geldt voor hem het begunstigde tarief. Om bij de inwer-
kingtreding op 1 januari 2014 de houder voldoende gelegenheid te bieden om 
een keuze te maken, krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om te kiezen voor de 
overgangsregeling, waarbij in de maanden januari en februari 2014 gewoon 
gebruik van de weg kan worden gemaakt. Wordt in die periode wél gebruik 
gemaakt van de weg, dan moet het normale MRB-tarief worden betaald en kan 
een verzuimboete worden opgelegd van maximaal € 4.920. 

 
•   Wordt er in de loop van het kalenderjaar alsnog overgestapt naar de reguliere 

MRB dan wordt het reguliere tarief aan belasting nageheven over het gehele 
kalenderjaar. 

 
•   Personen- en bestelauto’s op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog 

geen 40 jaar oud zijn komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.


