
© Fiscaal up to Date 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. 
Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen 
aansprakelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB Prinsjesdagspecial 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RB Prinsjesdagspecial 2010 

 

  

22 september 2010 © Copyright Fiscaal up to Date Pag. 2 

 

 

BELASTINGMAATREGELEN VOOR 2011 

 
De op 21 september 2010 door de Koningin uitgesproken troonrede was door het ontbreken van een 
missionair kabinet (ook) op fiscaal gebied beleidsarm. De voorstellen op belastinggebied voor het 
komende jaar die de demissionaire minister van Financiën bij de Tweede Kamer indiende, waren dan 
ook zowel qua omvang als qua inhoud beperkt. Ofschoon diverse maatregelen al vóór Prinsjesdag 
waren uitgelekt en een aantal ervan al eind augustus door de minister in een persbericht waren 
aangekondigd, zaten er toch veel onverwachte nieuwigheden in. De op 21 september om 15.15 uur 
bekendgemaakte belastingplannen die (tenzij anders is aangegeven) per 1 januari 2011 in werking 
zullen treden, bevatten met name het volgende: 
 
 
 
I. Belastingplan 2011  
 
A. Bestrijding constructies en fraude 
In de sfeer van de overdrachtsbelasting, de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting worden 
belastingontwijkingsconstructies aangepakt en verder worden meer algemene maatregelen getroffen in 
de aanpak van fraude: 
 In de overdrachtsbelasting worden verwateringsconstructies met onroerende zaak-lichamen (OZL) 

bestreden. Hiertoe worden de volgende maatregelen voorgesteld: 
- Het "hoofdzakelijkheidscriterium" (> 70%) wordt vervangen door een "grotendeelscriterium" 

(> 50%). De criteria voor de doeleis, op grond waarvan de onroerende zaken geheel of 
hoofdzakelijk dienstbaar moeten zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die 
onroerende zaken, blijven onveranderd. 

- Voor de bepaling of aan de bezitseis is voldaan, tellen kunstmatig gecreëerde bezittingen niet 
langer mee. De volgende bezittingen worden als "verdacht" aangemerkt en moeten buiten 
beschouwing worden gelaten: 
o Bezittingen die bestaan uit vorderingen op met het lichaam verbonden lichamen of 

verbonden natuurlijke personen en vorderingen op de verkrijger of met de verkrijger 
verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen. 

o Bezittingen die gefinancierd zijn door hiervóór genoemde verbonden lichamen en 
verbonden natuurlijke personen. 

- Voor de bezitseis wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen in Nederland en in het 
buitenland gelegen onroerende zaken.  

- Het toerekeningsvoorschrift bij OZL's wordt zodanig aangepast dat bezittingen en schulden van 
een lichaam waarin een ander lichaam een derde belang of meer heeft, in meer gevallen aan 
dit andere lichaam worden toegerekend. 

- Voortaan worden niet alleen verkrijgingen door dezelfde verkrijger binnen een periode van 
twee jaren beschouwd als verkrijgingen ingevolge een samenhangende overeenkomst, maar 
ook verkrijgingen door een "nauw verwante groep" vallen hieronder om te voorkomen dat door 
spreiding van de aankoop van aandelen in een OZL een deel van de aandelen ongewenst 
buiten de heffing blijft. 

- De verkrijging van rechten uit bestaande aandelen valt voortaan expliciet onder de heffing van 
overdrachtsbelasting.  

 Een lek in de antimisbruikbepaling van artikel 20a van de Wet Vpb over de handel in lege 
vennootschappen met een verrekenbaar verlies wordt gerepareerd. Het betreft situaties waarin 
een verlies dat wordt geleden in het overdrachtsjaar in de periode voorafgaand aan de 
aandelenoverdracht, wordt verrekend met latere winsten die worden behaald in hetzelfde jaar of in 
volgende jaren. De aanpassing leidt ertoe dat een in het overdrachtsjaar over de periode tot het 
tijdstip van overdracht gerealiseerd verlies niet voorwaarts kan worden verrekend met latere 
winsten, ook niet met een positieve belastbare winst van het overdrachtsjaar over de periode na 
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de overdracht. In plaats daarvan wordt dit verlies vastgesteld als ware het een verlies over een 
jaar, dat slechts achterwaarts kan worden verrekend.  

 In de inkomstenbelasting worden twee maatregelen getroffen waarmee een ongewenste 
uitwerking van de zogenoemde Hillen-regeling (aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld) 
wordt weggenomen. De eerste maatregel betreft het voorkomen van het vanwege vooruit- of 
achterafbetalen van rente op de eigenwoningschuld verkrijgen van de aftrek wegens geen of 
geringe eigenwoningschuld. De tweede maatregel betreft het voorkomen dat men sneller en tot 
een groter bedrag in aanmerking komt voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 
vanwege het rentevoordeel van personeelsleningen voor de eigen woning.  

 In het kader van de fraudebestrijding wordt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de 
heffing van belastingen (WIB) aangepast. In de eerste plaats wordt de tekst van artikel 1, lid 1, 
van de WIB zodanig aangepast dat de indruk wordt weggenomen dat Nederland alleen uitvoering 
geeft aan bepalingen in richtlijnen van de Raad van de Europese Unie en andere regelingen van 
internationaal en interregionaal recht die in de desbetreffende regeling als verplichting zijn 
geformuleerd. Verder wordt in artikel 8 van de WIB een regeling opgenomen op grond waarvan 
krachtens algemene maatregel van bestuur administratieplichtigen kunnen worden aangewezen 
die automatisch (bank)gegevens en inlichtingen moeten aanleveren. 

 
B. Stimulering (innovatief) ondernemerschap 
 De stimuleringsregeling ter compensatie van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk 

(WBSO) wordt blijvend verruimd. Zo worden de loongrens en het percentage in de eerste schijf 
structureel verhoogd. In tabelvorm zien de wijzigingen er als volgt uit: 
 

2008  2009  2010  2011  2012 e.v.  
Loongrens  € 110.000  € 150.000  € 220.000  € 220.000  € 150.000  
Plafond  € 8 mln  € 14 mln  € 14 mln  € 11 mln  € 8,5 mln  

1
e 
schijf  42%  50%  50%  46%  45%  

2
e 
schijf  14%  18%  18%  16%  14%  

          

 
 De tijdelijk voor de jaren 2009 en 2010 verlengde eerste schijf van het MKB-tarief in de 

vennootschapsbelasting wordt structureel gemaakt. Tevens wordt het algemene tarief in 2011 
verlaagd van 25,5% naar 25%.  

 De tijdelijke mogelijkheid tot verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting, die gold voor 2009 en 2010, wordt met een jaar verlengd en geldt dus 
ook voor het belastingjaar 2011. Vennootschapsbelastingplichtigen kunnen ervoor kiezen om de 
huidige achterwaartse verliesverrekening van één jaar te verlengen met twee extra jaren in ruil 
voor inkorting van de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen jaar naar zes jaar.  

 De tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in het belang van de bevordering van de 
economische ontwikkeling wordt wederom met een jaar verlengd. Hiertoe zal de 
Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 worden aangepast. 

 In de werkkostenregeling worden vergoedingen of verstrekkingen terzake of in de vorm van 
vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister onder een gerichte vrijstelling 
gebracht. Verder gaat een nihilwaardering gelden voor ter beschikking gestelde werkkleding met 
een logo van ten minste 70 cm2. Beide verstrekkingen komen daardoor niet meer ten laste van de 
vrije ruimte van de werkkostenregeling. 

 
C. Maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt 
 De verhuisregeling in de inkomstenbelasting wordt verruimd: 

- De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de 
voormalige eigen woning wordt tot 1 januari 2013 verlengd van twee jaar naar drie jaar. 

- De maximale termijn voor hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen 
woning en de toekomstige eigen woning die in aanbouw is, wordt tot 1 januari 2013 verlengd 
van twee jaar naar drie jaar.  
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 De regeling voor herleving van de hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting na tijdelijke 
verhuur, die op grond van Belastingplan 2010 per 1 januari 2012 zou vervallen, wordt ook met een 
jaar verlengd en geldt daardoor ook in 2012. 

 In de overdrachtsbelasting wordt de termijn van zes maanden voor de doorverkoop van 
onroerende zaken, terzake van woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden. De afwijkende 
maatregel geldt voor de situatie waarin een woning in 2011 met heffing van overdrachtsbelasting 
is verkregen en dezelfde woning binnen 12 maanden na deze verkrijging door een ander wordt 
verkregen. 

 Het BTW-tarief wordt met ingang van 1 oktober 2010 verlaagd van 19% naar 6% voor de 
arbeidskosten met betrekking tot renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. De 
maatregel vervalt per 1 juli 2011. 

 
D. Vergroening en mobiliteit  
 De afbouw van de BPM onder gelijktijdige verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB), die 

vooruitlopend op de introductie van de kilometerbeprijzing was ingezet en al tot 2013 in de 
wetgeving was vastgelegd, wordt met ingang van 1 januari 2011 stilgezet. De stilzetting leidt tot 
verhoging van de voor de jaren 2011, 2012 en 2013 reeds vastgelegde CO2-afhankelijke BPM-
tarieven. De tijdelijke bonus voor auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 120 gram per km 
voor zowel benzine- als dieselauto's wordt voor 2011 gehandhaafd.  

 De verhoging van de MRB voor motoren wordt tot en met 2013 vastgezet op 6% voor de jaren 
2011 en 2012 en 12% voor 2013 (exclusief inflatiecorrectie).  

 De korting voor Euro-6 dieselpersonenauto's bedraagt per 1 januari 2011 € 1.500.  
 Per 1 januari 2012 wordt de MRB-heffing van autobussen gebaseerd op houderschap.  
 
E. Overige maatregelen 
 De accijns op sigaretten en rooktabak (shag) wordt met ingang van 1 maart 2011 verhoogd met 

respectievelijk € 11,68 per 1.000 stuks sigaretten en € 4,93 per 1.000 gram shag.  
 Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- 

en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd.  
 De arbeidskorting wordt verhoogd en de ouderenkorting voor 65-plussers gaat omhoog. 
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II. Overige Fiscale Maatregelen 2011 
 
 
A. Wet inkomstenbelasting 2001 
 
1. Wijzigingen in verband met VIA 
In het kader van de vooringevulde aangifte (VIA) en het vergemakkelijken van de uitvoering door de 
Belastingdienst worden enkele wijzigingen en aanvullingen opgenomen met betrekking tot de 
toerekening van inkomens- en vermogensbestanddelen: 
 De bij het minderjarige kind als voorheffing geheven dividendbelasting wordt voortaan 

toegerekend aan de ouder. Bepaalde inkomsten en het vermogen van een minderjarig kind 
worden voor de belastingheffing reeds aan de ouder toegerekend. 

 Bepaalde inkomsten en het vermogen van partners kunnen naar keuze van de partners onderling 
worden toegerekend. Voor de als voorheffing geheven dividendbelasting is de toerekening beperkt 
(voor box II en III) mogelijk op basis van een besluit van 18 maart 2010. Dit besluit wordt 
gecodificeerd en tevens wordt toerekening mogelijk van dividendbelasting die ziet op dividenden 
uit in box I vallende vermogensbestanddelen. 

 De korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in 
durfkapitaal en culturele beleggingen, die van toepassing zijn wanneer sprake is van bepaalde in 
box III vrijgestelde beleggingen, worden voortaan tussen de fiscale partners verdeeld. Voor de 
verdeling wordt aangesloten bij de keuze voor de verdeling van het box III-vermogen. Deze 
wijziging treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 in werking. 

 
2. Splitsingsproblematiek lijfrenten 
In een besluit van 10 mei 2010 zijn goedkeuringen opgenomen voor de manier waarop bij 
(gedeeltelijke) afkoop van een lijfrente rekening kan worden gehouden met de vóór 2009 niet 
afgetrokken bedragen en met de met ingang van 2009 niet afgetrokken bedragen. Deze 
goedkeuringen worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 gecodificeerd: 
 De termijn van de in het Belastingplan 2009 opgenomen overgangsregeling voor Brede 

herwaarderinglijfrenten en 2001-lijfrenten (2001-2008) wordt gelijkgetrokken met de in de Fiscale 
vereenvoudigingswet 2010 voor pré Brede herwaarderinglijfrenten opgenomen overgangsregeling 
(2001-2009). De saldomethode zonder begrenzing in hoogte (€ 2.269) kan hierdoor voor zowel 
pré Brede herwaarderinglijfrenten als Brede herwaarderingslijfrenten en 2001-lijfrenten worden 
toegepast op in de kalenderjaren 2001 tot en met 2009 betaalde premies en bedragen. 

 Op grond van de saldomethode bij afkoopsommen van lijfrente-aanspraken kan rekening worden 
gehouden met niet (geheel) afgetrokken premies en bedragen. Deze saldomethode geldt 
ongeacht het jaar van afkoop. Wel geldt voor betaalde premies en bedragen vanaf 2010 - net als 
bij lijfrentetermijnen - een begrenzing in de hoogte van de in aanmerking te nemen premies die 
niet in aftrek zijn gebracht (€ 2.269). 

 
3. Faciliteiten MKB-beleggingen 
Bij het Belastingplan 2010 werd een amendement aangenomen op grond waarvan voor MKB-
beleggingen een nieuwe vrijstelling in box III wordt ingevoerd en een (eenmalige) heffingskorting bij 
verwerving van dergelijke beleggingen. De vrijstelling moest worden goedgekeurd door de Europese 
Commissie alvorens die in werking kan treden. Als MKB-beleggingen worden aangemerkt aandelen in 
een MKB-onderneming en aandelen in MKB-fondsen. De Europese Commissie heeft deze maatregelen 
in juli 2010 - onder voorwaarden - goedgekeurd. De noodzakelijke wijzigingen om aan de voorwaarden 
van de Europese Commissie te voldoen, zijn in dit wetsvoorstel opgenomen. Alle wijzigingen met 
betrekking tot de faciliteiten voor MKB-beleggingen treden op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip in werking. Het betreft onder meer het volgende: 
 De maatregelen gelden voor door belastingplichtigen bij een emissie verworven aandelen in een 

MKB-onderneming. 
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 De aandelen mogen niet genoteerd zijn aan een effectenbeurs, met uitzondering van aandelen die 
zijn toegelaten tot de handel op NYSE Alternext of een daarmee vergelijkbare beurs voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. 

 Aandelen in vennootschappen die in moeilijkheden verkeren in de zin van de richtsnoeren van de 
Europese Commissie en aandelen in vennootschappen die actief zijn in bepaalde industriële 
sectoren (scheepsbouw/kolen/ijzer/staal) komen niet in aanmerking voor de maatregelen voor 
MKB-beleggingen. 

 Het bij de emissie te verkrijgen kapitaal mag uitsluitend worden aangewend als begin-, aanloop- 
of ontwikkelingskapitaal, en niet voor de financiering van exportgerelateerde activiteiten. 

 Er geldt een maximum van € 1,5 mln aan nieuw te emitteren aandelen per vennootschap over 
een periode van twaalf maanden. Dit maximumbedrag wordt verlaagd indien het met de emissie 
te verkrijgen kapitaal wordt aangewend voor het financieren van investeringen of andere uitgaven 
die op grond van de Europese regelgeving ook voor andere staatssteun in aanmerking komen. 

 De aanwijzing kan worden ingetrokken als bij aanwending van het bij de emissie verkregen 
kapitaal niet wordt voldaan aan de voorwaarden. De vennootschap is dan een lumpsumheffing 
aan vennootschapsbelasting verschuldigd. 

 De werkzaamheden en het doel van een MKB-fonds mogen, naast het beleggen in aandelen die bij 
een aangewezen MKB-emissie zijn verworven, voor het overige slechts bestaan uit kasbeheer. 

 
Naast de wijzigingen naar aanleiding van de voorwaarden van de Europese Commissie is een aantal 
andere wijzigingen voor de faciliteiten voor MKB-beleggingen opgenomen: 
 De maatregelen kunnen alleen worden toegepast op aandelen in vennootschappen die in 

Nederland zijn gevestigd en in vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de EU of 
EER met een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland. 

 Ook aandelen in middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn buiten een steungebied, komen in 
aanmerking voor de maatregelen. Deze uitbreiding geldt voorzover het met de emissie te 
verkrijgen kapitaal wordt aangewend als begin- of aanloopkapitaal.  

 De termijn voor terugname van de korting bij vervreemding van de aandelen met inbegrip van het 
kalenderjaar van emissie bedraagt vijf jaar. 

 Het doel en de feitelijke werkzaamheden van MKB-fondsen hoeven slechts hoofdzakelijk (> 70%) 
te bestaan uit beleggingen in door het MKB-fonds in het kalenderjaar of in een van de vijf 
voorafgaande kalenderjaren bij een aangewezen MKB-emissie verworven aandelen. 

 De maatregelen kunnen alleen worden toegepast op door belastingplichtige van een MKB-fonds 
verworven aandelen in dat fonds. 

 Bij ministeriële regeling worden nog nadere regels worden gesteld, waaronder regels met 
betrekking tot de aanwijzing en intrekking van een aanwijzing. 

 
4. Aftrek uitgaven monumentenpanden 
De regeling voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden wordt verruimd. Ook uitgaven voor 
een eigen woning die de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter 
beschikking staat, kunnen in bepaalde situaties onder de regeling vallen. Het gaat hierbij om de eigen 
woning die in de verkoop staat, de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar 
kwalificeert als eigen woning, de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een 
AWBZ-instelling en de eigen woning die wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders. 
 
 
B. Wet loonbelasting 
 
1. Loon in-loon-over 
De eenduidige loonaangifte treedt niet op 1 januari 2011 in werking. De overgangsregeling met 
betrekking tot "loon over" wordt daarom met een jaar verlengd. De overgangsregeling geldt dus ook 
voor loonbetalingen in 2011. De overgangsregeling houdt in dat de inhoudingsplichtige binnen het 
kalenderjaar loonbetalingen mag blijven toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij 
betrekking hebben. 
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2. Vrijstelling premie arbeidsinschakeling en vergoeding vrijwilligerswerk 
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een premie voor arbeidsinschakeling respectievelijk 
een vergoeding voor vrijwilligerswerk, verstrekt op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) niet tot het loon wordt gerekend. 
 
3. Jaarloonuitvraag 
De tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens wordt met drie jaar verlengd tot 2015. Hierdoor kan 
de Belastingdienst tijdig onjuiste, onvolledige of onbruikbare aangiften van ongeveer 10.000 
(wisselende) inhoudingsplichtigen over een of meerdere tijdvakken tijdig corrigeren.  
 
C. Wet vennootschapsbelasting 
 
1. Heffingstijdvak buitenlandse belastingplichtigen 
Het heffingstijdvak voor buitenlandse belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting met een 
gebroken boekjaar wordt gelijkgesteld aan het heffingstijdvak dat geldt voor binnenlandse 
belastingplichtigen. De aanpassing geldt zowel voor de belastbare winst uit een Nederlandse 
onderneming als voor het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang en is van toepassing voor 
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012. 
 
2. Verruiming innovatiebox 
Als een octrooi in een later jaar wordt verleend dan het jaar waarin het octrooi is aangevraagd en 
daarom pas met ingang van dat latere jaar kan worden gekozen voor de innovatiebox, wordt voortaan 
rekening gehouden met reeds in eerdere jaren genoten voordelen. Het betreft de voordelen uit hoofde 
van een activum behaald na aanvraag van het octrooi tot en met het jaar voorafgaande aan het jaar 
van verlenen van het octrooi. Voor een octrooi-activum waarvoor reeds vóór 2011 voor de 
innovatiebox is gekozen, is een overgangsregeling opgenomen.  
 
3.  Modernisering dividendnota 
De verplichting tot uitreiking van een dividendnota wordt in beginsel alleen gehandhaafd in situaties 
dat daadwerkelijk dividendbelasting wordt ingehouden. Inmiddels is in een besluit van 15 maart 2010 
goedgekeurd dat de dividendnota elektronisch kan worden verstrekt en dat geen dividendnota meer 
hoeft te worden uitgereikt aan de directeur-grootaandeelhouder en in bepaalde situaties waarin 
inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven. Deze versoepelingen worden gecodificeerd en 
- voor wat betreft de situaties waarin geen inhouding van dividendbelasting hoeft plaats te vinden – 
verder uitgebreid. Uitreiking van de dividendnota is niet verplicht in het geval inhouding van 
dividendbelasting achterwege blijft op grond van een wettelijke inhoudingsvrijstelling of een door 
Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Ook zal een aantal gedateerde 
voorwaarden uit de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting komen te vervallen. 
 
D. Successiewet en AWR 
 
1. Wijziging in verband met basispartnerbegrip AWR 
Op 1 januari 2011 treedt het basispartnerbegrip van de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) in 
werking. Dit basispartnerbegrip en het partnerbegrip van de Successiewet (SW) stemmen niet geheel 
overeen. Voor de schenk- en erfbelasting wordt een aantal aanvullende eisen gesteld. De tekst van het 
partnerbegrip zoals die met ingang van 1 januari 2010 voor de schenk- en erfbelasting geldt, wordt 
aangepast. De huidige regeling met betrekking tot het partnerbegrip voor de SW wordt gecontinueerd. 
 
2. Uitzondering partnerbegrip verpleeghuissituaties 
Het partnerbegrip in de AWR, de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
(Awir) wordt voor verpleeghuissituaties aangepast. Eén van de voorwaarden voor ongehuwd 
samenwonenden om als partner te kwalificeren is dat beide belastingplichtigen op hetzelfde adres in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven. Een gezamenlijke inschrijving 
is echter niet langer mogelijk bij opname van één van beiden in een verpleeg- of verzorgingshuis. Voor 
de schenk- en erfbelasting is voor deze situatie al een uitzondering op het partnerbegrip opgenomen. 



RB Prinsjesdagspecial 2010 

 

  

22 september 2010 © Copyright Fiscaal up to Date Pag. 8 

 

Een dergelijke uitzondering voor ongehuwd samenwonenden gaat ook gelden voor het 
basispartnerbegrip in de AWR, de Wet IB 2001 en de Awir. Op gezamenlijk verzoek is dan aanmerking 
als partners mogelijk.  
 
3. Beperking vrijstelling schenkbelasting Koninklijk Huis 
De vrijstelling van schenkbelasting voor hetgeen wordt verkregen van de leden van het Koninklijk Huis 
wordt beperkt tot schenkingen die door de uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis 
krachtens de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis worden gedaan uit hoofde van hun functie 
en hoedanigheid. 
 
E. Wet belastingen van rechtsverkeer 
 
Wijzigingen in de assurantiebelasting  
 De verplichting voor niet in Nederland wonende of gevestigde verzekeraars om in bepaalde 

situaties in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen voor het voldoen van 
assurantiebelasting, vervalt. Vanaf 1 januari 2011 kan de buitenlandse verzekeraar kiezen of deze 
de verschuldigde assurantiebelasting zelf aangeeft en afdraagt of hiervoor een fiscaal 
vertegenwoordiger aanstelt. 

 De invulling van het begrip "vestiging" van een verzekeringnemer in de Tweede EU-Richtlijn 
88/357 van de Raad van 22 juni 1988 door het EU-Hof in het Kvaerner-arrest van 14 juni 2001 
wijkt af van de invulling in de Nederlandse wetgeving. De Nederlandse wetgeving wordt in lijn 
gebracht met de richtlijn en met de reeds toegepaste praktijk. 

 
F. Wet Omzetbelasting 
 
Reisbureauregeling 
De speciale regeling voor reisbureaus uit BTW-Richtlijn 2006 wordt geïmplementeerd in de Wet 
omzetbelasting. In de nieuwe situatie zijn reisbureaus BTW verschuldigd over de behaalde winstmarge 
in het land van vestiging van het reisbureau. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van 
de reis en de kosten voor ingekochte goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger 
rechtstreeks ten goede komen. De betaalde BTW op deze ingekochte goederen en diensten kunnen de 
reisbureaus onder de speciale regeling voor reisbureaus niet als vooraftrek in aanmerking nemen. De 
huidige regeling voor reisbureaus uit het besluit van 15 april 1984 vervalt. Door de speciale regeling 
voor reisbureaus hoeft een reisbureau zich niet voor BTW-doeleinden te registreren in elk land waar 
zijn prestaties aan de reiziger volgens de normale BTW-regels zouden plaatsvinden. Al zijn prestaties 
aan de reiziger, die onder deze regeling vallen, worden als één dienst aangemerkt in het land van 
vestiging van het reisbureau. In overleg met vertegenwoordigers van de reissector is ervoor gekozen 
deze regeling met ingang van 1 april 2012 in werking te treden. 
 
G. Accijnswet 
De Accijnswet wordt in overeenstemming gebracht met de duurzaamheidseisen en voorwaarden voor 
de controle hierop voor biobrandstoffen, die zijn opgenomen in EU-Richtlijn 2009/28 van 23 april 2009. 
Deze wijziging treedt bij koninklijk besluit in werking. 
 
H. Invorderingswet 
 
1. Doorlopend beslag 
Beslag door een derde op een uit te betalen bedrag op grond van een voorlopige teruggaaf (VT) 
inkomstenbelasting of een voorschot op een toeslag kan doorlopen over de jaargrens als sprake is van 
een VT die wordt verleend over een jaar dat direct volgt op het jaar van de VT waarop beslag is 
gelegd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en kan dan direct toepassing 
vinden op na 1 januari opgelegde VT’s, zodat het beslag, gelegd in 2010, kan doorlopen. 
 
2. Aanpassing Kostenwet en Invorderingswet 
De Hoge Raad besliste op 10 juli 2009 dat artikel 7, lid 2, van de Kostenwet in strijd was met artikel 1 
van het Protocol bij het EVRM wegens het ontbreken van de mogelijkheid van tegenbewijs. Zowel de 
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Kostenwet als een vergelijkbare bepaling in de Invorderingswet worden in overeenstemming gebracht 
met het arrest van de Hoge Raad en de uitspraak van verwijzingshof Den Bosch van 4 juni 2010 en 
krijgen de mogelijkheid van tegenbewijs. 
 
3. Overgangsrecht vierde tranche Awb 
In de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb) is overgangsrecht opgenomen dat erop 
neerkomt dat op schulden die zijn ontstaan of vastgesteld voor 1 juli 2009, het recht geldt zoals dat 
gold voor die datum. Wat betreft de invordering van rijksbelastingen wordt van dit overgangsrecht 
afgeweken op het punt van de verjaring van de rechtsvordering tot betaling. De belastingschuldige 
wordt niet in een nadeliger positie gebracht. Het niet langer toepassen van de overgangsbepaling uit 
de Vierde tranche Awb betekent dat de ontvanger vanaf 1 januari 2011 de verjaring van een 
rechtsvordering tot betaling in alle gevallen kan stuiten door een schriftelijke mededeling waarin hij 
zich ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorbehoudt. 
 
 
I. Wet belastingen op milieugrondslag 
 
1. Verlaagd tarief glastuinbouw 
De laatst afgegeven goedkeurende beschikking van de Europese Commissie voor de toepassing van de 
verlaagde tarieven voor de glastuinbouw in de energiebelasting heeft een looptijd tot en met 31 
december 2010. De aanvraag voor een verlenging van deze goedkeuring voor een nieuwe periode is 
ingediend bij de Europese Commissie. Voor het geval dat Nederland op 1 januari 2011 niet beschikt 
over een nieuw goedkeurend besluit, is het vervallen van de verlaagde tarieven en de 
teruggaafregeling voor de accijns op minerale oliën voor de glastuinbouw opgenomen. Deze 
wijzigingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
2. Definitie belastingplichtige grondwaterbelasting 
Grondwaterbelasting wordt geheven van de houder van een inrichting tot onttrekking van grondwater. 
Volgens een arrest van de Hoge Raad van 27 november 2009 is de houder van de inrichting degene 
die ten tijde van de onttrekking de feitelijke macht heeft over de onttrekkingsinrichting. In de praktijk 
is niet altijd duidelijk wie dat is. Daarom wordt in de Wbm de belastingplichtige voor de 
grondwaterbelasting nader gedefinieerd. In beginsel wordt aangesloten bij de vergunning tot 
onttrekking van het grondwater of bij de formele melding van de onttrekking. Wanneer voor de 
onttrekking geen vergunning of melding is voorgeschreven, of is verzuimd aan de terzake geldende 
regelgeving te voldoen, is de houder van de inrichting degene bij wie het nut van de onttrekking 
neerslaat. 
 
3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) 
In de Awir wordt een regeling opgenomen voor de herziening van een onherroepelijk geworden toeslag 
in het voordeel van de belanghebbende. Hiermee wordt onder meer bereikt dat een te laat ingediend 
bezwaarschrift toch inhoudelijk kan worden beoordeeld. 
 De Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen is tot en met 2013 niet van toepassing op 

beschikkingen ingevolge de Awir en beslissingen op bezwaar tegen dergelijke beschikkingen. 
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III. Miljoenennota en Rijksbegroting 2011 
 
 
A. Miljoenennota 2011 
De Miljoenennota 2011 bestaat voornamelijk uit een analyse van de financiële crisis en de 
mogelijkheden hier uit te raken. Aan de fiscale paragrafen ontlenen wij het volgende: 
 De Belastingdienst investeert de komende jaren in een aantal grote projecten om de 

dienstverlening te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe toeslagensysteem, 
intensivering toezicht en de vooringevulde aangifte. 

 Op de lange termijn voorziet het kabinet ingrepen op het gebied van de zorg, het 
eigenwoningforfait en de AOW-leeftijd. In verband met de demissionaire status van het kabinet 
zijn deze voorstellen niet verder uitgewerkt. 

 Binnen de kinderopvangtoeslag wordt het grootste deel van de tegenvaller veroorzaakt door 
tegenvallende opbrengsten van de aanpassingen in de gastouderopvang die per 1 januari 2010 zijn 
doorgevoerd.  

 
 
B. Rijksbegroting 2011 
 
1. Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid en internet 
Veel burgers en bedrijven maken voor hun ondersteuning gebruik van de telefoon. De bereikbaarheid 
en het dienstenaanbod van de BelastingTelefoon hebben daarom hoge prioriteit. De Belastingdienst wil 
de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon verbeteren door de redenen voor de klant om te bellen 
zoveel mogelijk weg te nemen en zo het telefoonaanbod terug te brengen. Zo gaat de Belastingdienst 
massale communicatie-uitingen (zoals brieven, folders en formulieren) in begrijpelijke taal 
herschrijven. Verder is het de bedoeling dat belastingplichtigen minder brieven over een bepaalde 
aangifte of toeslag ontvangen. 
 
2. Dienstverlening MKB 
De Belastingdienst wil het gedrag van burgers en bedrijven beïnvloeden en daarmee vooraf bepaalde 
effecten bereiken, zoals het tijdig en juist doen van aangifte. Door het betalingsgedrag actief te 
monitoren bewaakt de Belastingdienst de tijdige en volledige afdracht van belastingen. Binnen het MKB 
wordt vanaf 2011 een nadere segmentering gehanteerd. De Belastingdienst onderscheidt dan starters, 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en MKB-ondernemers met personeel. Voor starters en ZZP-
ers wordt een specifieke aanpak ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op dienstverlening en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid onder meer door overleg met softwareleveranciers over kwalitatief 
goede administratieve systemen voor ZZP-ers. Handhaving binnen MKB-ondernemingen met personeel 
gaat steeds meer lopen via de lijn van de fiscale intermediairs en het horizontaal toezicht. Hiervoor 
streeft de Belastingdienst naar het maken van afspraken met fiscaal intermediairs. Horizontalisering 
krijgt tevens vorm door de samenwerking op te zoeken met fiscaal administratieve dienstverleners, 
brancheorganisaties en aanbieders van ICT-oplossingen.  
 
3. Aandachtspunten Belastingdienst in 2011 
In 2011 besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan: 
 De implementatie van horizontaal toezicht bij gemeenten en woningcorporaties. 
 De juiste aangiften terzake van starters, vastgoed, buitenlands vermogen, arbeidsmarkt, auto, 

carrouselfraude en fraude met voorlopige teruggaven.  
 Het tijdig ontvangen van aangiften van burgers en bedrijven door zo snel mogelijk contact op te 

nemen.  
 Het uitoefenen van toezicht op de grondslaggegevens voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en 

kinderopvangtoeslag. 
 Aanpassen van de wet als de Belastingdienst aanloopt tegen situaties waarin grensverkennend een 

bepaalde maatregel wordt ontweken. 
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 Herijken van de verdragsnotitie met het oog op spontante als automatische uitwisseling van 
gegevens. 

 De Tweede Kamer informeren over de opbrengsten van de tip met betrekking tot zwart 
geldspaarders. 

 De Tweede Kamer informeren over de resultaten van het overleg met de banken over de 
hypotheken en de vooringevulde aangifte.  
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IV. Macro Economische Verkenning 2011 
 
De Macro Economische Verkenning 2011 bevat het volgende overzicht van belasting- en 
premietarieven en sociale lasten: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Tarieven loon- en inkomstenheffing in %  
AOW-premie eerste en tweede schijf (niet voor 
65-plussers) 

17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 

ANW-premie eerste en tweede schijf 1,25 1,10 1,10 1,10 1,10 
AWBZ-premie eerste en tweede schijf 12,00 12,15 12,15 12,15 12,15 
Belastingtarief eerste schijf 2,50 2,45 2,35 2,30 1,85 
Belastingtarief tweede schijf 10,25 10,70 10,85 10,80 10,80 
Belastingtarief derde schijf 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
Belastingtarief vierde schijf 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
 
Overige tarieven 

 

Aof-basispremie werkgever 5,15 5,65 5,70 5,70 5,10 
Aok gedifferentieerde premie werkgever 0,50 0,15 0,15 0,05 0,00 
Whk premie UWV werkgever 0,75 0,55 0,45 0,60 0,65 
WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,25 1,35 1,40 1,80 2,15 
WW-marginale AWF-premie werkgever 4,40 4,75 4,15 4,20 4,20 
WW-marginale AWF-premie werknemer 3,85 3,50 0,00 0,00 0,00 
Inkomensafhankelijke ZVW-premie 6,50 7,20 6,90 7,05 7,75 
      
Nominale zorgpremie per volwassenea 1.091 1.053 1.064 1.107 1.211 
Standaardpremie ZVW t.b.v. zorgtoeslag 1.059 1.200 1.209 1.262 1.374 
 
Inkomensgrenzen en (maximale) kortingen 
loon- en inkomstenheffing 

     

Lengte eerste belastingschijf 17.319 17.579 17.878 18.218 18.628 
Lengte tweede belastingschijf 13.803 14.010 14.249 14.520 14.808 
Lengte derde belastingschijf 21.942 22.271 22.649 21.629 22.258 
Algemene heffingskorting 2.043 2.074 2.007 1.987 1.987 
Algemene heffingskorting 65-plus 957 970 935 925 912 
Arbeidskorting 1.392 1.443 1.468 1.496 1.505 
Alleenstaande-ouderkorting 1.437 1.459 902 945 931 
Combinatiekorting 149 112 0 0 0 
Aanvullende combinatiekorting 700 746 770 775 780 
Inkomensafhankelijke aanvullende 
combinatiekorting 

0 0 995 1.084 1.091 

Ouderenkorting 380 486 661 684 739 
Alleenstaande ouderenkorting 571 555 410 418 421 
Aanvullende ouderenkorting 0 0 0 0 0 
 
Inkomensgrenzen 

     

Franchise AWF 15.660 15.921 16.443 16.704 16.965 
Maximum premie-inkomensgrens WNVZ 45.017 46.205 47.802 48.716 49.295 
Maximum premie-inkomensgrens ZVW 30.623 31.231 32.369 33.189 33.427 
 
Sociale lasten (% brutoloon) 

     

Sociale lasten totaal werkgevers: 25,5 26,1 26,0 26,4 27,0 
w.v. premies wettelijke sociale verzekering 11,5 12,1 11,7 12,4 12,6 
w.v. pensioenpremies (incl. VUT) 10,9 10,8 11,1 11,1 11,5 
w.v. rechtstreeks betaalde sociale lasten 3,1 3,2 3,2 2,9 3,0 
Sociale lasten totaal werknemers: 19,7 21,1 18,3 17,9 21,0 
w.v. premies wettelijke sociale verzekering 16,6 18,0 15,1 14,5 17,5 
w.v. pensioenpremies (incl. VUT) 3,2 3,1 3,3 3,4 3,5 

a Exclusief de gemiddelde no-claimteruggave en de gemiddelde eigen betalingen. 


