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Navordering voor tienduizend Rabobankklanten met spaarhypotheek:
De Belastingdienst stuurt circa tienduizend klanten van de Rabobank een naheffing voor de
spaarhypotheek, de zogenoemde Spaarzekerhypotheek of de Opbouwhypotheek. Met deze
spaarhypotheek bouwen de bezitters een groter vermogen op dan de fiscale vrijstelling
toestaat. Met een spaarhypotheek bouwen huizenbezitters een spaarpotje op waarmee ze aan
het eind van de looptijd de hypotheek kunnen aflossen. In het spaarpotje mag €162.500,-- per
persoon zitten, zonder dat daar bij de aflossing belasting over wordt betaald. Alles wat boven
die grens zit, moet wel worden afgerekend met de Belastingdienst. Dit blijkt dus het geval te
zijn bij tienduizend klanten bij de Rabobank. In sommige gevallen kan de naheffing oplopen
tot €40.000,--.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Volgens de bank zijn de problemen ontstaan doordat
huizenbezitters extra gingen aflossen, gingen scheiden of door foutief advies van de bank. Bij
veel klanten blijkt dat de bank bij het afsluiten van de hypotheek een fout heeft gemaakt door
uitsluitend de kostwinner en niet beide partners te koppelen aan het spaarpotje. Hierdoor
konden ze niet belastingvrij sparen tot €325.000,-- maar tot de helft: €162.500,--. Daarnaast
kan er minder belastingvrij worden gespaard door een wijziging in het belastingstelsel. Vanaf
2013 is het helemaal niet meer mogelijk en werden dit soort hypotheken ook niet meer
verkocht.
De Rabobank heeft een apart team ingericht om de problemen in kaart te brengen en om de
klanten te benaderen zodat de fout hersteld kan worden. De bank zegt zelf op te draaien voor
de reparatiekosten. Deze zijn op €7 miljoen geraamd.
Vlaktaks serieuze optie bij formatie:
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de partijen die aan de formatietafel zitten, zijn of beter
gezegd waren voorstander van een eenvoudiger belastingstelsel. Ze spraken serieus over de
invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor de meeste inkomens. Er liggen
verschillende varianten op tafel, maar als het blijft bij een zgn. vlaktaks (bijna voor iedereen
hetzelfde I.B. tarief) dan laten de partijen een grote kans liggen, want er is veel meer te
repareren dan alleen een tariefstelling op basis van de vlaktaks.
Prinsjesdag 2017 special:
Op Prinsjesdag zelf hebben wij een special per e-mail naar u verzonden. De reacties daarop
waren in het algemeen niet erg positief, men vond het te karig. Dat vonden wij zelf ook, maar
er was niet zo bar veel te melden.
Toch hebben wij de kritiek ter harte genomen en een uitgewerkt (technisch verhaal) hebben
wij op de website geplaatst onder de button: www.dinkla.nl/algemeen-fiscaal

Beveiliging van computersystemen en wachtwoorden:
Het is bijna dagelijks nieuws: hackers die inbreken in digitale systemen. Cybercriminaliteit
neemt toe. Gelukkig zijn er relatief eenvoudige procedures, tweestapsverificatie, waardoor
grote problemen voorkomen kunnen worden.
Gebruikt u hetzelfde wachtwoord voor uw e-mail, Facebook, LinkedIn en andere websites?
Grote kans van wel. Hieraan zit wel een risico. Iedereen die uw inloggegevens bemachtigt,
kan deze gegevens inzien en ook aanpassen. Dat kan een hoop ongemak veroorzaken.
Er zijn meer risico’s. Wanneer iemand toegang tot uw gegevens heeft, dan kan die persoon,
gegevens wijzigen, bijvoorbeeld bankrekeningnummers. Dan gaan betalingen niet meer naar
de leveranciers maar naar iemand anders. Daar kom je in de praktijk pas achter als het te laat
is. Daarom tweestapsverificatie, overdreven? Nee, het scenario is realistisch. Over de
gevolgen van digitale criminaliteit is nog veel onwetendheid. Het lijkt een ver van mijn bed
show. Tweestapsverificatie voegt een extra beveiligingslaag toe aan een applicatie via de
telefoon. Mocht iemand uw inloggegevens hebben dan kan die nog steeds niet in de
applicatie. Hij beschikt niet over die extra beveiligingscode die een app op uw telefoon
genereert.
En als we het dan toch over wachtwoorden hebben, dan is een wachtzin nog steeds beter dan
een wachtwoord, want u gebruikt vast wel een wachtwoord wat u eenvoudig kunt onthouden.
De cloud en de Dropbox in relatie met persoonsgegevens:
Het begint al aardig gemeengoed te worden, sterker nog, steeds meer programma’s werken en
verwerken alleen nog maar in de cloud, en wat is er nu eenvoudiger dan alle bestanden al dan
niet tijdelijk parkeren in een zgn. Dropbox zodat je er altijd bij kan. Inderdaad, dit kan (!) erg
fraai en mooi zijn tegelijk.
Maar… heeft u er zich al vergewist waar die cloud en of Dropbox staat en zodra er ook nog
persoonsgegevens zijn opgeslagen dan wordt het helemaal glad ijs, want 1 januari 2018 gaat
een nieuw stukje wetgeving in. Mogen wij u kortheidshalve verwijzen naar onderstaande
link?
https://www.europa-nu.nl/id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in
Staat de cloud of Dropbox buiten Europa, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika,
dan krijgt u te maken met andere machten, immers de Amerikanen nemen het doorgaans niet
zo nauw met privacy wetgeving. Wij adviseren u op onderzoek uit te gaan, want hebben de
cloud- en of Dropbox leveranciers zich wel geconformeerd aan de nieuwe wetgeving, waarop
overigens de Autoriteit persoonsgegevens “bovenop zit”. Kijk in dit geval ook een op de
website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Klein onderzoek naar koopgedrag:
Recentelijk is er een klein onderzoek gehouden onder 13.820 consumenten naar hun
koopgedrag als het gaat om aanschaf kleding:
2% koopt alles online
5% koopt meer dan 75% online
6% koopt tussen de 50% en 75% online
7% koopt tussen de 25% en 50% online
22% koopt tot 25% online
52% koopt alles in fysieke winkels
6% koopt nooit kleding
Of het onderzoek echt representatief is laten wij in het midden, maar het geeft wel een
bepaalde tendens aan.

Alsnog inkeren voor 1 januari 2018:
De inkeerregeling zoals we die nu kennen, zal worden ingetrokken op 1 januari 2018. Dit
heeft de staatssecretaris aangegeven. Als gevolg hiervan zal er een boete worden berekend
over de op te leggen navorderingsaanslagen over de jaren waarvan de aangiften zijn ingediend
in de twee jaren die voorafgingen aan de inkeermelding. Als iemand dus op 30 september
2017 inkeert – en in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017 de aangiften
over 2014 en 2015 heeft ingediend – blijft een boete over deze jaren achterwege. Bij een
inkeer na 1 januari 2018 is dit niet meer het geval. Bron: Fiscount
Plannen en mogelijke tips Box III:
Het lijkt er op dat de belastingdruk over Box III iets naar beneden bijgesteld zal worden, maar
het blijft een heet hangijzer. Vooruitlopend daarop kunt u zelf al enige actie ondernemen
teneinde het banksaldo per 31 december 2017 zinvol te verlagen:
Tip 1:
Misschien nog een tip om de druk in Box III te verlagen. Voorwerpen van kunst en
wetenschap zijn vrijgestelde bezittingen, zolang deze maar niet als belegging worden
aangehouden.
Tip 2:
De groene belegging is er nog steeds. Het geeft een behoorlijke vrijstelling van ruim
€ 57.000,-- en voor fiscale partners € 114.000,--. Daarnaast ook nog een extra bescheiden
heffingskorting.
Tip 3:
Als u vooraf al weet dat u (behoorlijk) belasting over 2017 moet bijbetalen, dan heeft het
zeker zin om dat al in 2017 te realiseren. Met andere woorden, laat ons in dat geval een
(nadere) voorlopige aanslag IB 2017 aanvragen.
Over naar een nieuw salarisprogramma:
Per 1 januari 2018 stappen wij over naar een nieuw salarisprogramma. Dat programma biedt
ons uiteindelijk meer mogelijkheden.
Eén van de voordelen voor u is dat de salarisstroken door de personeelsleden zelf gedownload
kunnen worden. Hoe één en ander vorm gaat krijgen verneemt u tijdig van ons.
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