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Studerende kinderen.
Studerende kinderen mogen tijdens hun studie bijverdienen:
 In het nieuwe leenstelsel is dat onbeperkt.
 In oude stelsel van studiefinanciering is dat bruto maximaal
€ 13.989,13 per jaar.
De hoogte van de studiefinanciering (oude stelsel) is afhankelijk van:
 Het inkomen van de ouders.
 Of men thuiswonend of uitwonend is.
 Of men een lening neemt.
De maximale bijdrage in de studiekosten is voor het oude stelsel € 1.027,83
per maand (uitwonend) en € 821,03 thuiswonend.
In nieuwe stelsel (leenstelsel) is dat maximaal € 1.091,28 per maand.
Vanaf 18-jarige leeftijd is er een verplichte ziektekostenverzekering en heeft
men ook recht op zorgtoeslag.

Korting op pensioenen.
Gezien de lage rentestand valt er aan een korting op onze pensioenen niet te
ontkomen. De beleggingsresultaten zijn eveneens onvoldoende om deze lage
rente te compenseren.
Bijna alle pensioenfondsen voldoen niet aan de dekkingsgraad die de
Nederlandsche Bank hen oplegt.
Voor 2017 moet met dit gegeven rekening worden houden.

Hypotheekrenteaftrek verder beperken.
Het Centraal Planbureau pleit voor een verdere beperking van de
hypotheekrenteaftrek.
Nu wordt het maximale tarief waartegen mensen hun hypotheekrente kunnen
aftrekken sinds 2014 in stappen van een ½% afgebouwd naar 38%.
Het CPB pleit dus voor een snellere afbouw van deze aftrek.
Vooral de hogere inkomens hebben daar het meeste last van.

Voor ondernemers.
AOW gerechtigde werknemers kunnen, door hun ervaring, een rendabele
bijdrage leveren aan het bedrijf.

Hypotheekrente historisch laag.
De hypotheekrente is historisch laag en het is niet te verwachten dat deze
rente de komende jaren flink zal stijgen.
Reden temeer om een goed advies te vragen bij uw bank of er mogelijkheden
zijn om van deze lage rente te profiteren.
Moet u de hypotheek oversluiten of is rentemiddeling aan te bevelen?
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