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 Kleine wijziging in de loonheffing.  

Vanaf april zal uw netto salaris, pensioen of uitkering lager zijn dan in 

januari, februari en maart. De wijzigingen in de belastingheffing per 2016 die 

in december 2015 op de valreep werden doorgevoerd, zijn nu pas verwerkt in 

de loonheffing.   

Koester de spaarhypotheek. 

De rente van de spaarhypotheek en de te vergoeden rente op het reeds 

gespaarde bedrag zijn gekoppeld. Dat betekent dat de rente van de hypotheek 

die fiscaal aftrekbaar blijft gelijk is aan de rentevergoeding op de spaardelen. 

Bovendien is het gespaarde bedrag vrij van  vermogens rendementsheffing. 

Als u een wijziging van de voorwaarden van uw spaarhypotheek overweegt, 

laat u dan terdege adviseren of dat niet nadelig is. 

Vanaf 1 juli zullen bijna alle banken hypotheek 

rentemiddeling aanbieden. 

Bij rentemiddeling wordt de boete-rente wel in rekening gebracht echter deze 

wordt gedurende de komende 10 jaar opgenomen in het hypotheekbedrag. 

Vaak brengt de bank een hogere rente in rekening, na rentemiddeling, dan de 

marktrente van dat moment. 

 

Voor ondernemers.  

De vraag of een ZZP-er wordt aangemerkt als ondernemer is van een aantal 

factoren afhankelijk: 

 zijn er meerdere opdrachtgevers. 

 bepaalt uzelf hoe u het werk uitvoert. 

 bepaalt uzelf de tarieven en factureert u ook. 

 u werkt voornamelijk met eigen gereedschap. 

 u doet ook aan klantenwerving, adverteren of anderszins. 

 

Controleer  www.belastingdienst/ondernemersCheck of u daaraan voldoet.  
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