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  Levenstestament noodzakelijk? 

In een levenstestament, notariële volmacht, wijst u een vertrouwenspersoon 

aan die beslissen kan over alle zaken die u geregeld wilt zien als uzelf niet 

meer in staat bent om te beslissen. In zo’n volmacht kunt u exact aangeven 

welke beslissingen de vertrouwenspersoon mag nemen ten aanzien van 

beheer van uw bezittingen, behandeling bij ziekte, eventueel opvoeding van 

uw minderjarige kinderen. 

Inkomsten uit overig werk. 

Houdt u geld over aan een hobby, dan is dat niet belast. 

Maar wanneer ziet de fiscus iets als hobby en wanneer niet?  

De fiscus kijkt naar 3 dingen: 

1. deelnemen aan economisch verkeer. 

2. proberen voordeel te behalen. 

3. is dat voordeel redelijk te verwachten. 

Voldoet men aan deze criteria dan is dat een bron van inkomen. 

Doorwerken met AOW. 

Blijven werken na de AOW-datum kan voordelig zijn dankzij een lager 

belastingtarief.  

Vanaf AOW-datum is men geen aow- premie meer verschuldigd, in 2016 

17,90%, tot een jaarinkomen van € 34.000. 

 

Voor ondernemers.  

De fiscale voordelen die aan het ondernemerschap zijn verbonden, zijn de 

laatste tijd in discussie. 

Wat zijn deze voordelen: 

 zelfstandigenaftrek 2016 € 7.280 per jaar inkomen. 

 startersaftrek eerste 3 jaar € 3.640 per jaar.  

 MKB winstvrijstelling. 12% v.d. winst minus ondernemersaftrekken. 

 Fiscale oudedagsreservering. 

Wel of niet geaccepteerd worden als zelfstandig ondernemer kan zomaar 

enkele duizenden euro’s belasting en premies betekenen. 
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