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Veel om over na te denken

Gerbert Middelkoop, FFP RB
COLUMN

Afgelopen tijd zijn er weer be-
hoorlijk wat fi scale wetswij-
zingen aangekondigd. Zo gaat 
het pensioen in eigen beheer 
op de schop en wordt de for-
faitaire rendementsheffi ng van 
box 3 fl ink herzien. In een eer-
dere publicatie heb ik daar al 
wat aandacht aan gegeven. 
Ook is er een voorstel gedaan 
om de kostenaftrek voor mo-
numentenpanden en scho-
lingsuitgaven af te schaffen en 
te vervangen door een subsi-
dieregeling. Verder is de hoge 
schenkingsvrijstelling voor de 
eigen woning weer ingevoerd.

Oh ja, en dan onlangs ook nog 
de verhoging van de AOW ge-
rechtigde leeftijd. De norm van 
67 jaar wordt (niet geheel on-
verwacht) opgerekt. Vanaf 2022 
wordt de AOW gerechtigde leef-
tijd verhoogd naar 67 jaar en drie 
maanden.

Al met al best veel om over na te 
denken. Vraag is of u nog over-
zicht heeft. Welke maatregelen 
hebben invloed op uw situatie en 
kunt u nog iets repareren? Als fi -
nancieel planner zou ik u kunnen 
aanbieden te helpen maar daar 
gaat het mij nu even niet om.

Wat mij bezighoudt is de wijze 
waarop wetgeving tot stand komt 
en wat de politieke invloed is op 
de aangekondigde maatregelen. 
Zeker nu het huidige kabinet in 
de eerste kamer geen politieke 
meerderheid heeft, geeft dat het 
wetgevingsproces een extra di-
mensie. Zo kan om die reden o.a. 
het wetsvoorstel over de kosten-
aftrek monumentenpanden en 
scholingsuitgaven zomaar vlak 
voor de eindstreep struikelen. 
In Nederland is er immers een 
Eerste Kamer die de wetgeving 
van de Tweede Kamer moet 
goedkeuren. Daarbij lijkt de goed-
keuring vaak politiek gedreven.

Naast het politieke spel tussen 
de Eerste en Tweede Kamer moet 
worden afgevraagd of wetgeving 
altijd weloverwogen tot stand 
komt. Zo zijn er alleen al over het 
wetsvoorstel uitfasering pensi-
oen in eigen beheer honderden 
vragen gesteld. Vragen die stuk 
voor stuk zien op essentiële si-
tuaties. Hoe kan het zijn dat het 
voorstel zo ‘ondoordacht’ is? 
En dan heb ik het nog niet over 
de rekensom van staatssecreta-
ris Wiebes dat hij alleen al met dit 
wetsvoorstel twee miljard van het 
begrotingstekort kan opvullen. 
Nagenoeg al mijn vakgenoten 
zijn er van overtuigd dat hij het 
bedrag nooit gaat binnenhalen.

Het bijzondere aan het hele ver-
haal is verder het tijdstraject. 
Pas medio december zal er een 
defi nitief groen licht (als …) wor-
den gegeven op de diverse wets-
wijzingen. Wijzigingen die dan 
vervolgens ingaan op 1 januari 
2017. U kunt zich voorstellen dat 
een en ander nogal wat rumoer 
oplevert in de adviespraktijk. 
Nu actie ondernemen op een 
wetsvoorstel is vaak te prema-
tuur. Het zou immers ook niet 
kunnen doorgaan. Maar acties 
doorvoeren in het laatste stukje 
van december is ook geen werk-
bare optie. Het wordt helemaal 
lastig als de wetgever verplicht 
stelt nog dit jaar zaken te formali-
seren zoals dat het geval is bij het 
pensioen in eigen beheer.

Al met vraag ik mij inmiddels af 
of Nederland is geholpen met de 
wijze van wetgeving in het alge-
meen en in deze kabinetsperiode 
in het bijzonder.
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