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Hoe deze terugleversubsidie 
er concreet komt uit te zien 
wordt mogelijk eind maart 
bekend.

In 2018 meldde de Minister 
van Economische Zaken 
en Klimaat, Wiebes, aan de 
Tweede Kamer zijn plannen 
om de salderingsregeling 
om te vormen in een terug-
leversubsidie. De uitvoering 
van deze subsidie, zo is de 
afgelopen maanden gebleken, 
is complexer dan aanvankelijk 
gedacht. 

Gezien de zorgen over de 
uitvoerbaarheid is invoering 
van de terugleversubsidie per 1 
januari 2020 niet haalbaar. De 
minister wil de nieuwe rege-
ling nu invoeren per 1 januari 
2021, waarbij hij streeft naar 
bediening van zoveel mogelijk 
doelgroepen.

Daarbij probeert de minister 
met een regeling te komen 
die het ook mogelijk maakt 
dat omwonenden makkelijker 
kunnen participeren in duur-
zame energieprojecten in hun 
directe omgeving.

Salderingsregeling voor  
zonnepanelen nog tot 2021

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt niet in 2020 
maar pas in 2021 vervangen door een terugleversubsidie.

Belastingaangifte

Fijn … het is alweer 1 maart. De eerste tekenen van het voorjaar 
zullen weer zichtbaar worden.
Daarnaast kunt u vanaf 1 maart ook de door de Belastingdienst 
vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2018 downloaden 
en op deze wijze voldoen aan uw fiscale verplichting om voor 1 
mei aangifte te doen. Na het beoordelen van de vooraf ingevulde 
aangifte kunt u deze digitaal indienen en is er hopelijk voor u een 
mooie teruggaaf te verwachten. Als ik het zo opschrijf lijkt het 
bijna een feestje. Toch is het voor veel mensen elk jaar weer een 
vervelende en tijdrovende klus.
Met de gegevens vanuit de vooraf ingevulde aangifte is het 
opstellen van de aangifte inkomstenbelasting voor een particu-
lier de laatste jaren minder moeilijk geworden. Toch is het zaak 
wel goed te blijven opletten. Niet alle relevante gegevens zijn 
immers bij de Belastingdienst bekend. Te denken valt aan de 
door u betaalde giften aan goede doelen, studiekosten, betaalde 
ziektekosten die mogelijk leiden tot een aftrekpost maar ook 
bijzondere situaties zoals de koop of verkoop van een woning 
met bijbehorende kostenposten. Verder zijn niet altijd alle gege-
vens volledig opgenomen in de door de Belastingdienst vooraf 
ingevulde aangifte. Helemaal blindstaren op de informatie van 
de Belastingdienst is om die reden niet in uw voordeel.
Daarnaast is een belangrijk punt in de aangifte, de toerekening 
van uw gezamenlijke aftrekposten zoals de hypotheekrente, 
giften en buitengewone lasten alsmede het box 3-vermogen 
tussen u en uw partner. In de software van de Belastingdienst 
is deze toerekening niet echt klantvriendelijk ingericht. Het is 
daarbij dus vaak een kwestie van proberen en goed opletten dat 
de toerekening niet juist in uw nadeel uitpakt.
Dat met een toerekening vaak wel voordeel kan worden behaald 
is duidelijk. De aftrekposten komen daarbij veelal beter tot hun 
recht als ze in mindering kunnen worden gebracht bij de partner 
met het hoogste inkomen. Toch is dit niet altijd zo. De inkomens-
afhankelijke heffingskortingen hebben soms een onverwachtse 
invloed.
Daarnaast is de toerekening van het belastbare box 3-vermogen 
sinds de wijziging in de wijze van vaststelling van het fictieve 
rendement heel belangrijk geworden. Zeker als het box 3-ver-
mogen in totaal meer bedraagt dan € 100.000 is het zaak het 
vermogen zo toe te delen dat u geen of zo weinig mogelijk last 
ondervindt van het sinds 2017 ingevoerde schijvenstelsel in  
box 3.
De drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement 
hebben sinds 2017 een progressief karakter gekregen. Het alom 
bekende 4% fictief rendement is daarmee passé. De Belasting-
dienst veronderstelt sinds 2017 dat u meer rendement op uw 
vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Daarbij 
gaan ze ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan 
spaart. Er zijn om die reden twee rendementsklassen ingevoerd. 
Een voor sparen en een voor beleggen. In de drie schijven wor-
den voor de bepaling van het fictieve rendement verschillende 
verhoudingen gehanteerd. Over 
het berekende fictieve rendement 
betaalt u 30% inkomstenbelasting.
Al met al is het zaak goed te blijven 
opletten. Uiteraard wens ik u een 
grote teruggaaf toe. 

Voel je vrij ...

www.bestcamp.nl

Topcampings in België, Nederland en Frankrijk
De BestCamp campings en vakantieparken zijn ideaal voor een lange 

vakantie, een midweek of weekendje weg. Of je nu een kampeerplaats, 
camperplaats, tent, bungalow, trekkershut of een stacaravan wilt huren, je 
verblijft in een prachtige omgeving en profiteert van eersteklas voorzieningen. 

Beleef de ultieme vakantie en verblijf op BestCamp campings!

Altijd de beste prijs
bij BestCamp boek je altijd
voor de laagste prijs

Kwaliteitscampings
met minimale 3-sterren
ANWB beoordeling
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