
We hebben in Nederland (nog steeds) te maken met een progres-
sieve heffing van inkomstenbelasting. Naarmate het inkomen 
hoger is, is er meer belasting verschuldigd. Het motto hiervan is 
dat de brede schouders de grootste last kunnen dragen.
Het toptarief van de inkomstenbelasting bedraagt daarbij 52% 
ingeval het inkomen meer bedraagt dan € 67.072. Tot een inkomen 
van afgerond € 20.000 is daarentegen een tarief van 36,55% ver-
schuldigd. Het inkomen daartussen wordt belast met 40,8%.

U kunt zich voorstellen dat er schokeffecten kunnen ontstaan als 
er sprake is van sterk wisselende inkomsten over een reeks van 
jaren. Een en ander kan zich bijvoorbeeld voordoen bij (wisselen-
de) inkomsten uit onderneming of werkzaamheden als freelan-
cer. Maar ook als er bijvoorbeeld een eenmalig inkomen wordt 
genoten zoals een ontslagvergoeding. Verder zal het inkomen over 
de jaren kunnen fluctueren door bijvoorbeeld het stoppen met 
werken of juist het (weer) starten met werken.

Om ervoor te zorgen dat er niet onevenredig veel belasting is ver-
schuldigd is er een zogenoemde middelingsregeling. Binnen deze 
regeling kan het sterk wisselend inkomen over drie jaar worden 
gemiddeld. Hiermee wordt de progressie in de heffing verminderd. 
De belasting die is verschuldigd over het gemiddelde inkomen 
wordt daarbij vergeleken met de eerder betaalde inkomsten
belasting over drie afzonderlijke jaren. Het verschil wordt onder 
verrekening van een drempelbedrag aan u terugbetaald.

Om het belang van de regeling te verduidelijken geef ik een voorbeeld.
Jan is 48 jaar en wordt na 30 jaar trouwe dienst bij zijn werkgever 
ontslagen. Gelukkig vindt Jan vlot na zijn ontslag weer een leuke 
nieuwe baan. Het inkomen is wel iets lager maar dat maakt hem 
niet veel uit omdat hij in het jaar van ontslag (2015) een belaste 
eenmalige ontslagvergoeding krijgt. Deze ontslagvergoeding 
gebruikt Jan na 2015 ter aanvulling op het lagere inkomen. Het 
inkomen bedraagt in 2015 € 120.000. In het jaar 2014 heeft hij 
een inkomen uit arbeid van € 33.000. Na zijn ontslag verdient  
Jan € 25.000. De middelingsteruggaaf bedraagt in deze situatie 
afgerond € 5.800.

Het verzoek voor middeling kan worden gedaan binnen een 
periode van drie jaar nadat de definitieve aanslag inkomstenbelas-
ting over het laatste jaar van het tijdvak van middeling definitief 
is vastgesteld. Het is dus wel zaak tijdig in actie te komen. Daarbij 
wordt de teruggaaf niet automatisch door de Belastingdienst 
berekend. U dient dus zelf een verzoek te doen waarbij dit verzoek 
moet worden onderbouwd met een middelingsberekening.

Omdat het inkomen van box 1 (inkomen uit werk en woning) 
wordt betrokken in de middelingsberekening is het ook denkbaar 
dat er voordeel is te behalen in het jaar dat u uw hypotheek heeft 
overgesloten tegen betaling van een flinke boeterente. Deze 
boete is doorgaans fiscaal aftrekbaar wat leidt tot een (eenmalig) 
lager inkomen.

Een andere situaties waar de middelingsregeling mogelijk nog 
uitkomst kan bieden is als er een korte periode (van een jaar of 
maximaal twee jaar) geen inkomen wordt genoten vanwege een 
sabbatical of opname van onbetaald verlof.

Middeling van inkomen levert doorgaans geen of minder voordeel 
op als in het tijdvak van drie jaar ook 
het jaar is opgenomen waarin u de 
AOWgerechtigde leeftijd heeft be-
reikt. Een en ander wordt veroorzaakt 
doordat er vanaf de AOW-gerechtig-
de leeftijd lagere belastingtarieven 
van toepassing zijn welke negatieve 
invloed hebben op de middelings-
berekening.

COLUMN
Gerbert Middelkoop

FFP RB

Middeling van inkomen

gerbert@lt-advies.nl

Rondvaart Wiljo / Feestje op de Maas
Postadres Grotestraat 217, 5151 BL Drunen       
Ligplaats Stadshaven-Molensteiger Heusden vesting 

Tel. 0416 38 02 78  Boot 06 53 36 71 71       
info@rondvaartwiljo.nl
www.rondvaartwiljo.nl

BEKIJK HET VAARPROGRAMMA VAN 2017!

Ontdek Twente of ontdek Zeeland
• 2 nachten met ontbijt
• 3 gangen diner dag van aankomst
• Fietshuur voor een dag
• Gebruik wellness

Voor Zeeland:
v.a. € 99,- p.p.

Voor Boekelo:
v.a. € 79,- p.p.

3-daags fiets arrangement!

Oude Deldenerweg 203
7548 PM  Boekelo
+31(0)53 428 3005

Hogeweg 55
4328 PB Burgh-Haamstede
+31 (0) 111 655 200
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Het Miniatuur Walcheren heeft de 
exacte contouren van Walcheren en 
verdiepte wandelpaden. Deze paden ge-
ven de exacte ligging aan ten opzichte 
van het zeeniveau en vergemakkelijken 
het kijkplezier naar de maquettes. Hier 
torent het indrukwekkende stadhuis 
van Middelburg, de Vlissingse boule-
vard en het abdijcomplex van Middel-
burg. U hoort er de klokken van Arne-
muiden en ziet hoe een schip in brand 
vliegt. Door middel van verschillende 
drukknoppen kunnen taferelen in wer-
king worden gesteld. De maquettes zijn 
gebouwd schaal 1 op 20.

In het attractiepark maak je met de 
hele familie een spannend rondje in 
de achtbaan of een wat rustiger rit-
je in het treintje. Hier kun je zwieren 
en zwaaien in de schommelschuit of 
rondjes draaien in de 10 meter hoge 
ballonnentoren. Daarnaast kun je ook 
nog genieten van de authentieke draai-

Dit familiepretpark in Middelburg bestaat uit drie delen: het bekende 
Miniatuur Walcheren, een pretpark met attracties en een overdekte 
binnen- en buitenspeeltuin.

ONTDEK DE WERELD IN HET 
KLEIN IN FAMILIEPRETPARK 
MINI MUNDI

molen. De ouders kunnen een oogje in 
het zeil houden vanaf het terras.

Met slecht weer kun je ook zeker terecht 
in Mini Mundi: in de overdekte speel-
tuin in het paviljoen kunnen kleine 
en grote kinderen eindeloos klim-
men en klauteren. Hier vind je een 
uitdagende klimtoren, botsauto's en 
een klimvulkaan. Bij de speeltuin zit 
ook een peuterhoek, hier kunnen ze 
veilig spelen op een zachte achtergrond 
en lekker bouwen met de supergrote 
bouwblokken! Nog niet moe? De laat-
ste energie eruit springen kan op het 
springkussen.

Speciaal voor de jonge gasten is er het 
0-4 jaar land; een ideale speelplaats
voor de jonge ontdekkers met o.a. veel
zacht speelmateriaal.

Podium 35
4330 AA  MIDDELBURG
0118 47 10 10 / 06 18 53 10 86
www.facebook.com/
familiepretparkminimundi
www.minimundi.nl

DAARNAAST KUN JE OOK 
NOG GENIETEN VAN DE AU-
THENTIEKE DRAAIMOLEN.
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bent u nog geen abonnee?

We kennen meerdere abonnements-
mogelijkheden met aantrekkelijke extra’s.
Ook bij het (nu al) verlengen van uw 
abonnement kunt u daarvan gebruikmaken.
Kijk op www.50VitaalPlus.nl/ abonnee-worden 
en maak zelf uw keuze!

Onze nieuwe lezersactie is gestart!

met extra’s
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