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bent u nog geen abonnee?

Samen met onze onderstaande  
partners, bieden wij u een keuze 

uit meerdere aantrekkelijke 
extra’s indien u voor een 

abonnement op 50VitaalPlus 
kiest.

Ook bij het (eventueel nu) verlengen van uw
abonnement kunt u een keuze maken uit deze 

extra’s.

Kijk op www.50VitaalPlus.nl/abonnee-worden 

Onze nieuwe lezersactie is gestart!

Kies uit mooie extra’s, als u dat wilt.

Actie

Vanaf medio vorig jaar heb ik voor u periodiek over een aantal 
fiscale en financiële onderwerpen geschreven. Zo werden door mij 
diverse onderwerpen uitgediept. Ik stond o.a. stil bij zaken als de 
belasting over het vermogen, het pensioen in eigen beheer, de VAR 
(of wet DBA), de hypotheekrente, ons kabinet, de regels voor de 
huizenbezitters, het belastingstelsel na de verkiezingen, echtschei-
ding en de eigen woning alsmede de middeling van inkomen en van 
hypotheekrente. Voor een totaaloverzicht verwijs ik u graag naar 
mijn website www.LT-advies.nl. Onder het kopje publicaties kunt u 
alles nog eens nalezen.

Met het uitblijven van een nieuw kabinet is het op wetgevings-
gebied inmiddels behoorlijk stil geworden. Dit ondanks mijn 
poging om het toekomstige kabinet na te laten denken over 
een forse aanpassing van het belastingstelsel. Deze was, aldus 
mijn betoog in editie 3 van april 2017, immers wel nodig.
Ook op het gebied van de aanpassing van wetgeving van de 
VAR naar de DBA is er weinig nieuws te melden. De periode 
van uitstel is immers wederom verlengd. Oké, ik kan nog een 
keer mijn mening geven over de wijze waarop de politiek is 
omgegaan met een en ander. Ook kan ik nogmaals flink moppe-
ren over de duur van de kabinetsformatie. Ik kan u natuurlijk 
ook ‘gekscherend’ vertellen over de lengte van mijn baard. De 
formatie duurt immers nog wel even voort. Na dat alles kan 
ik nogmaals onze politieke vrienden uit Den Haag smeken nu 
eindelijk eens om door te pakken. Nederland heeft immers 
behoefte aan leiding, sturing en aanpassing van wetgeving. Op 
allerlei fronten gaat het op deze manier niet goed aflopen.
Verder kan ik u uiteraard in deze column nogmaals aansporen 
naar uw hypotheek te laten kijken. De hypotheekrente loopt 
weer heel voorzichtig op. Reden voor actie! Of toch juist niet? 
Bij het beoordelen van de hypotheekconstructie vraag ik u wel 
goed te laten kijken naar de lopende geclausuleerde kapitaal-
verzekeringen. Daar is immers vanaf dit jaar een forse verrui-
ming van de (opname)mogelijkheden doorgevoerd.
Als laatste kan ik u nog een keer attenderen op de extreme 
situatie die is ontstaan in de belastingheffing op het vermogen. 
Zeker voor de doorgewinterde spaarder welke geen risico’s wil 
nemen is het niet goed toeven op dit moment. Met een spaar-
rente die fors lager ligt dan de feitelijke belastingheffing op het 
vermogen wordt u alleen maar armer. En dan heb ik het nog 
niet eens over de inflatie die het alleemaal alleen maar erger 
maakt.
Gek genoeg richt ik mij in deze column uiteindelijk niet op de 
politiek maar richt ik mij op u als lezer. Ik ken u natuurlijk niet 
allemaal persoonlijk maar verwacht dat u zich ergens in de leef-
tijdscategorie van 50 jaar of ouder begeeft. Doorgaans is dat 
in mijn adviespraktijk een groep mensen die veel vraagstukken 
bij mij neerlegt. Vraagstukken die ik uiteraard graag voor mijn 
klanten uitwerk. Deze ‘gelegenheidsschrijver’ gaat u dan ook 
verassen met een laatste tip. Het is tijd voor actie beste lezer … 
alleen lezen is namelijk niet voldoende. U moet aan de slag. Het 
laten analyseren van uw fiscale en 
financiële situatie kan geen kwaad. 
Sterker nog … u zult er wijzer van 
worden. Al was het alleen maar 
vanwege een stukje duidelijkheid 
en financiële rust die zal worden 
gecreëerd.

F I N A N C I E E L 
&  F I S C A A L

J  A  A  R  G  A  N  G     3   -   E  D  I  T  I  E   7   -   S  E  P  T  E  M  B  E  R     2  0  1  7 7


