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FISCALE EN 
ANDERE 
WIJZIGINGEN 
PER 2016

WIJZIGINGEN
IN HET BEGIN VAN HET JAAR ZIJN ER ALTIJD FISCALE 
WIJZIGINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP UW PORTE- 
MONNEE. DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOOR 2016:

•  Het belastingtarief in de tweede en derde schijf is gedaald met 1,6%.
•  Het 52%-tarief geldt pas vanaf een inkomen van € 66.421 (was vanaf  

€ 57.585)
•  De maximale algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn hoger. Deze 

heffingskortingen worden in 2016 voor hogere inkomens afgebouwd tot nihil. 
Ook de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende 
ouders is hoger.

•  Als één van de partners weinig inkomsten heeft en dus de heffingskorting niet 
volledig gebruikt, kan deze onder voorwaarden (een deel van) de heffings-
korting rechtstreeks van de Belastingdienst uitbetaald krijgen. Voor wie 
geboren is vóór 1963 is dat € 2.242 (€ 1.145 voor AOW’ers), voor wie geboren 
is in of na 1963 is dat echter nog maar € 1.047.

•  Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken in 
2016 bedraagt 50,5%.

•  Wie in 2016 geldt leent van familie of de eigen BV voor de eigen woning, of 
een bestaande lening wijzigt hoeft hiervoor geen apart formulier meer in te 
vullen. Het aanleveren van de gegevens kan voortaan via de aangifte.

•  Wie een eigenwoningschuld heeft waarop verplicht minimaal annuïtair af-
gelost moet worden, maar niet aan die aflossingsverplichting heeft voldaan, 
kan de rente daarvan weer aftrekken vanaf het moment dat voldoende is 
afgelost.

•  Het heffingvrije vermogen in box 3 bedraagt € 24.437 (€ 48.874 voor fiscaal 
partners). De ouderentoeslag is vervallen.

•  De maximale lening bij aankoop van een huis bedraagt in 2016 102% van de 
woningwaarde (was 103%).

•  Tweeverdieners kunnen in 2016 meer lenen. Het tweede inkomen telt namelijk 
voor 50% mee in plaats van 33%.

•  Het bedrag dat met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kan worden geleend 
daalt per 1 juli van € 245.000 naar € 225.000.

•  De AOW-leeftijd bedraagt in 2016 65 jaar en 6 maanden.
•  Voor wie op of na 1 januari 2016 werkloos wordt, is de maximale duur van een 

WW-uitkering niet meer 38 maanden. De maximale duur van de WW wordt 
vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een 
maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 duurt een WW-uitkering nog maximaal 24 
maanden.

•  De basisverzekering kost gemiddeld € 1.204. Het verplicht eigen risico is € 10 
hoger, namelijk € 385. De maximale zorgtoeslag stijgt met € 58 naar € 992 
voor alleenstaanden en met € 114 naar € 1.905 voor toeslagpartners.

•  Voor een hybride auto met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram moet vanaf 
2016 de helft van het normale tarief voor de wegenbelasting worden betaald. 
Voor elektrische auto’s hoeft geen wegenbelasting meer te worden betaald 
met ingang van 1 januari 2016.


