
De automatisering en verdere digitalisering geeft ook de 
belastingdienst steeds meer mogelijkheden. Zo is het voor 
particulieren al enkele jaren mogelijk om gebruik te maken van 
de zogenaamde VIA. Een aantal gegevens wordt dan reeds in de 
aangifte inkomstenbelasting ingevuld.

Vanaf de aangifte 2017 is dit ook mogelijk voor ondernemers. 
Hiervoor hebben wij een machtigingscode aangevraagd. Eén 
dezer dagen zult u deze code per post ontvangen  Deze code 
dient door ons tijdig geactiveerd te worden. Hiervoor verzoeken 
wij u het “Formulier Registratie machtiging intermediair goed-
keuren” aan ons toe te zenden of te mailen. Vanaf 1 maart 
kunnen we de VIA-gegevens dan inlezen.
Wij krijgen dan bij de verwerking van uw aangifte inkomsten-

belasting de inzage in diverse jaaropgaven van o.a. uw 
loongegevens, hypotheek en banktegoeden. Ook zal de WOZ-
waarde van uw woning zichtbaar zijn. Mede hierdoor is het 
mogelijk om uw aangifte nog beter op te stellen en wordt 
voorkomen dat er gegevens worden vergeten.
Uiteraard weet de belastingdienst niet alles. Zo moet u gegevens 
betreffende lijfrente- en AOV-premies, ziekte- en studiekosten 
en giften blijven aanleveren. Ook de  kosten voor de aankoop 
van een woning, de omzetting van een hypotheek en leningen 
binnen de familie zijn nog niet bekend.

Naast de activeringscode voor de VIA kan het ook zijn dat u 
codes ontvangt voor “Serviceberichten Toeslagen”. Ook deze 
willen wij graag van u ontvangen.
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Contact
Mocht u interesse en/of nog aanvullende vragen hebben, 

dan kunt u natuurlijk gewoon even contact met uw 

klantmanager opnemen. Van onze zijde zullen we de 

komende maanden bij onderling contact uiteraard ook 

even bij u informeren of u interesse hebt. 

Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen gelijkgesteld 
aan kinderdagverblijven. Dat betekent dat ze aan dezelfde 
kwaliteitseisen moeten voldoen en ouders die er gebruik van 
maken hebben daarmee ook recht op kinderopvangtoeslag. De 
kinderopvangtoeslag kan (afhankelijk van het inkomen van u en 
uw partner) oplopen tot 90% van de kosten.

De kinderopvangtoeslag moet echter wel tijdig worden 
aangevraagd. Een aanvraag is tijdig indien deze uiterlijk  
3 maanden na de maand waarin de opvang is gestart en waar de 
toeslag voor geldt, wordt aangevraagd. Voor een kind dat al naar 
de peuterspeelzaal gaat, is dit dus uiterlijk 30 april.
Een dergelijke aanvraag kan door FlexAccount B.V. worden 
verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan Janssen 
van ons kantoor (0481-470208). Hij kan u dan exact vertellen 
welke gegevens we hiervoor nodig hebben. Uiteraard kunnen wij 
ook de andere toeslagen, te weten zorgtoeslag, huurtoeslag en 
kindgebonden budget voor u aanvragen.

Wie vanaf 1 januari 2018 is getrouwd of gaat trouwen, krijgt te 
maken met de nieuwe regels voor het huwelijksvermogen. Een 
geregistreerd partnerschap staat hierbij gelijk aan een huwelijk. 
Voor wie al eerder getrouwd is, verandert er helemaal niets.
In Nederland trouwde men sinds 1838 automatisch in (een) 
gemeenschap van goederen. Buiten Nederland kennen alleen 
Suriname en Zuid-Afrika dit systeem Een gemeenschap kon 
worden voorkomen door het maken van huwelijkse voorwaarden 
bij een notaris. Dit is vanaf 1 januari 2018 gewijzigd. Iedereen 
trouwt nu in “een beperkte gemeenschap van goederen” tenzij 
daar bij de notaris van wordt afgeweken.

Zo’n beperkte gemeenschap houdt in dat alles wat vóór het huwelijk 
van u was, van u blijft en niet in de nieuwe huwelijksgemeenschap 
valt. De inkomsten uit dit privébezit blijven eveneens buiten de 
gemeenschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rente en dividenden. 
Inkomsten vergaard uit werk door u en uw partner vallen binnen 
de huwelijksgemeenschap en worden dus van u beiden. Ook 
zaken die u koopt met deze inkomsten vallen in de gemeenschap.
Het zal vooral lastig worden om bij een scheiding en dus verdeling 
van het vermogen, te bepalen wat van wie is. Er kunnen dan 
3 vermogens zijn. Dat van u, van uw echtgeno(o)t(e) en het 
gezamenlijk huwelijksvermogen. Ditzelfde geldt uiteraard ook 
bij het overlijden. Wat is nu exact het vermogen van de erflater? 
Schrijf op welke bezittingen bij het aangaan van het huwelijk van 
u en welke van uw partner zijn. Zolang hier niets mee gebeurt, is 
er niets aan de hand.

Maar wat nu indien u vanuit uw privévermogen een deel van de 
gezamenlijke hypotheek aflost? U heeft dan natuurlijk recht op het 
bedrag dat u heeft gebruikt voor de aflossing, maar u deelt ook 
mee in de waardeverandering van het huis dat met de hypotheek 
is gefinancierd. Dat betekent dat u recht heeft op méér dan de 
oorspronkelijke vordering als het huis in waarde is gestegen en 
minder als de waarde is gedaald.

Hoe moeten echtparen hun vermogens administreren. Regels 
zijn er niet, maar het is verstandig om eens per jaar op een A4’tje 
een overzicht van uw vermogen te geven. Zaken als een tweede 
huis, auto, boot e.d. zijn dan meestal eenvoudig gescheiden te 
houden. Onderteken dit beiden zodat het jaarlijks vastligt. Houd 
voor uw privégeld en beleggingen aparte rekeningen aan.
Een “ouderwetse huwelijksgemeenschap” is zeker nog mogelijk. 
Hiervoor zullen huwelijkse voorwaarden bij een notaris gemaakt 
moeten worden.
De verwachting is wel dat het aantal rechtszaken bij echt-
scheidingen zal toenemen. Of dit ook daadwerkelijk het geval zal 
zijn, zal de tijd leren.
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