
Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: 
een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar 
te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder 
geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet 
te veel verdienen.

In 2020 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 30.481 per jaar 
(in 2019: € 29.562). Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw 
inkomen niet hoger zijn dan € 38.945 per jaar (in 2019: € 37.885). 
Ook de hoogte van het vermogen is van belang. Op 1 januari 2020 
mag u niet meer vermogen hebben dan € 116.613 (bedrag voor  
1 januari 2019 was: € 114.776). Hebt u een toeslagpartner? Samen 
mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 147.459 (bedrag voor  
1 januari 2019 was: € 145.136). Uiteraard houden wij in de  gaten 
of u voor  zorgtoeslag in aanmerking komt en zullen dit, indien 
nodig, voor u aanvragen.

Hoe werkt dat bij de huurtoeslag? Ook hierbij mag het inkomen 
en het vermogen niet te hoog zijn. Voor het inkomen zijn er vanaf 1 
januari 2020 geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen 
mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling 
van uw huishouden. De vermogensgrens is wel duidelijk. Bij een 
vermogen van > € 30.846 (alleenstaande) en > € 61.692 (partners) 
vervalt alle recht op huurtoeslag. Daarnaast  mag de kale huur 
niet  hoger zijn dan € 737,14 en € 432,51 als alle bewoners jonger 
zijn dan 23 jaar.

Nu de inkomensgrenzen zijn vervallen, komen meer huurders 
in aanmerking voor huurtoeslag. In 2019 was de inkomensgrens 
bij een éénpersoonshuishouden (1phh) € 22.700 en bij een 
meerpersoonshuishouden (mphh) € 30.800. Zo is de toeslag voor 
een 1phh (leeftijd 40 jaar) met  inkomen van € 25.000 en een huur 
van € 700 in 2020 altijd nog € 127 per maand. Is er  sprake van een 
mphh, dan is de toeslag € 255. Zelfs tot een inkomen van 
€ 37.000  bestaat er recht op € 15 toeslag. Voor AOW-gerechtigden 
is de toeslag altijd nog € 17 bij een inkomen van € 39.000 (mphh) 
en een huur van € 700. Bij een mphh wordt altijd gekeken naar  
het gezamenlijk inkomen van de personen die tot  dit huishouden 
behoren.
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Nu er geen duidelijke tabellen meer zijn, is het wat lastiger om te 
kunnen bepalen of men voor huurtoeslag in aanmerking komt. 
Is de kale maandhuur minder dan € 737, dan komt u mogelijk 
in aanmerking. Uiteraard kunnen wij dit voor u berekenen en, 
indien van toepassing, de huurtoeslag aanvragen. U zult dan wel 
de huurgegevens moeten aanleveren. Voor 2020 kan de toeslag 
nog tot 1 september 2021 worden aangevraagd. Als er door ons 
uitstel van inlevering voor de aangifte inkomstenbelasting is 
gevraagd, zelfs tot 1 mei 2022. Deze termijnen gelden ook voor 
de zorgtoeslag.



Elektrische auto’s worden steeds populairder. In de praktijk 
blijken er vragen te zijn over de fiscale aspecten als een werkgever 
een oplaadvoorziening (laadpaal) laat plaatsen bij de woning van 
een werknemer die een dergelijke auto van de werkgever ter 
beschikking heeft. Het gaat hierbij om de laadpaal zelf, maar ook 
om extra voorzieningen zoals een extra groep in de meterkast. 
De staatssecretaris van Financiën heeft hier op 20 maart 2015 al 
e.e.a. over opgeschreven in een Besluit.

De kosten voor de laadpaal, aanpassingen in de meterkast en 
het plaatsen van een tussenmeter zijn onderdeel van de ter 
beschikking gestelde auto en zitten al verwerkt in de bijtelling 
voor  privégebruik. Het is wel van belang dat  de nota voor deze 
aanpassingen op naam van de werkgever staat, anders bestaat  er 
geen  recht op teruggave van de btw. 

Ook is goedgekeurd dat  een vergoeding aan de werknemer 
van de “getankte elektriciteit” geen loon is, mits de werkgever 
en werknemer overeenkomen dat de werknemer de feitelijk 
verbruikte elektriciteit tegen kostprijs in rekening brengt bij de 
werkgever. Hieronder vallen ook de kosten voor een meter om 
het verbruik vast te stellen, aanpassingen in de meterkast en een 
eventuele verhoging van het vastrecht.

Als werkgever kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een 
extra fiscale aftrekpost, de zogenaamde Milieu-investeringsaftrek 
(MIA). Deze aftrekpost moet tijdig (binnen 3 maanden na het 
aangaan van de investeringsverplichting) worden aangevraagd 
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Neem 
hiervoor contact op met uw klantmanager bij ons kantoor. Hij/
zij kan u meer informatie over de MIA geven en zorgen voor de 
tijdige aanvraag. Ook de auto zelf kan in aanmerking komen voor 
deze MIA.

Het is allemaal nog prematuur, maar we willen het in deze toch 
vermelden.

Vanuit het pensioenakkoord heeft de coalitie afspraken gemaakt 
om te komen tot een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid 
voor alle werkenden in Nederland. Of dit nu in loondienst is of als 
zelfstandige. Naar verluidt zou dit dan gaan om een verzekering 
voor een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid en zou de 
uitkering dan ook eerst ingang vinden na een ziekteperiode van 2 
jaar. Uit onderzoek zou blijken dat meer dan 40% van de zzp’ers 
geen AOV-verzekering heeft afgesloten en dit wordt niet wenselijk 
geacht. Nog dit jaar verwacht het kabinet met concrete voorstellen 
te komen en dan waarschijnlijk ook met het “prijskaartje”.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

OPLAADVOORZIENING
ELEKTRISCHE AUTO

KABINETSPLANNEN 
BASISVERZEKERING VOOR 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Waarschijnlijk hebt u onlangs weer één of meerdere zogenaamde 
“machtiging(en) intermediair” van de belastingdienst ontvangen. 
Ook deze keer weer het dringende verzoek om deze machtigingen 
op korte termijn bij ons aan te leveren. Dit kan per post (Slenkweg 
2, 6684 DK Ressen) of per mail (info@flexaccount.org). Uiteraard 
kunt u het formulier ook afgeven bij onze vestiging in Ressen of 
Gendt.

MACHTIGINGEN
INTERMEDIAIR


