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GELD Deze wijzigingen zijn belangrijk om     

Tefal GC 3060
Prijs: €70

Deze grill ziet er
stoer uit en is
degelijk van kwali-
teit. Hij heeft 2000 watt 
vermogen en een flink grillop-
pervlak. Met een knop kun je
drie temperatuurstanden in-
stellen. De platen zijn uitneem-
baar. Handig bij het schoon -
maken, al moet je wel even je

best doen ze
eruit te krij-
gen. Het re-
sultaat mag

er zijn met
smakelijk gegrild vlees

en dito groenten. De tosti’s
krijgen een ruime voldoende.
Ze komen er wat platgedrukt
uit, zeker als je er maar één te-
gelijk grilt. Deze grill is de duur-
ste van de drie, maar je krijgt
waar voor je geld. 

Bestron ASW118
Prijs: €45

Deze Bestron
heeft drie tempe-
ratuurstanden.
De maximale stand
is ook daadwerkelijk
‘standje turbo’, daarmee wordt
de plaat enorm heet. Ook deze
grilt met een vermogen van
2000 watt en heeft een groot
grilloppervlak. Vlees schroeide
snel dicht en kip komt er uit-

muntend uit met
een goudbruin

korstje, zon-
der dat het
vlees droog
wordt. Tosti’s 

krijgen een mooi
goudbruin laagje, maar zijn 
wel aan de platte kant. De grill
straalt qua design niet veel 
bijzonders uit, maar een lelijk
eendje is het evenmin. De
bouwkwaliteit is voor de 
45 euro acceptabel.

Inventum CG616
Prijs: €35

Deze Inventum
heeft het kleinste
grilloppervlak van de drie.
Dat zie je terug in het vermo-
gen van slechts 750 watt.
Vlees en groenten maak je er
prima mee gaar, maar de kip
van een goudbruin randje
voorzien is lastig. Hambur-
gers komen er wel aantrek-
kelijk uit, inclusief grillstreep-

jes. Bij het
bakken 
van tosti’s

scoort deze
grill het best,

dankzij het 
geringe gewicht komt

je broodje gesmolten kaas er
niet platgedrukt uit. Mocht je
meer grilloppervlak nodig
hebben, dan kun je dit model
openklappen. De bakplaten
zijn niet uitneembaar, het 
apparaat is wel degelijk.

Makkelijk schoonmaken

Grill met turbostand

Aantrekkelijke hamburgers en tosti’s

Na het testen van vijftien
tosti-ijzers en ruim 25 grills
adviseren we: laat het tosti-
ijzer links liggen en bereid
je broodje met een grill. 
Die scoort beter op smaak,
textuur en aantrekkelijkheid.
Een aantal grills heeft een
speciale tostiplaat. Ook die 
is overbodig; de standaard 
grillplaat volstaat. 

Gebruik de grill ook voor de
bereiding van groente en
vlees. Wil je grillstrepen, let
dan op: de een levert kip af
met een spierwitte buiten-
kant, de ander zorgt voor een
goudbruin jasje. Ook zijn er
verschillen in opwarmtijd en
extra mogelijkheden. 
BesteProduct.nl licht er drie
modellen uit.

Groente, vlees en 
tosti’s met een streepje 

Test Contactgrills

Belastingvrij sparen 
naar 30.000 euro 

In 2018 hoef je over de eerste 30.000
euro van je vermogen – zoals je
spaargeld, aandelen of een tweede
huis – geen box 3-heffing te betalen.
Vorig jaar was dit ‘heffingsvrij ver-
mogen’ nog 25.000 euro. Fiscale part-
ners hebben in 2018 een gezamen-
lijke vrijstelling van 60.000 euro.
De Belastingdienst hanteert 1 januari
2018 als peildatum. Als je vermogen –
dat is je geld min je schulden – op die
dag boven de 30.000 euro uitkwam,
moet je vermogensrendementshef-
fing betalen. 
Bij het berekenen van deze rende-

mentsheffing hanteert de fiscus een
fictief rendement. Dit wil zeggen dat
niet de werkelijke opbrengst van je
vermogen wordt belast, maar een
wettelijk vastgelegd percentage. Over
dit fictieve rendement heft de fiscus
30 procent belasting. 
Boven de vrijstelling van 30.000

euro en tot een vermogen van
100.800 euro is dat 2,02 procent. Dat
resulteert in een belasting van 0,61
procent (30 procent van 2,02 procent).

Voor vermogen tussen de 100.801 en
1.008.000 euro is dat 4,33 procent, 
ofwel een belasting van 1,30 procent.
Boven de 1.008.000 euro wordt een
fictief rendement van 5,38 procent
verondersteld, wat neerkomt op 1,61
procent. 
Stel dat je in 2018 een vermogen

hebt van 50.000 euro. De eerste
30.000 euro is vrijgesteld van belas-
ting. Dan blijft er nog 50.000 –
30.000 = 20.000 euro over. De Belas-
tingdienst gaat voor dat bedrag uit
van een fictief rendement  van 2,02
procent, wat uitkomt op 404 euro.
Hierover betaal je 30 procent rende-
mentsheffing, ofwel 121,20 euro.  
Let op: als je op 1 januari 2018 bit-

coins of andere cryptomunten bezat,
moet je die aangeven onder ‘overige
bezittingen’ in box 3. Bij de aangifte
geldt de waarde van je munten op 
1 januari 2018. De koers lag toen een
stuk hoger dan nu, maar daar heeft 
de fiscus geen boodschap aan.

Eigenwoningforfait 
is iets lager

Huizenbezitters moeten in box 1

Vanaf vrijdag kunnen we aangifte doen voor de
inkomstenbelasting 2018. Wat is dit jaar anders 
en waar moet je op letten?
KAJ VAN ARKEL

Aangifte
doen, het
mag weer

Bij bitcoins
geldt de
waarde die
deze munt 
op 1 januari
2018 had

Zeven tips van finan -
cieel planner Iris Brik 

1. De Belastingdienst
vult de aangifte vooraf
in. Handig, maar contro-
leer wel of die correct is
ingevuld. 

2. Schulden in box 1 en
box 3 worden soms
door elkaar gehaald,
waardoor je renteaftrek
misloopt. Let dus op dat
je alles goed invult.

3. Veel mensen laten de
vrijstelling van 58.540
euro voor groen beleg-

gen onbenut. Groen 
beleggen levert niet of
nauwelijks rendement
op, maar het is een
mooie manier om de
grondslag (het vermo-
gen min het heffingsvrije
vermogen) van box 3
laag te houden. Je hebt
over groenbeleggingen
bovendien een extra
heffingskorting van 0,7
procent.

4. Bij onregelmatige 
inkomsten kan het inte-
ressant zijn om je inko-
men over een aaneen-
gesloten periode van

drie jaar te middelen,
om zo belasting terug 
te krijgen.

5. Als je jaarlijks aan
goede doelen doneert
en je van plan bent om
dit te blijven doen: maak
er een schriftelijke en
periodieke gift (van 
minimaal vijf jaar) van. 
In dat geval heb je geen
drempel en kun je de
gift volledig aftrekken. 

6. Kapitaalverzekerin-
gen worden niet altijd
correct opgegeven. Als
ze zijn afgesloten na 14

september 1999 en niet
zijn aangemerkt als 
verplichte aflossing na
de afloopdatum van de
hypotheek, moeten de
waardes van dit soort
polissen in box 3 
worden aangegeven.

7. Download afschriften
van je bank en sla deze
op je computer op. De
gegevens van de bank
zijn niet onbeperkt te
downloaden. Als je de
afschriften ooit een
keer moet opvragen,
kan dat aardig in de 
papieren lopen.

TIPS
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     te weten

een bedrag bij hun inkomen optel-
len: het eigenwoningforfait. De 
Belastingdienst ziet een eigen 
woning namelijk als een vorm van
inkomen.

De hoogte van het eigenwoning-
forfait hangt af van de WOZ-waarde.
Die wordt elk jaar opnieuw vastge-
steld door de gemeente. Hoe hoger
deze waarde, hoe hoger het percen-
tage waarmee het eigenwoningfor-
fait wordt berekend. 

De meeste woningbezitters krijgen
te maken met een percentage van
0,70 procent, een daling van 0,05 pro-
cent ten opzichte van 2017. Dat per-
centage geldt namelijk voor huizen
met een WOZ-waarde tussen 75.000
euro en 1.060.000 euro. 

Stel dat je inkomen 40.000 euro
bruto per jaar is en je huis een WOZ-
waarde van 250.000 euro heeft. Het
eigenwoningforfait is dan 0,70 pro-
cent van 250.000, oftewel 1750 euro.
Dit bedrag tel je op bij je inkomen,
dat daarmee uitkomt op 41.750 euro.
Dankzij de daling van 0,05 procent
wordt bij deze rekensom dit jaar 125

euro minder bij je inkomen opgeteld
dan vorig jaar.

De komende jaren gaat het eigen-
woningforfait verder omlaag. Van
0,65 procent in 2019 naar 0,45 procent
in 2023. 

Hypotheekrenteaftrek
lager bij een hoog inkomen 

Verdien je meer dan 68.507 euro
bruto per jaar? Dan mag je over 2018
maar 49,5 procent van de hypotheek-
rente aftrekken. In 2017 was dat nog
50 procent. Mensen met een lager 
inkomen ondervinden geen nadeel
van deze maatregel.

In 2019 daalt de renteaftrek voor

Vanaf 2019 gaat ook de
hypotheekrenteaftrek
voor middeninkomens
tussen de 20.000 en
68.000 euro omlaag

Zoektocht naar
goede regeling
voor oude dag

Waargebeurde verhalen uit de notarispraktijk, 
opgetekend door Johan Nebbeling.

Waarvan akte

H
oeveel geld heb ik nodig om na mijn
werkzame periode aangenaam en
zorgeloos te kunnen leven? Deze
vraag van mijnheer Van Z. kan ik niet
zo een-twee-drie beantwoorden.

Niemand is gelijk en wat voor de een genoeg is,
is voor de ander sappelen. Bovendien: niemand
weet hoe oud hij wordt en hoeveel geld hij dus
nodig heeft om die wens waar te kunnen maken. 

Toch probeer ikmijnheer Van Z., die met hard
werken en slim zakelijk handelen een handels-
onderneming heeft opgebouwd, goed te advise-
ren. Samen met een accountant en een fiscalist,
want het betreft ingewikkelde financiële en 
juridische materie. 

Om te  beginnen is het altijd handig rekening
te houden met het onverwachte. Misschien
word je ouder dan je inschat. En het zou verve-
lend zijn als je de laatste jaren van je leven blut
bent. Dus adviseer ik mijnheer Van Z. uit te gaan
van een tien jaar hogere leeftijd dan de 80 jaar
die hij zelf als uitgangspunt had genomen. 

Dat zou betekenen dat meneer  
– hij is nu 67 – zijn inkomen voor 23
jaar zeker moet stellen. Zijn bedrijf

heeft, vindt ook de Belasting-
dienst, een waarde van
850.000 euro. Dus als hij het
voor die prijs verkoopt aan
zijn zoon, zoals hij van plan
is, kan hij de rest van zijn 
leven van ruim 36.000 per

jaar rondkomen. Samen
met zijn AOW en andere
inkomsten moet dat vol-
doende zijn.

Maar hij maakt een
denkfout die bedrijfs -
eigenaren vaker maken:
hij is te optimistisch. 
Zijn bedrijf mag op 
papier 8,5 ton waard 
zijn, maar wie gaat dat
betalen? Niet zijn zoon.
Die heeft amper eigen
geld en krijgt mede
daarom van de bank 
geen volledige lening.
Een buitenstaander 
die dat bedrag wel wil

neerleggen, dient zich niet aan.
Met veel puzzelen en intensief overleg met de

Belastingdienst, die een zware stem in het 
kapittel heeft, komen we tot de volgende oplos-
sing. Mijnheer Van Z. verkoopt zijn bedrijf voor
een half miljoen aan zijn zoon, het maximale
bedrag dat de bank wil financieren. De overige
3,5 ton schenkt hij hem. Dat kan grotendeels be-
lastingvrij als zijn zoon de onderneming voort-
zet. Voor schenkingen van ondernemersvermo-
gen geldt onder strikte voorwaarden een belas-
tingvrijstelling tot 1 miljoen euro. Om de belas-
tingdienst tevreden te stellen, tuigen we een on-
dernemingsvorm op met bv’s.

Met 5 ton op de bank heeft mijnheer Van Z.
minder achter de hand dan hij had gehoopt.
Toch is hij tevreden. Ook omdat zijn bedrijf in
de familie blijft en zijn zoon en diens gezin er
een goed bestaan mee kunnen opbouwen.

Vanwege beroepsgeheim zijn geen namen
vermeld. 
Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl

Zijn bedrijf
mag op
papier 8,5
ton waard
zijn, maar
wie wil dat
betalen?

huishoudens met een hoog inkomen
naar 49 procent. Vanaf 2020 bouwt de
Belastingdienst de maximale aftrek
versneld af, totdat in 2023 het streef-
tarief van 37,05 procent is behaald. Er
is wel een gedeeltelijke compensatie
omdat het eigenwoningforfait ook
daalt.

Vanaf 2019 gaat ook de hypotheek-
renteaftrek voor middeninkomens
tussen de 20.000 euro en 68.000 euro
omlaag. Nu mogen deze huiseigena-
ren nog 40,85 procent aftrekken. In
2019 is dat nog maar 38,1 procent.  

Hypotheekadviseur Van Bruggen
Adviesgroep berekent dat een huis-
houden met een aflossingsvrije 
hypotheek van 240.000 euro en een
rente van 3 procent dit jaar 2941 euro
aan rente terugkrijgt. In 2019 daalt de
teruggave naar 2743 euro. 

Let wel: het rentepercentage van de
hypotheekrenteaftrek is gelijk aan
het belastingtarief dat je moet beta-
len. Daardoor blijft in 2019 netto
meer van het inkomen over en is het
negatieve effect van de hypotheek-
renteaftrek minder groot. 


