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Notitie fiscale invulling regeling 
Ten behoeve van training: namen zijn fictief 

 

In deze notitie licht ik (op verzoek van mevrouw Jansen) de fiscale invulling van de financiële 

regeling toe. De notitie is als volgt opgebouwd: 

1. Korte beschrijving van de beoogde regeling 

2. Fiscale gevolgen beoogde regeling 

3. Mogelijkheden voor invulling 

4. Advies 

Bij mijn werkzaamheden baseer ik mij op de uitgangspunten zoals ik die in diverse berichten heb 

begrepen. Deze notitie heeft (uitsluitend) tot doel om de fiscale gevolgen van de beoogde regeling 

in goede banen te leiden en nadrukkelijk niet om te tornen aan de beoogde afspraken. 

1. Korte beschrijving beoogde regeling 

Op grond van het voorstel dat u mij zond zie ik twee fiscale aandachtspunten1: 

1. Als de betaling van € 80.000 in het kader van de vermogensafwikkeling niet juridisch kan 

worden onderbouwd, wordt dit fiscaal waarschijnlijk aangemerkt als een schenking 

waarover u ongeveer € 7.800 schenkbelasting moet voldoen; 

2. De afkoop van partneralimentatie van € 80.000 bruto waarbij wordt onderzocht hoe dit 

“fiscaal zo gunstig mogelijk” kan worden ingevuld. In het voorstel is aangegeven dat de 

afkoopsom wellicht fiscaal neutraal kan worden ingevuld. 

 

2. Fiscale analyse gevolgen afspraken 

De bevoordeling in het kader van de vermogensafwikkeling wordt zoals gezegd gezien als een 

schenking. Als het gehele bedrag (€ 80.000) als schenking wordt aangemerkt, bedraagt de 

verschuldigde heffing zoals gezegd ongeveer € 7.800. 

 

 

 
1 Dit is grotendeels overgenomen uit mijn e-mailbericht van 16 december 2019. 
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De afkoop van partneralimentatie is normaal gesproken bij mevrouw Jansen belast en bij de heer 

Pietersen aftrekbaar. Als mevrouw Jansen in 2020 een afkoopsom van  

€ 80.000 bruto ontvangt bovenop haar eigen (arbeids)inkomen, bedraagt de heffing dit jaar 

ongeveer 44% en is mevrouw Jansen ruim € 36.000 heffing verschuldigd over de afkoopsom. De 

heer Pietersen kan de betaalde partneralimentatie aftrekken, maar de afkoopsom is hoger dan zijn 

jaarinkomen zodat een deel van de aftrek pas volgend jaar kan worden gerealiseerd2. De aftrek 

wordt verspreid over twee jaren ontvangen en bedraagt in totaal iets minder dan  

€ 30.000. 

Als het de bedoeling is dat de totale netto last van de heer Pietersen € 80.000 bedraagt, kan zijn 

belastingvoordeel worden gebruikt om de afkoopsom te verhogen naar circa € 127.000. Per saldo 

ontvangt mevrouw Jansen dan na afdracht van haar heffingen circa € 67.500 en gaat dus circa          

€ 12.500 verloren aan heffingen. In combinatie met de schenkbelasting over de bevoordeling in 

het vermogen loopt de heffing dan op tot meer dan  

€ 20.000.  

 

3. Mogelijkheden voor invulling en advies 

In deze paragraaf bespreek ik een aantal mogelijkheden om de belastingdruk te beperken. 

Vervolgens geef ik mijn advies met betrekking tot de optimale (combinatie van) mogelijkheden. 

a. Verdedigbare aanpassing (vermogens)aanspraken 

In het kader van de vermogensafwikkeling wordt mevrouw Jansen bevoordeeld met circa  

€ 80.000 wat leidt tot de heffing van schenkbelasting. Als mevrouw Jansen recht zou hebben op 

(een deel van) dit bedrag, verlaagt dat de schenkbelasting met 10% van het bedrag waarvoor een 

aanspraak kan worden onderbouwd. 

De fiscale ruimte hiervoor is afhankelijk van wat juridisch verdedigbaar is: als bijvoorbeeld discussie 

kan bestaan over de waardering van een bepaald gemeenschappelijk goed, mag gekozen worden 

voor een zo hoog mogelijke verdedigbare waardering voor zaken die aan de heer Pietersen 

worden toegedeeld en een zo laag mogelijke verdedigbare waardering voor de zaken die 

mevrouw Jansen uit de verdeling (of anderszins) ontvangt. 

 
2 Ik veronderstel hierbij dat betrokkenen geen inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) of inkomsten uit 
sparen en beleggen (box 3) genieten. 
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Uit de ontvangen informatie begreep ik dat een dergelijke aanpassing van waarderingen hier geen 

oplossing van betekenis biedt zodat ik dit verder onbesproken laat. 

b. Middeling 

De belastingwetten bieden een mogelijkheid om bij een sterk wisselend inkomen te verzoeken om 

middeling. Bij middeling wordt het inkomen3 over drie aaneengesloten jaren bij elkaar opgeteld. 

Vervolgens wordt de belastingdruk herrekend op basis van dit gemiddelde inkomen. 

Het salaris en de (afkoop van) partneralimentatie worden bij mevrouw Jansen belast op basis van 

een progressief (oplopend) tarief dat 37,05% bedraagt over een inkomen tot  

€ 68.507 en 49,5% over het meerdere. In 2020 bedraagt het totale box 1 inkomen als gevolg van de 

afkoop circa € 161.000 zodat een groot deel wordt belast tegen het hoogste belastingtarief. 

Middeling mag alleen worden gevraagd voor een periode van drie aaneengesloten jaren en ieder 

jaar mag slechts één keer in een middeling worden betrokken. 

Als het inkomen van mevrouw Jansen afgezien van de afkoopsom bestaat uit een salaris van              

€ 34.296 bruto per jaar, levert middeling over de hieronder genoemde perioden de hieronder 

weergegeven belastingteruggave op: 

Middeling   te ontvangen 

over Teruggave in of na 

2018-2020 € 4.852  2021 

2019-2021 € 6.258  2022 

2020-2022 € 7.722  2023 

 

Het voordeel van middeling is naar verwachting groter als het inkomen wordt gemiddeld met 

toekomstige jaren4. Uiteraard is het uiteindelijke voordeel afhankelijk van de ontwikkelingen in de 

persoonlijke situatie en wet- en regelgeving.  

Middeling leidt op basis van deze indicatieve berekening tot een verlaging van de totale 

belastingdruk bij mevrouw Jansen dat kan oplopen tot ruim € 7.500. 

 
3 Het inkomen in box 1 (werk en woning) 
4 Dit wordt veroorzaakt door de verlaging van de tarieven in de eerste belastingschijf in de loop der jaren. 
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c. Spreiding afkoopsom over meerdere jaren 

Bij een totaalinkomen (inclusief partneralimentatie) uit werk en woning (box 1) van meer dan € 

68.507 bruto per jaar bedraagt de belastingdruk 49,5%. De belastingdruk over de ontvangen 

partneralimentatie kan dus worden verlaagd door de afkoopsom niet in één jaar, maar in meerdere 

jaren te genieten.  

Een dergelijke spreiding heeft echter ook een aantal nadelen: 

- Als mevrouw Jansen direct over het hele bedrag wil beschikken, moet een deel van de 

betaling als lening worden aangemerkt die het jaar daarna wordt verrekend met het 

tweede deel van de afkoopsom. Als de partneralimentatie volgens de wet dit jaar zou 

stoppen (bij bijvoorbeeld een overlijden of hertrouwen van mevrouw Jansen) ontstaat een 

probleem en moet de lening op een andere manier (via een notariële schenking onder 

opschortende voorwaarden) worden ingevuld. Al met al wordt de vastlegging een stuk 

complexer (en daarmee duurder); 

- De afkoopsom heeft mogelijk invloed op de aanspraak op toeslagen. Momenteel heeft 

mevrouw Jansen geen recht op toeslagen, maar bij een toekomstige inkomensdaling kan 

dit veranderen en zou de ontvangst van partneralimentatie die aanspraak kunnen 

verlagen. 

In deze specifieke situatie kan mevrouw Jansen door middel van middeling ook gebruik maken van 

de lagere belastingschijven in andere jaren. Een afkoop verspreid over de jaren 2020 en 2021 

gevolgd door middeling over de jaren 2018 t/m 2020 en over 2021 t/m 2023 zou leiden tot een 

verdere belastingbesparing van circa € 2.600 ten opzichte van alleen middeling. 

Gelet op de nadelen van deze variant raad ik dit af. 
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d. Toerekening aftrekpost aan mevrouw Jansen 

Betrokkenen kunnen ervoor kiezen om de aangiften over het jaar 2020 op elkaar af te stemmen en 

zo de belastingdruk te beperken. 

Als het fiscaal partnerschap dit jaar wordt verbroken5, kunnen de aangiften toch het hele jaar op 

elkaar worden afgestemd wat het mogelijk maakt om de aftrekpost van de heer Pietersen over te 

dragen naar de aangifte van mevrouw Jansen. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

 
Mevrouw De heer 

 
Jansen Pietersen 

Inkomen + afkoopsom 0 

Aftrekpost 0 

-/- aftrek 

afkoopsom 

Toerekening 

-/- aftrek 

afkoopsom 

+ aftrek 

afkoopsom 

Totaal 0 0 

 

Bij deze invulling moet mevrouw Jansen weliswaar de door haar ontvangen afkoopsom opgeven 

als inkomen, maar zij krijgt tegelijkertijd een aftrekpost voor hetzelfde bedrag zodat de invloed op 

het belaste inkomen per saldo nihil is. Ditzelfde geldt voor de heer Pietersen: door de toerekening 

van zijn aftrekpost aan mevrouw Jansen heeft hij per saldo niet langer voordeel van de 

opgevoerde aftrekpost. 

Ondanks deze invulling is per saldo toch heffing verschuldigd om twee redenen.  

Als eerste moet mevrouw Jansen bij deze invulling een inkomensafhankelijke bijdrage voor de 

Zorgverzekeringswet (bijdrage zvw) voldoen van ongeveer € 1.2506.  

De tweede reden waarom heffing verschuldigd is heeft te maken met een wetswijziging per 2020. 

Op grond daarvan worden inkomsten en aftrekposten boven € 68.507 niet langer voor hetzelfde 

tarief in aanmerking genomen. Bij de berekening van de extra belastingheffing speelt de vraag 

over welk bedrag belasting moet worden betaald. De afkoopsom voor de partneralimentatie is 

volgens de fiscale regels geen netto bedrag (van € 80.000), maar een bruto (hoger) bedrag. De  

 
5 Het fiscaal partnerschap eindigt als het verzoek tot echtscheiding is ingediend en betrokkenen niet langer op 
hetzelfde adres staan ingeschreven. 
6 Bij de berekening van deze heffing worden aftrekposten buiten beschouwing gelaten. 
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brutering van de afkoopsom kan op verschillende manieren worden berekend7, maar voor nu stel 

ik het belastingtarief of 40% zodat de bruto afkoopsom  

€ 133.333 bruto bedraagt. Op basis van deze gebruteerde afkoopsom moet mevrouw Jansen bij 

uitvoering van deze variant naast € 1.250 bijdrage zvw ongeveer € 3.500 extra inkomstenbelasting 

voldoen als gevolg van deze invulling. 

De totale heffing bedraagt dus (€ 1.250+ € 3.500 ofwel) circa € 4.750. 

Deze variant kan echter worden gecombineerd met middeling (zie hiervoor) waardoor deze 

heffing deels, en mogelijk zelfs meer dan8, wordt gecompenseerd via de middelingsteruggave. 

Hierbij moet wel worden bedacht dat de heffing eerst moet worden voldaan en dat de 

middelingsteruggave pas in de toekomst kan worden ontvangen. 

 

4. Advies 

Uit de eerste analyse in paragraaf 2 blijkt dat de afspraken zoals die beoogd zijn per saldo tot meer 

dan € 20.000 belastingheffing leidt. 

Ik heb gezocht naar een combinatie van mogelijkheden (paragraaf 3) die leidt tot een besparing 

van heffingen zonder dat daarbij hoge kosten worden gemaakt of risico’s worden gelopen. Op 

basis van de ontvangen informatie en de hiervoor beschreven onderzochte mogelijkheden kom ik 

tot het volgende advies: 

• de bevoordeling in de vermogensafwikkeling van € 80.000 netto wordt niet als schenking, 

maar als onderdeel van de afkoopsom voor partneralimentatie vorm gegeven. De totale 

afkoopsom bedraagt dan € 160.000 netto ofwel € 266.666 bruto9. Om te voorkomen dat de 

afkoopsom hoger is dan de totale alimentatieplicht kan de wettelijke alimentatieduur eerst 

worden verlengd waarna de langer verschuldigde partneralimentatie vervolgens geheel 

wordt afgekocht; 

 

 
7 Het is immers de vraag voor wie de afkoopsom “netto” is: mag de afkoop de heer Pietersen per saldo netto  
€ 80.000 kosten of moet mevrouw Jansen er per saldo netto € 80.000 aan overhouden. Verder kan de brutering 
met of zonder invloed op de toeslagen en met of zonder rekening te houden met de inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de zorgverzekeringswet worden berekend. 
8 Bij middeling over de Jaren 2020-2023 of 2019-2022. 
9Hierbij is de netto partneralimentatie gebruteerd naar een tarief van 40%. Dit tarief lijkt mij 
redelijk/verdedigbaar, maar is niet bevestigd in jurisprudentie of besluiten en kan dus ter discussie worden 
gesteld door de belastingdienst. 
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• De aftrekpost van de heer Pietersen wordt in de gezamenlijke aangiften 

inkomstenbelasting over 2020 overgedragen aan mevrouw Jansen. 

Deze combinatie van afspraken leidt tot een verlaging van de totaal verschuldigde heffing van 

€ 20.000 naar circa € 9.500. Mevrouw Jansen kan vervolgens middeling aanvragen waarbij zij, 

bij een keus voor middeling over de jaren 2020-202210, in 2023 ongeveer  

€ 7.700 teruggave ontvangt. Per saldo resteert dan nog een heffing van circa  

€ 1.800.  

Er zijn nog twee andere mogelijkheden om de totale belastingdruk te beperken die ik graag 

meld: 

- Mevrouw Jansen kan de kosten die kunnen worden toegerekend aan de ontvangst van de 

afkoopsom van de belastingen aftrekken. Deze aftrek omvat in ieder geval haar deel van 

mijn kosten en daarnaast ook een deel van de overige advieskosten; 

- Tot vorig jaar was het gebruikelijk om het bedrag van de afkoopsom niet te bruteren in de 

aangifte. Volgens de fiscale wetten was dit strikt genomen niet correct, maar deze 

verwerking had (toen nog) geen invloed op de verschuldigde heffingen zodat dit in de 

praktijk werd geaccepteerd. Mevrouw Jansen zou op basis van die “oude praktijk” het 

standpunt kunnen innemen dat de afkoopsom € 160.000 bedraagt (en niet het 

gebruteerde bedrag van € 266.666) wat zou betekenen dat de belastingdruk daalt met 

circa € 3.000. Er bestaat echter een risico dat dit niet wordt geaccepteerd en als de fiscale 

rechter tot de conclusie zou komen dat dit standpunt niet verdedigbaar is11, kan dit leiden 

tot een boete. 

 

 

Mr. F. van den Barselaar 

Fiscaal jurist 

 

 

 
10 En uitgaande van huidige wet- en regelgeving 
11 Wat ik niet verwacht, maar ook niet kan uitsluiten. 


