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Voorwoord
Iedereen is het er wel over eens: vernieuwing is noodzakelijk. Andersom: we blijven het liefst bij het
oude en vertrouwde. Elke wijziging/vernieuwing roept wantrouwen op. We zagen het niet zo zitten met
het gehele belastingplan 2001 en nu uiteraard ook niet met de nieuwe zorgverzekering en alle
wijzigingen in de lonen per 1 januari 2006. Toch is het wantrouwen niet geheel terecht geweest. De
nieuwe zorgverzekering is in basis veel beter dan het ziekenfonds en de ziektekostenverzekering en in
ieder geval veel eerlijker en socialer. We moeten het maar even afwachten, maar ik ben er zeer positief
over. Het zal uiteraard de kosten niet drukken, maar daar zijn we met z n allen verantwoordelijk voor:
wij vragen zelf meer zorg en steeds meer zorg kost geld.
De belastingdienst wordt steeds belangrijker voor de burger. Belastingdienst/toeslagen (de rode
belastingdienst) heeft met ingang van dit jaar drie taken: kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en uiteraard
de zorgtoeslag, waar vrijwel iedereen mee te maken heeft. Het valt onder de belastingdienst maar ook
weer niet echt. U heeft als vaste klant de afgelopen week (week 6/7 2006) een (herinnerings)brief
gehad van de blauwe belastingdienst dat deze ons elektronische kopieën stuurt van uw aanslagen. En
dat is ook zo, maar de rode belastingdienst stuurt ons geen kopieën. Overigens ook geen aanslagen
verzilveringsregeling (officieel: Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven) die door Volkshuisvesting,
Welzijn en Sport (VWS) wordt vergoed. Dat is wel jammer en moet nog veranderd worden, maar de
gehele operatie kost de overheid al gigantisch veel en dat is het mooie als jezelf de regels maakt, dan
doe je het niet. Kan je het anderen opleggen, zoals de gehele digitale aangifte, dan kan je dat doen.
Voorlopig is nog niets te merken van de veel geroemde Administratieve Lastenverlichting, maar dat
komt wellicht nog.
De belastingdienst doet wel zijn best, maar er gaat momenteel wel veel fout, vooral gerelateerd aan het
verleden, waar we de belastingdienst bijna niet konden betrappen op fouten. Nu ontkennen ze soms in
alle toonaarden dat een aangifte binnen is en geven ons nota bene de schuld, terwijl we aantoonbaar de
zaken hebben verzonden. Helaas kunnen we niet alles met ons BAPI systeem verzenden (wederom
vanwege geldgebrek bij de overheid). Met dit BAPI systeem is een bijna perfect systeem opgezet van
elektronische aangifte. Aangifte via internet en via het pincode systeem is aanzienlijk onveiliger en er
komt geen juridisch afgedekte bevestiging dat de aangifte binnen is bij de belastingdienst. Laten we
hopen dat er de komende jaren niet teveel meer wijzigt en dan kunnen we zien of dit systeem echt een
verbetering is.

Internet: onze website.
Vorig jaar schreef ik er al over en nu weer. Het gaat steeds sneller
met de digitale verwerking. U heeft tegelijk met deze nieuwsbrief
een toegangscode gekregen om in te loggen op onze website,
www.boersmaadviseurs.nl, zoals dat zo mooi heet.
Ja, wat moet je er mee, als je geen computer hebt? Niets natuurlijk,
want dan kunt u er niets mee, maar wordt het toch niet eens tijd om
toch een computer aan te schaffen? 1.000,- tegenwoordig en dan
heb je al een heel redelijke computer met flat screen en simpele
printer. Een ondernemer kan er eigenlijk al helemaal niet zonder.
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Ik weet het, allemaal engelse woorden, maar inloggen, website, flat screen: het zijn allemaal al heel
redelijk ingeburgerde woorden, maar voor de digibeten:
inloggen: met een naam en toegangscode toegang krijgen tot besloten pagina s op een internetpagina;
website: andere en engelse naam voor de internetpagina s van een bedrijf of organisatie;
flat screen: u kent het wel van de tv: de platte beeldbuizen, maar dan is het geen beeldbuis meer;
digibeet: een persoon die niets af weet van het digitale (elektronische, computers ed) en dit vaak ook
niet wil weten, of zelfs erger: er angst voor heeft.
Op onze internetsite vindt u bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, maar ook alle andere uit het verleden. De
bijgaande checklist voor de inkomstenbelasting over dit jaar, maar ook voorgaande jaren. De
ingevoerde grijs kenteken regeling, een berekening om te bepalen of die auto van de zaak nu wel of
niet uitkan, uitleg en berekeningen over de zorgverzekeringswet, een verrekenbeding voor mensen die
buiten gemeenschap van goederen samenleven of gehuwd zijn, verkorte berekeningen van bruto naar
netto salaris en winst, veel informatie over de nieuwe levensloop, WIA, de nieuwe loonslip, auto van
de zaak ,etc.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2006.
De levensloopregeling is definitief ingevoerd met ingang van 2006. Uw werkgever zal er voldoende
uitleg over hebben gegeven, maar als u het nog eens wilt nalezen dan kan dat op onze website in het
besloten deel. Levensloop is nu nog mogelijk naast spaarloon (NIET tegelijk), maar het spaarloon zal
wel verdwijnen is de verwachting.
De auto en zijn regelingen zijn over 2006 iets gewijzigd. De bijtelling voor een
(bestel)auto van de zaak is nog steeds 22%, maar wordt bij werknemers nu direct via het
salarisstrookje geheven. Voor mensen die rijden voor de zaak met eigen auto is de
onbelaste vergoeding gestegen naar 0,19 ct per kilometer. Voor werkgevers is het heel
belangrijk om goede overeenkomsten te maken met werknemers die over een auto van
de zaak beschikken. Werkgevers vinden overeenkomsten op onze website in het
besloten deel. Als u als werknemer met een bedrijfsauto, welke u ook privé zou kunnen gebruiken,
maar niet gebruikt, rijdt, moet u als u de bijtelling niet wilt, een verklaring geen privé gebruik
aanvragen. Het aanvraagformulier staat op onze website.
We melden het al vorig jaar, maar mensen zullen het pas dit jaar merken: Het huurwaardeforfait is
(deels) vervallen voor mensen die (deels) geen hypotheekrenteaftrek hebben. Nadeel is weer dat als u
nog maar een kleine hypotheek had om bijvoorbeeld dit huurwaardeforfait te neutraliseren u dit nu
beter kunt aflossen want enig voordeel levert het u vanaf 2005 niet meer op. Er is dus vanaf 2005 geen
bijtelling meer en slechts aftrek als de hypotheekrente hoger is dan het huurwaardeforfait.
De vrijwilligersregeling is eindelijk wat uitgebreid. Vanwege het maatschappelijke belang van
vrijwilligerswerk wordt het maximum van de vrijwilligersregeling in 2006 verhoogd naar 1.500,- per
jaar en per maand een maximum van 150,-.
Vanaf 2006 gelden geen fiscale tegemoetkomingen meer voor VUT- en prepensioenregelingen. Dit is
doorgetrokken naar de lijfrentesfeer: ook overbruggingslijfrenten mogen niet meer worden afgesloten.
Toch kan tot 1 april 2006 nog met aftrek in 2005 een overbruggingslijfrente worden afgesloten, maar
daarna is het gebeurd. Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die voor de 65ste levensjaar ingaat en
ook stopt met uitkeren, dus de tegenhanger van de VUT (bij een werknemer).

De lijfrente wordt een nog groter probleem.
Over de aangifte 2003 is gecontroleerd op de aftrek voor lijfrente. Over de aangifte 2004 zou dit ook
gebeuren, maar we hebben er nog niets van gemerkt. Als u nu nog aftrek heeft voor een lijfrentepost,
eventueel in combinatie met spaarloon en daarnaast ook deelneemt in een bedrijfspensioenfonds (ABP,
PGGM, Metaal, Bouw etc.) dan heeft u met ingang van dit jaar een fors groot probleem.
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DE BASISAFTREK IS AL EEN JAREN VERVALLEN! Iedereen die nog wat wil aftrekken moet de
jaarruimte gaan berekenen en dat niet alleen over 2005, maar ook over 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,
1999 en zelfs nog 1998. Er wordt verschil gemaakt tussen de jaarruimte-aftrek en de
reserveringsruimte-aftrek, maar in feite is de reserveringsruimte de jaarruimte van verstreken jaren.
Hoe berekenen we de jaarruimte? Dit is gewoon ingewikkeld en omslachtig. Vooral als u meerdere
verschillende pensioenfondsen heeft. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen waar uw
pensioen is ondergebracht moeten u jaarlijks een opgave verstrekken van de aangroei over het
afgelopen jaar. Voor de aangifte 2005 is toegestaan dat u behalve de aangroei van 2005 ook nog die
van 2004 mag gebruiken. Dit mocht ook over 2004. Het schijnt nog steeds voor deze pensioenfondsen
en maatschappijen heel erg moeilijk te zijn een overzicht te verstrekken
en inderdaad ik heb ze nog weinig gezien. DIT OVERZICHT HEBBEN
WE ZEKER NODIG EN NIET ALLEEN OVER HET AFGELOPEN
JAAR MAAR OVER ELK JAAR VANAF 1996. U kunt en mag dit
aanvragen. De pensioenfondsen etc. zijn verplicht het te verstrekken.
Heeft u het vorig jaar niet gedaan, doe het nu dan wel, want echt ook bij
controle moet u ze weer overleggen. Deze zogenaamde factor A is in
feite het bedrag wat u elk jaar extra krijgt uitgekeerd aan pensioen.
Het probleem is overigens dat met ingang van dit jaar de berekening is
gewijzigd en daarnaast zijn soms VUT en prepensioenbedragen gestort in
het ouderdomspensioen. Het gevolg is dat de factor A zo hoog is
geworden, dat u normaal gesproken geen of vrijwel geen aftrek meer geniet voor uw lijfrentepolis. Als
u deelneemt in een bedrijfspensioenfonds dan kunt u vaak beter de lijfrentepolis dit jaar stilzetten (geen
premie meer betalen), want als u geen aftrek geniet, maar later wel belasting wordt ingehouden, dan
schiet de polis geheel voorbij aan zijn bedoeling en kost het u geld.

Ziektekosten zijn een aftrekpost.
Al jaren stijgen de kosten van ziekte. We hebben het vorig jaar ook al gezegd. Meer als de helft van
onze klanten heeft extra aftrek op dit onderdeel. Dit is zeker zo bij mensen met AOW, eventueel
aangevuld met een klein pensioen. Deze worden nog verder ondersteund met de nu zijn derde jaar
ingaande zogenaamde verzilveringsregeling, die in feite meer uitkeert dan er aan
loonheffing is betaald. Normaal krijgt niemand meer belasting terug dan er is betaald. Dit
kan dus met deze verzilveringsregeling anders zijn. Deze verzilveringsregeling is in
principe dit jaar voor het laatst!
De aftrekpost ziektekosten is nogal gewijzigd vorig jaar en dit jaar niet gewijzigd. Zoals
ook al vorig jaar geschreven: Specificeer uw kosten op dit onderdeel zo uitgebreid
mogelijk, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat u de extra aftrek aan ziektekosten
weer aan ons moet betalen omdat we meer tijd kwijt waren met sorteren en groeperen van
de ziektekosten.
Het gaat er met name om de zogenaamde specifieke uitgaven goed en apart te vermelden:
- geneesmiddelen en apothekerskosten;
- dieetkosten;
- uitgaven voor verzorging en verpleging in een AWBZ instelling dan wel bij verpleging
thuis de eigen bijdrage AWBZ of -bij een PGB- de totale kosten minus dit netto PGB;
- extra uitgaven voor kleding en beddengoed;
- uitgaven voor hulpmiddelen om normaal te kunnen functioneren (een bril bijvoorbeeld);
- extra uitgaven voor vervoer van de zieke/invalide;
- uitgaven voor extra gezinshulp.
Zoals al eerder aangegeven, zoek alle ziektekosten eens bij elkaar, want vaak is dit een aftrekpost en
vooral bij ouderen met een laag inkomen is het helemaal interessant omdat ze ook nog een beroep op
de verzilveringsregeling kunnen doen.
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De heffingskortingen, toeslagen en tarieven inkomstenbelasting 2006/05.
De heffingskortingen kennen we al weer enige tijd, al zijn de oude begrippen nog steeds niet vergeten.
Dit jaar zijn er de toeslagen bijgekomen (met uitzondering van de kinderopvangtoeslag, die over 2005
is ingevoerd). Met name over de zorgtoeslag is al veel gesproken en geschreven maar blijft voor de
meeste mensen een onbegrijpelijk iets en niet geheel ten onrechte. Ten aanzien van de andere toeslag,
de huurtoeslag, zijn aanzienlijk minder vragen gekomen. Het aanvragen van huursubsidie was al niet
simpel en de huurtoeslag is wel weer wat simpeler en begrijpelijker. Het afgelopen jaar heeft de
belastingdienst dan toch spontaan aanslagen gestuurd aan mensen die onterecht de algemene
heffingskorting hadden teruggevraagd, terwijl de partner geen of onvoldoende inkomen had gehad.
Zoals ook al vorig jaar geschreven gaan nog steeds veel mensen er vanuit dat het wat extra is, maar dat
is het niet. De wel werkende partner betaalt het gewoon. Let hier nogmaals op: Als de werkende of
uitkeringgenietende partner (vaak de man) niet zoveel belasting betaald als de niet werkende of niet
uitkeringgenietende partner (vaak de vrouw) terugkrijgt dan moet het verschil toch weer worden
betaald. Dit speelt met name bij stellen waarvan de man of vrouw al AOW pensioen krijgt en de jongere
partner niet. Ondernemersvrouwen vragen in principe de algemene heffingskorting niet terug.
De kinderkorting is gewijzigd en tegelijkertijd is de aanvullende kinderkorting (beide met ingang van
2006) vervallen. Nieuw zijn de levensloopkorting en de ouderschapsverlofkorting.
Alle bedragen in met splitsing naar personen jonger en ouder dan 65 jaar.
soort heffingskorting
jonger dan 65 jaar
ouder dan 65 jaar
2006
2005
2006
2005
algemene heffingskorting
arbeidskorting
tot 57 jaar
57, 58 of 59 jaar
60 of 61 jaar
62 jaar of ouder
kinderkorting
ink. lager 28.521
ink. vanaf 28.521 t/m 44.591

1.990

1.894

1.357
1.604
1.849
2.095

1.287
1.532
1.775
2.019
112

924
924 en dalende
met 5,75% over verschil

948

910

998

969
54

457
457 en dalende
met 2,74% over verschil

aanvullende kinderkorting
ink. lager 28.491
690
332
verhoging bij 3 of meer kind.
65
32
ink. lager 30.225
504
243
combinatiekorting
146
228
70
110
aanvullende combinatiekorting
608
389
290
188
alleenstaande-ouderkorting
1.414
1.401
674
673
aanv. alleenstaande-ouderkorting
1.414
1.401
674
673
ouderenkorting
374
454
aanvullende ouderenkorting
287
alleenstaande ouderenkorting
562
jonggehandicaptenkorting
645
639
korting voor maatschappelijke beleggingen
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag
korting voor beleggingen in durfkapitaal
1,3% van het (gem.) vrijgestelde bedrag
Levensloopverlofkorting
185
Ouderschapsverlofkorting
3,68 per verlofuur
Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meesten spreken daarbij natuurlijk voor zich.
Ten aanzien van enkele heffingskortingen geven we hieronder nog wat aanvullende voorwaarden. Dit
overzicht is overigens niet compleet en wordt door de overheid (helaas) soms gewijzigd en aangevuld:
De arbeidskorting is gebaseerd op een tweetal percentage s met een bepaald maximum. In de lijst staat
het maximum wat voor de meeste werkenden geldt. De overheid wil ouderen langer aan het werk
houden. Daar zijn aparte arbeidskortingen voor geïntroduceerd in 2002.
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De kinderkorting wordt slechts gegeven indien beide partners niet meer verdienen dan 44.591,- (2005
60.447,-) en minimaal 1 kind moet meer dan zes maanden inwonend zijn, op hetzelfde adres staan
ingeschreven, in belangrijke mate worden onderhouden (dus niet zelf werkende zijnde) en aan het begin
van het jaar nog geen 18 jaar zijn. De aanvullende kinderkorting is vervallen met ingang van 2006.
Daarvoor in de plaats is de standaard kinderkorting verhoogd en neemt deze bij hogere inkomens
procentueel af tot niets bij een gezamenlijk inkomen boven 44.591,-. Tussen een gezamenlijk
inkomen van 28.521,- en 44.591,- neemt de kinderkorting af met 5,75% van het verschil tussen het
gezamenlijke inkomen en 28.521,- (Bij 65 plus is dit percentage 2,74).
NB. Bij deze bedragen wordt vooruitgelopen op wetgeving die (NU NOG STEEDS NIET) rond is.
De combinatiekorting geldt voor eenieder die in zijn algemeenheid tenminste 4.405,- verdient (2005
4.366,-) en waar een kind is dat ten minste 6 maanden tot het huishouden behoorde en aan het begin van
het jaar nog geen 12 jaar oud is en ook bij de basisadministratie gedurende minimaal die periode staat
ingeschreven. Voor co-ouders is er weer een aparte regeling.
De aanvullende combinatiekorting geeft recht als de combinatiekorting al wordt verkregen, er geen
partner is of als de partner meer verdient en er uiteraard wel inkomen is.
Bij de aanvullende alleenstaande-ouderkorting is de leeftijd van een van de kinderen aan het begin
van jaar nog geen 16, waar dit voor alleen de alleenstaande ouderkorting nog 27 jaar is, maar wel in
belangrijke mate moet worden onderhouden natuurlijk. Uiteraard mag er geen partner
zijn ingeschreven bij de basisadministratie gedurende meer dan 6 maanden.
De ouderenkorting geldt voor mensen die aan het einde van het jaar 65 jaar of ouder zijn
en het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan 31.256,- (2005 30.728,-).
De aanvullende ouderenkorting is vervangen door de alleenstaande ouderenkorting en
is er voor mensen die een ongehuwden pensioen of alleenstaande-ouderpensioen
genieten of er recht op hebben. De verplichting om ook ouderenkorting te krijgen is er
bij de alleenstaande ouderenkorting niet!
De levensloopverlof- en ouderschapsverlofkorting zijn met ingang van 2006 nieuw en hebben alles te
maken met de nieuw ingevoerde levensloopregelingen.
De tarieven in box I voor 2006:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
0
17.046
30.631
52.228

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max

tarief

34,15%
5.821,41,45% - 11.451,42,00% - 20.521,52,00%

16,25%
23,55%
42,00%
52,00%

Jonger dan 65 jaar
tarief
heffing max

tarief

34,40%
5.811,41,95% - 11.459,42,00% - 20.449,52,00%

16,50%
24,05%
42,00%
52,00%

17.046,30.631,52.228,-

Ouder dan 65 jaar
heffing max
2.769,- 5.968,- 15.038,-

De tarieven in box I voor 2005:
belastbaar inkomen:
meer dan
niet meer dan
0
16.893
30.357
51.762

16.893,30.357,51.762,-

Ouder dan 65 jaar
heffing max
2.787,- 6.025,- 15.015,-

De tarieven voor box II (25%) en box III (30%) zijn niet gewijzigd en ook de berekening over de
rendementsgrondslag in box III is niet gewijzigd (4%).
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Overige tarieven en bijzonderheden voor 2006 en 2005
aanslaggrens inkomstenbelasting
teruggaafgrens inkomstenbelasting

41,- (2005:
13,- (2005:

eigenwoningforfait WOZ waarde meer dan

40,-)
13,-)

75.000,-

2006: 0,60%, maximaal 8.900,2005: 0,60%, maximaal 8.750,heffingvrij vermogen in box III
19.698,- ( 19.522,-) per persoon
Per minderjarig kind extra
2.631,- ( 2.607,-) per persoon
Voor ouderen soms extra toeslag (aan 1 der oudere) bij inkomen
tot 13.326,- ( 13.207,-) en max. vermogen 260.677,26.076,- ( 25.842,-) per persoon
tussen 13.326,- ( 13.207,-) en 18.539,- ( 18.373,-)
13.038,- ( 12.921,-) per persoon
vrijstellingen voor maatschappelijk beleggen en durfkap.
52.579,- ( 52.110,-) per persoon
vrijstelling voor kapitaalverzekering (voor 14-9-99 afgesl.)
123.428,- (ook 2005 per persoon
vrijstelling voor uitvaartverzekering
6.389,- ( 6.332,-) per persoon
extra aftrekposten persoonsgebonden aftrek onderdeel buitengewone uitgaven)
arbeidsongeschiktheidsaftrek (55% maximaal arbeidsgeschikt)
795,- ( 787,-)
ouderdomsaftrek
795,- ( 787,-)
chronische ziekte
795,- ( 787,-)
alleen indien de specifieke kosten meer bedragen dan
314,- ( 311,-)
Deze specifieke aftrek wordt nog verhoogd met 113% (65%)
indien het verzamelinkomen lager is dan 30.631,- ( 30.357,-)
huisapotheek
23,- (23,-)
Er is een drempel van 11,5% (11,2%) van verzamelinkomen,
doch minimaal 780 ( 773,-) en geen maximum ( 6.020,-).
Over 2006 wordt het verzamelinkomen als hier bedoelt anders berekend waarbij rekening wordt
gehouden met een standaardpremie voor de zorgverzekering.
Aftrek levensonderhoud voor kinderen voor 2006 en 2005 indien geen studiefinanciering en
kinderbijslag::
onderhoud in belangrijke mate is 386,- per kwartaal per kind,
grotendeels 660,- en nagenoeg geheel 990,- per kw. per kind
kind tot 6 jaar
in belangrijke mate
270,- per kalenderjaar
per kind
kind 6 tot 12 jaar
in belangrijke mate
330,kind 12 tot 18 jaar
in belangrijke mate
399,kind 18 jaar en ouder in belangrijke mate
330,kind 18 jaar en ouder grotendeels
660,kind 18 jaar en ouder nagenoeg geheel
990,spaarloonregeling. Maximaal belastingvrij
vergoeding aan vrijwilligers max.

613,-

150,- ( 21,=) per week en
1.500,- ( 735,-) per jaar

vrijstellingen successierechten
echtgenoot (geregistreerd partner en partner
waarmee al langer dan 5 jaren volgens de burgerlijke
stand mee geleefd wordt)
na pensioenimputatie nog minimaal
kinderen tot 23 jaar voor elk jaar jonger dan 23 jaar
doch minimaal
indien invalide minimaal
kinderen 23 jaar en meer mits verkr.max 26.038,- ( 25.805,-)
ouder
andere bloedverwanten in rechte lijn bij max 8.680,- (8.602,-)
andere verkrijgers

507.803,- ( 503.273,-)
145.088,- ( 143.793,-)
4.342,- (
4.303,-)
8.680,- (
8.602,-)
13.021,- ( 12.904,-)
8.680,- (
8.602,-) (onder vrw)
43.395,- ( 43.007,-)
8.680,- (
8.602,-) (onder vrw)
1.882,- (
1.865,-) (onder vrw)
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Vrijstellingen voor schenkingen:
kinderen per kalenderjaar
eenmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar
andere verkrijgenden per 24 maanden onder voorwaarden
algemeen nut beogende instellingen per 24 maanden
minimaal inkomen directeur groot aandeelhouder
ziekenfondsgrens werknemers (loongrens)
Idem voor zelfstandigen (inkomensgrens)
wettelijk minimumloon per maand
stijgingspercentage alimentatie
kinderbijslag (geboren na 1 jan 1995 tot 6 jaar per kwart.)
tussen 6 en 12 jaar
tussen 12 en 18 jaar
AOW uitkeringen
gehuwd met partner 65 jaar of ouder (50%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd (2005 alleen)
netto bij ziekenfonds verzekerd (2005 alleen)
(loonheffingskorting toegepast)
gehuwd met maximale toeslag (100%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd (2005 alleen)
netto bij ziekenfonds verzekerd (2005 alleen)
(loonheffingskorting toegepast)
ongehuwd (70%)
bruto bedrag
netto bij particulier verzekerd (2005 alleen)
netto bij ziekenfonds verzekerd (2005 alleen)
(loonheffingskorting inclusief ouderenkorting toegepast)

4.342,- (
21.700,- (
2.606,- (
4.342,- (

4.303,-)
21.506,-)
2.582,-)
4.303,-)

39.000,- ( 38.118,-)
opgeheven ( 33.000,-)
opgeheven ( 21.050,-)
1.272,80 ( 1.264,80)
0,9% ( 1,1%)
177,89 ( 176,62)
216,01 ( 214,46)
254,13 ( 252,31)

8.172,36 (
7.658,35 (
7.658,35 (

8.066,14) per jaar
8.066,14)
7.406,86)

16.228,80 ( 16.032,28) per jaar
13.895,22 ( 14.754,03)
13.895,22 ( 13.440,38)
11.890,44 ( 11.736,54) per jaar
10.536,07 ( 11.170,75)
10.536,07 ( 10.210,04)

We hebben dit jaar weer de gele markering toegepast. De gele markering bleek in een behoefte te
voorzien. Geel gelezen betekent de hoofdpunten gelezen. Helaas moeten we ons wederom alle rechten
voorbehouden. De ontwikkelingen gaan daarvoor zo snel. We hebben zoveel mogelijk alle gegevens
bekend tot 1 februari 2006 meegenomen, maar kunnen wederom niet volledig instaan voor de juistheid
van de gegevens.
Meer weten? Bellen (0513-434048 of mailen (tiede@boersmaadviseurs.nl)
Tiede Boersma, 11 februari 2006
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