
JAARVERGADERING ABVAKABO AFDELING  ZUID-WEST DRENTHE/NOORD-WEST 
OVERIJSSEL. 
Gehouden op 21 april 2008 in Schouwburg Ogterop te Meppel. Na afronding van het statutaire 
deel van de vergadering en de verloting, werd er door de FNV belastinginstructeur, Dhr. Jan 
van Marle uitleg gegeven over de bijzonderheden van belastingjaar 2007 en tips voor het 
belastingjaar 2008. 
 
2007 
sofinummer is vervangen door  burgerservicenummer (BSN) 
De WOZ waarde wordt jaarlijks vastgesteld, was 1* per 5 jaar. 
Denk aan de bijleenregeling! (2003) bij aan-en verkoop van de eigen woning. 
Als u in 2007 uw eigen woning heeft verkocht en een andere woning heeft weer gekocht, heeft 
dat gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Dit als de opbrengst van de verkochte woning 
hoger is dan de hypotheekschuld ontstaat er zgn. overwaarde! Deze overwaarde moet voor de 
aankoop van de nieuwe woning worden gebruikt. Dit op grond van de zgn. bijleenregeling. Er 
mag alleen hypotheekrente in mindering worden gebracht dat gebaseerd is op het geleende 
bedrag min de overwaarde. 
V.b. Huis verkocht voor € 150.000,00 hierop ruste een hypotheekschuld van € 100.000,00, dus 
een overwaarde van € 50.000,00. Aankoop nieuw huis € 200.000,00 (volledig gefinancierd) 
Hiervan mag maar het rente bedrag over € 150.000,00 in mindering worden gebracht! Is € 
200.000,00 -/- € 50.000,00 (is overwaarde). Een speerpunt van de belastingdienst! 
Ook een aandacht punt zijn de Buitengewone uitgaven! 
De optelling van de specifieke uitgaven kan tot gevolg hebben dat je in aanmerking komt voor 
een extra aftrek van € 320,00 per persoon, dit wordt genoemd Chronischziekenforfait! 
Specifieke uitgaven zijn: 
Uitgaven voor WMO/AWBZ – gezinshulp via CAK (Huishoudelijke hulp, waarvoor een eigen 
bijdrage) 
Hulpmiddelen zoals gebitsprothese, brillen, contactlenzen + vloeistof, Orthopedisch schoeisel, 
steunzolen en rollator. 
Waar je ook aan moet denken zijn de kosten voor controlebezoeken aan artsen en vervoer van 
een zieke, 
hiervoor geldt de werkelijke autokosten ± € 0,30 per Km. 
Dan de Overige uitgaven, dit zijn o.a. kosten van de tandarts, Orthodontist, Mondhygiënist, 
Fysiotherapeut, contributie DVN, Adoptiekosten en kosten begrafenisvereniging, b.v. Yarden. 
 
Als u denkt, er is ben bij de invulling van mijn aangifteformulier 2007 wat vergeten, dat een 
verhoging van teruggave kan opleveren, neem dan contact op met de coördinator 
belastingservice FNV, voor de omgeving Meppel is dat de heer L. Dorenbos, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 0522-251585.  
 
2008 
Bijtelling auto van de werkgever van 22 naar 25 % ( van 22% naar 14 % voor milieuvriendelijke 
auto) 
Versobering regeling Buitengewone Uitgaven 
standaardpremie + inkomensafhankelijke bijdrage ZVW niet meer aftrekbaar 
drempel wordt verlaagd van 11,5% naar 1,65 % van het verzamelinkomen, maar er gaan veel 
“posten” vervallen zoals aftrek betaalde premies etc. 
no-claim regeling vervalt; eigen risico, € 150,00, is niet aftrekbaar. 
Ook dit jaar voor het laatst! 
Vaste aftrek 65 plussers :  € 821 
Vaste aftrek arbeidsongeschiktheid :  € 821 
Kinderkorting vervangen door kindertoeslag 
Chronisch ziek:  € 821  bij specifieke uitgaven van meer dan € 325, dit is een belangrijk 
gegeven, in 2009 kunt u een toeslag hiervoor aanvragen. 
Dus als het in uw mogelijkheden ligt, dit jaar nog een bril of een gebitsprothese 
aanschaffen!  



U dient de nota voor 31 december 2008 te hebben voldaan, anders geen aftrek! 
 
Tot zover een deel van de jaarvergadering  2007 van de ABVAKABO afdeling Zuid-West 
Drenthe/Noord-West Overijssel. 


