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Belangrijkste tip en voordeel: de 

Familiebank. Mijn dochter heeft 10 jaar 

geleden geld geleend voor aankoop woning. 

Dit heeft haar en ons zeker meer dan 

€ 30.000 voordeel opgeleverd! Met felici-

taties en (fiscaal-)vriendelijke groet,

— A. van Giffen, Ulvenhout

Beste mijnheer, mevrouw,

Gebruik van uw middelingscalculator

heeft er aantal jaren geleden voor gezorgd 

dat ik € 570 terug kreeg. Al jaren ben ik 

tot alle tevredenheid op uw mooie blad 

geabonneerd en ervaar veel steun en 

gerechtigheid. Immers, deze Belastingdienst 

vraagt om het nodige tegengas en alertheid!

— A. van der Geest, Capelle aan den 

IJssel

Goedemiddag,

(...) Gefeliciteerd met jullie 25-jarig bestaan. Wat ik onder andere zinvol heb gevonden was informatie over indexbeleggen. Ik ben er pas mee begonnen, dus geld heb ik er nog niet echt mee verdiend :-). Maar het heeft mij wel inzicht gegeven en overgehaald om (op deze wijze) te gaan beleggen.

— M. Veerman, Amstelveen

Goedemiddag,

Via uw rubriek de Gouden Deurmat ben ik 

een aantal jaren geleden op het spoor gezet 

naar S&P 550 UCITS ETF’s. Dat heeft mij 

geen windeieren gelegd en deze positie 

blijft zeker gehandhaafd!

— T. Verwoerd, Zevenbergen

Beste FiscAlert,

Proficiat met jullie 25-jarig jubileum! Ik kan niet zeggen dat ik jullie al 25 jaar ken, want ik ben pas sinds het afgelopen jaar abonnee. Ik kwam op jullie site op advies van een docent van mij. Ik moest namelijk voor de opleiding Fiscaal Recht en Economie bij Fontys in Eindhoven een literatuuronderzoek schrijven. Mijn onderwerp was de bedrijfsop-volging bij een familiebedrijf. Om deze reden ben ik op FiscAlert gaan zoeken, want mijn docent zei dat het wel een handige site kon zijn. Na mijn literatuuronderzoek ben ik de site blijven gebruiken om bepaalde dingen op zoeken voor lesstof en vak technische overleggen. Elke maand lees ik ook met plezier het tijdschrift, waarbij ik het leuk vind om de huidige stand van zaken en over handige tips lezen. Ik kan dus niet zeggen dat de tips mij harde euro’s hebben opgeleverd, maar wel duidelijke en begrijpelijke kennis en informatie.

— R. Meijers, Montfort

FiscAlert bestaat deze maand precies 25 jaar. Daarom deden 
we een oproep aan onze abonnees ons te laten weten welke 
tips en adviezen hun het meest hebben opgeleverd. Uit de 

vele inzendingen die we ontvingen maakten we een selectie 
waar ook u mogelijk voordeel van kunt hebben!

25 JAAR
TIPS
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Beste redactie,

Ik ben al lid sinds de eerste uitgifte van FiscAlert. Waar ik elk jaar mijn voordeel mee doe zijn de belastingtips, dank daarvoor.

— W. Snippe, Klazienaveen

Beste FiscAlert,

De beste tips:
■  Niet via een vermogensbeheerder maar 

via ETF’s beleggen, kosten zo laag 
mogelijk houden (jammer dat er perio-
diek geen voorbeeldportefeuilles door 
FiscAlert gepubliceerd worden) 

■ Familiebank

Beide hebben vele duizenden euro’s 
opgeleverd (in combinatie met het 
eigen gezonde verstand en persoonlijk 
financieel advies).

— M. Hendriks, Eindhoven

Geachte redactie,

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie 

26ste verjaardag. Proost!
Alvast van harte gefeliciteerd met jullie 
Alvast van harte gefeliciteerd met jullie 

 Ik weet het niet 

precies meer, maar ik denk dat mijn 

lidmaatschap van uw voortreffelijke blad 

dicht bij de 25 jaar zit! Al jaren lees ik uw 

blad met veel interesse en belangstelling 

van A tot Z. Vooral in deze periode, als de 

belastingaangifte weer voor de deur staat, 

heb ik FiscAlert naast me liggen als 

naslagwerk en volg ik de aangifte-tips en 

de checklist uit het blad! De rubrieken 

‘Voorkennis’ (met TVDM), ‘FiscAlert helpt’

(Vraag & Antwoord), nieuwe ‘Belastingta-

rieven’ en ‘Op de deurmat’ (van F tot 

FFFFF) zijn voortreffelijk weergegeven. Uit 

de laatste rubriek haalde ik in 2010 ‘Brand 

New Day’. Een geweldig advies, dat vele 

harde euro’s heeft opgeleverd. Twee ‘slechte’ 

koopsompolissen afgekocht en gaan 

beleggen in BND. A dream come true!

Nogmaals dank voor de prima tip!

— B. Ippel, Gorinchem

Geachte redactie FiscAlert,

De tip die mij het meest heeft geholpen, is de 

tip over het kunnen middelen van drie op-

eenvolgende jaren. Als er grote variaties in het 

jaarinkomen zijn, kan middeling geld opleve-

ren. Twee jaar geleden heeft deze tip mij 

€ 250 opgeleverd.

— P. Bakker, Hoofdorp

Beste FiscAlert-redactie,

Wat een mijlpaal. Wie had dat gedacht. Fis-cAlert 25 jaar. Ik mag me onder de gelukki-gen scharen die al heel lang met heel veel plezier gebruik maken van deze unieke ser-vice. (...) U wilt graag weten hoeveel en welke tips en adviezen mij iets hebben opgeleverd:
■  Tijdens het invullen let ik goed op dat mijn verzamelinkomen beneden de grens blijft om in aanmerking te komen voor de vol-

ledige aftrek ouderenkorting. Tel uit je winst.
■  Door mijn voorlopige aanslag ineens te betalen ontvang ik een korting die erg interessant is gelet op de minimale (of helemaal geen) rente die de bank ver-

goedt.
■  Door heel goed en efficiënt te verdelen tussen mij en mijn echtgenote valt best veel voordeel te behalen.

Door deze zaken elk jaar goed in de gaten te houden heb ik in de loop der jaren duizenden euro’s kunnen besparen. FiscAlert is mij hierbij telkens goed van dienst geweest. FiscAlert houdt me goed op de hoogte van het-geen op fiscaal gebied speelt. Hierdoor hoef ik geen dure adviseurs te raadplegen, hetgeen uiteraard heel veel euro’s bespaart. En, net zo belangrijk, FiscAlert zorgt voor gemoedsrust. Deze gemoedsrust is misschien niet direct in euro’s uit te drukken, maar vertegen-woordigt wel degelijk heel veel waarde. Op naar het volgende jubileum!

— W. Melchers, Brunssum

Hallo, leuk initiatief. Voor mij en mijn 

kinderen heeft het beste gewerkt:

1. Familiebank

2. Jaarlijks schenken en teruglenen

3. Rubriek Voorkennis

4. Belastingbespaartips

5. Telefonische adviezen

— L. vanThiel, Veldhoven



Mijne Heren,

Allereerst van harte gefeliciteerd met 25 jaar 

FiscAlert. Ik heb veel aan uw tips en 

adviezen, wat er uitspringt voor mij is 

‘schenken en teruglenen’. Ik gebruik 

hiervoor de jaarlijkse maximale schenking 

zonder notaris (circa € 5.400).

— R. Staas, Den Haag

Goedemorgen!

De tip uit FiscAlert waar ik het meest aan heb 

gehad, is een abonneetip ‘Hypotheekrente-

verlaging na overlijden’ die jullie precies op 

het juiste moment plaatsten, aangezien mijn 

vader begin 2016 was overleden. Behalve dat 

de afhandeling van de bankzaken bij ABN 

Amro Hengelo en de zogenaamde nabestaan-

dendesk voor de erfgenamen dramatisch slecht 

was verlopen (er werd de ene na de andere 

ernstige fout gemaakt), had de ‘adviseur’ de 

erfgenamen uiteraard ook niet gewezen op 

deze mogelijkheid. Gelukkig deed FiscAlert dat 

wel en het was nog net binnen het jaar na het 

overlijden van onze vader, zodat we de 

hypotheek tegen een lagere rente hebben 

kunnen oversluiten. Uiteraard zijn we FiscAlert 

daar zeer dankbaar voor. Mijn tip aan u is om 

deze goede abonneetip minimaal eens per jaar 

te plaatsen. (...)

— M. van Zantwijk, Uithoorn

Goedemiddag,

Ik ben al jaren lid van uw blad, tot nu toe heb ik er één keer mijn voordeel mee kunnen doen. Het was in 2016, toen ik een ander huis kocht en de checklist verhuizen heb uitgeprint. Die heb ik gebruikt voor mijn aangifte en dat heeft mij destijds een leuk bedrag opgeleverd van een paar duizend euro. Jullie blad vind ik zeer nuttig, goed geïnformeerd zijn is het beste weermiddel tegen de fiscale overheid.
— J. van Neck-Huisman, Noordgauwe

De uitgebreide informatie over de jubelton en de familiebank. Duidelijke documentatie voor een goede uitleg naar onze kinderen, inclusief een perfect uitgewerkt aflossingsschema. Prima werk!
— H. Jansen, Arnhem

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat ik naar aanleiding 

van artikelen in FiscAlert in de maand 

december van het jaar 2016 een Spaar-BV 

heb opgericht. Dit alles heeft me veel geld 

bespaard, want per jaar (sinds 2016) 

betaal ik zo’n € 9.000 per jaar minder 

belasting. Dankzij de informatie in FiscAlert. 

Mijn oprechte dank!

— H. Kappers, Veghel

Het is voor mij het geheel. Uit elk nummer haal ik wel wat, of iets nieuws, of een reminder. Maar vooral is FiscAlert een bron voor het bijhouden van de kennis die ik op financieel en fiscaal gebied heb en graag wil behouden.

— J. Bruin, Groningen

Geachte redactie,

Inmiddels ben ik al een flink aantal van die 25 jaar lid van FiscAlert en met plezier. U vraagt welke tips het meest waardevol waren. Welnu, één tip springt er echt uit, namelijk die van inkomensmiddeling. Ik ben vervroegd met pensioen gegaan en kreeg in het laatste jaar mijn salaris over een aantal maanden plus een jaarsalaris als vertrekregeling plus het resultaat van tien jaar levensloop. Dat was een fors bedrag in een jaar waarmee ik twee volgende jaren vooruit kon, zodat ik nog niet aan mijn opgebouwde pensioen hoefde te snoepen. Ik had toen dus twee jaar geen inkomen, behalve zorgtoeslag. Uw tip om te middelen leverde mij een mooie teruggave op van € 3.400! Dus dankjewel FiscAlert!

— J. Engelen, Roggel
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Ga ook de komende jaren naar 

www.fiscalert.nl als u op zoek 

bent naar tips, informatie, 

calculatoren en downloads die 

geld opleveren!

Geachte redactie,

Het stukje ‘Franse vakantiewoning in aangifte’ leverde mij bij de aankoop van een vakantiewoning eind februari 2011 € 410 op. Ik denk dat veel mensen dit [noot redactie: dat je de buitenlandse vakantie-woning in het jaar van aankoop al moet aangeven in de aangifte, zodat je dan al voorkoming dubbele belasting krijgt] nog steeds niet weten. (...)

— P. de Groot, Eindhoven

Goedemiddag,

Mijn bijdrage voor uw 25-jarig jubileum. Via 

uw informatie in uw blad FiscAlert van 

ongeveer twee jaar geleden heb ik de BTW 

voor mijn in 2007 geplaatste zonnepa-

nelen toch nog teruggekregen. Toch nog 

zo’n € 1.500. Je moest er even iets voor 

doen via de belastingsite om ondernemer te 

worden, maar uiteindelijk ging het vrij 

soepel. Nogmaals bedankt voor de tip!

— R. Blesgraaf, Beverwijk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn ervaring met het 

door u uitgebracht advies voor het oprich-

ten van een Spaar-BV delen. Mijn man en 

ik hebben onze woning met een behoorlijke 

overwaarde verkocht. De opbrengst hebben 

wij ondergebracht in een Spaar-BV. Hierdoor 

bleef ons vermogen onder de € 140.000 en 

konden we zorgtoeslag aanvragen. Het 

bedrag dat wij aan zorgtoeslag 

ontvangen is € 2.400 per jaar. Tevens 

hebben we een besparing in box 3. De 

Spaar-BV blijft voor ons interessant zolang 

er geen wijziging in de toeslagen zal 

plaatsvinden. Het bedrag van de wijziging 

van vrijgesteld vermogen in box 3 in 2022 

zal voor ons geen reden zijn om de BV te 

beëindigen. De tip van de Spaar-BV heeft 

ons het meeste voordeel opgeleverd in 

de 20 jaar dat wij een abonnement 

hebben op uw blad.

— J. Lensink, Naaldwijk

Dames/Heren,

Ik lees FiscAlert altijd met aandacht en heb zo door de jaren regelmatig gebruik kunnen maken van de tips die in het blad staan. Een bedrag kan ik er niet echt aan hangen, al ben ik er van overtuigd dat ik honderden euro’s heb weten te besparen op de belastingen die van de WOZ afhangendoor het in beroep gaan tegen de vastge-stelde waarde van mijn woning. Verder heb ik onlangs vele duizenden euro’s kunnen besparen op de vermogensrendements-heffing door het oprichten van een Spaar-BV. Hierbij heb ik niet alleen het advies, maar ook de ondersteuning ervaren van FiscAlert. Ergo, ik blijf fan van FiscAlert, want het heeft echt een toegevoegde waarde!

— P. Boonman, Ovezande

Beste redactie,

Allereerst feliciteer ik u met uw 25-jarig 

bestaan. Hoewel nog lang geen 25 jaar 

abonnee, lees ik FiscAlert steeds weer met 

veel belangstelling. Uw tips en suggesties, 

voor zover voor ons van toepassing, zijn 

welbesteed. Zo las ik begin 2012 dat tot 

1 april 2012 nog een aanvraag voor de 

zorgtoeslag over 2011 kon worden 

gedaan. Lange tijd dacht ik dat wij hiervoor, 

gelet op ons verzamelinkomen, niet in 

aanmerking kwamen. Edoch, de grens 

hiervoor lag in 2011 op € 54.264 en daar 

zaten we onder. De aanvraag zorgtoeslag 

leverde ons € 284 op. De grens in 2012 was 

inmiddels verlaagd tot € 51.691 en ook daar 

zaten we onder. Vrijwel geruisloos leverde 

dat ook nog eens € 171 op. Pas toen de grens 

in 2013 verlaagd werd naar € 42.438 was 

het uit met de pret, maar toch leverde de tip 

van FiscAlert ons € 455 op!

Ik zeg: dankuwel en veel succes de komende 

25  jaar.

— G. Liesker, Woerden
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