
Inkomenstoets BKZ

Begrippen die betrekking hebben op de inkomenstoets

Wat is het burgerservicenummer 
(BSN-nummer)?
Het burgerservicenummer is een uniek 
persoonsnummer. Dit nummer staat op uw 
paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

Heeft mijn eigen vermogen of een bonus 
nog invloed op de situatie?
Uw eigen vermogen mag voor het toetsjaar 
2014 niet meer zijn dan 21.139 euro wan-
neer u alleenstaand bent en 42.278 euro 
wanneer u samenwoont. Voor het bedrag 
boven deze grenzen kunnen wij (een) tran-
che(s) opleggen. Een bonus en de belas-
ting die u over uw vermogen betaalt tellen 
mee bij het belastbare inkomen.

Wat wordt bedoeld met inkomens- 
categorieën?
Wanneer het gezinsinkomen is bepaald, 
vindt indeling plaats in een inkomens- 
categorie. De inkomenscategorieën die  
betrekking hebben op uw woning, kunt u  
terugvinden in de overeenkomsten/aktes 
die met u gesloten zijn.

Kopie aangiftebiljet inkomstenbelasting?
Dit is het biljet dat u invult om uw inkom-
stenbelasting (IB) aan de belastingdienst 
op te geven. Als u digitaal aangifte doet, 
maakt u een kopie van de ‘Print voor eigen 
administratie’.



Kopie (voorlopige) aanslag?
U ontvangt van de belastingdienst, nadat u (meestal voor 1 april) aangifte heeft 
gedaan, een (voorlopige) aanslag. Over het algemeen ontvangt u deze aanslag 
ongeveer drie maandan nadat u aangifte heeft gedaan. De dagtekening van deze 
aanslag moet minstens een jaar ná het toetsjaar liggen, zie voorbeeld.

Wat is een formulier inkomensverklaring?
Wanneer u geen aangifte heeft gedaan,  
dan kunt u bij de belastingdienst over het 
betreffende jaar een zogenoemd formulier 

Wat wordt verstaan onder bruto inkomen, zoals in de algemene bepalingen?
Bruto inkomen is het bruto bedrag dat ontvangen wordt uit werk en/of uitkering  
vermeerderd met het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, sparen en 
beleggen. Bent u ondernemer dan wordt onder bruto inkomen verstaan de winst 
uit onderneming (= vóór aftrek ondernemers en MKB winst vrijstelling), eventueel 
opgeteld met inkomen uit dienstverband/vermogen. Zie onderstaand voorbeeld.

inkomensverklaring (voorheen IB 60) 
aanvragen. Houdt er rekening mee dat het 
enige weken kan duren voordat u deze van 
de belastingdienst ontvangt. 



Wat betekent verzamelinkomen?
Verzamelinkomen is het inkomen uit werk, 
woning en vermogen na aftrek van de daar-
voor toegestane aftrekposten. Bent u onder-
nemer dan wordt onder verzamelinkomen 
verstaan de belastbare winst uit onderne-
ming (= verminderd met aftrek ondernemers 
en MKB winst vrijstelling), gecombineerd 
met inkomen uit werk, woning en vermo-
gen (voor zo ver van toepassing), na aftrek 
van de daarvoor toegestane aftrekposten. 
Wanneer uw verzamelinkomen verlaagd is 
door aftrekposten afkomstig van een vorige 
woning, zullen wij dat corrigeren alsof u al  
in uw BKZ-woning woont.

Wat wordt er verstaan onder gezins- 
inkomen?
Het totale bedrag dat de erfpachter en,  
zo van toepassing, zijn/haar partner/mede-
bewoner verwierven als inkomen over het  
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar 
waarin een canontijdvak begint. Aan de 
hand van deze gegevens wordt de door  
u te betalen erfpachtcanon bepaald.

Wat is het peilmoment voor het inkomen?
Voor de canonperiode 2016 vindt de toets 
op het inkomen van 2014 plaats. 

Worden de secundaire arbeidsvoorwaarden 
(ziekteverzekering, evt. auto of fiets, pensi-
oen) opgeteld bij het gezinsinkomen?
Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder 
het belastbare inkomen vallen worden 
meegewogen. Een auto van de werkgever 
en/of bonus worden bijvoorbeeld meege-
teld in het inkomen.Een uitkering van een 

pensioen of koopsompolis worden ook tot 
het inkomen geteld.

Wat gebeurt er als er nog iemand op 
mijn adres woonachtig is? 
De personen die onder het gezinsinkomen 
vallen, zijn een echtgenoot, geregistreerd 
partner of andere meerderjarigen, die in het 
kalenderjaar meer dan 6 maanden onafgebro-
ken een huishouden voeren. Is hiervan spra-
ke, dan wordt het inkomen van die persoon 
meegeteld bij het gezinsinkomen. Niet als 
partner wordt aangemerkt een bloedverwant 
van de 1e graad van de erfpachter tot de leef-
tijd van 27 jaar. Vanaf de dag dat de 27 jarige 
leeftijd wordt bereikt, wordt het inkomen van 
die persoon opgeteld bij het gezinsinkomen.
 
Wat als het inkomen daalt door bijvoor-
beeld het verbreken van een relatie, of 
werkeloosheid?
In een dergelijk geval zult u zelf moeten 
bepalen of u de woonlasten van de woning 
kunt opbrengen en of u in de woning kunt 
blijven wonen. Een lager inkomen kan  
betekenen dat het bedrag dat u voor de  
erfpachtcanon betaalt, lager wordt. BKZ 
koopt geen tranches terug.

Wat moet ik doen als ik ga samenwonen?
Als u gaat samenwonen of wanneer er  
iemand anders op uw adres wordt ingeschre-
ven dan dient u dit op te geven aan BKZ. 

Ik betaal alimentatie?
De kosten voor kinderonderhoud (alimen-
tatie) mogen worden afgetrokken van het 
gezinsinkomen onder de voorwaarde dat 



Begrippen die betrekking hebben op de canon

Hoe wordt de hoogte van de erfpacht- 
canon bepaald?
Ieder jaar wordt het bedrag van de erf-
pachtcanon bepaald met de zogeheten 
inkomenstoets.

Van wanneer tot wanneer geldt de nieuw 
vastgestelde erfpachtcanon?
Het canonjaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december van het betreffende jaar.

Wat staat er op de factuur erfpacht-
canon?
Op de factuur staat de erfpachtcanon voor 
het hele canonjaar. Wanneer u een incas-
somachtiging heeft afgegeven dan staat op 
de factuur vermeld welk bedrag maandelijks 
wordt geïncasseerd.

Welke kosten moet ik in één keer betalen?
Als op uw factuur contractuele inkomens- 

Wat zijn de consequenties wanneer ik de inkomensgegevens te laat of niet  
(volledig) aanlever?

Complete, correcte gezinsinkomens-
gegevens binnen een maand na de 
ultieme inleverdatum.

Overtreding Consequentie

3e achtereenvolgende jaar binnen een 
maand na de ultieme inleverdatum.

De opgevraagde gezinsinkomensge-
gevens zijn incorrect en/of incompleet 
bij BKZ binnen gekomen.

2e achtereenvolgende jaar binnen een 
maand na de ultieme inleverdatum.

Herinneringskosten € 125,-

Erfpachtcanon zonder kwijt schelding 
(deze is gelijk aan de hoogste 
inkomens categorie).

Erfpachtcanon zonder kwijtschelding 
(deze is gelijk aan de hoogste  
inkomenscategorie).

Herinneringskosten € 125,-  
+ boete € 100,-

BKZ in het bezit is van de overeenkomst  
die hieraan ten grondslag ligt (scheidings-
convenant, uitspraak rechtbank). Het  
bedrag dat mag worden afgetrokken is 
gelijk aan het bedrag dat jaarlijks door de 

belastingdienst wordt vastgesteld en terug 
te vinden is in uw belastingaangifte.

Wat als ik een negatief inkomen heb?
Een negatief inkomen telt mee voor € 0,-.



Begrippen die betrekking hebben op de tranches

Wat zijn tranches?
Het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de  
bewoner(s), wordt onderverdeeld in meerdere gelijke delen. Deze delen worden 
tranches genoemd. In dit voorbeeld bedraagt het deel van de erfpachtwaarde van 
de woning dat geen eigendom is van de bewoners € 80.000,- (= 40%). Dit deel is 
onderverdeeld in tranches die eventueel in een later stadium kunnen of moeten 
worden aangekocht. In uw koopovereenkomst en de akte van levering zijn de  
specifieke details die op uw woning van toepassing zijn, vermeld.

Wanneer moet ik tranches kopen?
Naast het bepalen van de te betalen  
erfpachtcanon, worden uw gezinsinkomen  
gegevens gebruikt om te bepalen of u  
tranches moet aankopen. In uw akte is  
omschreven in welke inkomenscategorie  
in ieder geval tranches worden opgelegd. 
Er kunnen ook tranches opgelegd worden
wanneer er sprake is van objectieve 

financieringscapaciteit. Hiervan is sprake 
wanneer uw vermogen het heffingsvrije  
vermogen in belasting box 3 overschrijdt 
en/of uw inkomen 110% boven het maxi-
male inkomen van de inkomenstrede 
overschrijdt waarin een tranche moet 
worden afgenomen.Wanneer dit voor u van 
toepassing is neemt BKZ contact met u op.

Voorbeeld:
Erfpachtwaarde van de woning: € 200.000,- (= 100%)
Eigendom van de bewoners: € 120.000,- (= 60%)

toetskosten, herinneringskosten en een 
eventuele boete vermeld worden, dan moet 
u deze kosten in één keer betalen. 

Moet de erfpachtcanon in één keer be-
taald worden?
U kunt er voor kiezen om de erfpachtcanon 
automatisch in maandelijkse termijnen van 
uw rekening af te laten schrijven. Dit kan 
alleen wanneer u hiervoor een doorlopende 
incassomachtiging heeft afgegeven. U kunt 

de incassomachtiging aanvragen via:  
info@betaalbarekoopwoningen.nl

Is de erfpachtcanon aftrekbaar voor de 
belastingdienst?
Het betaalde bedrag aan erfpachtcanon is 
aftrekbaar, met uitzondering van de contractu-
ele inkomenstoetskosten, herinneringskosten 
en eventuele boete. Bij het BKZ traditioneel 
model staat in uw akte in artikel 7.2 tot welk 
bedrag de aftrek van de canon is gelimiteerd. 


