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Inkomstenbelasting
• Vanaf 2019 wordt een twee-

schijvenstelsel voor de inkom-
stenbelasting en loonbelasting 
geïntroduceerd. Het basista-
rief bedraagt 36,93%. Vanaf 
een inkomen tot € 68.600 
bedraagt het tarief 49,5%. 
De inkomensgrens wordt 
gedurende de kabinetsperiode 
niet geïndexeerd. De tariefs-
aanpassing moet ervoor gaan 
zorgen dat er meer evenwicht 
tussen één- en tweeverdieners 
ontstaat en het voor werken-
den met een middeninkomen 
meer gaat lonen om (meer) te 
gaan werken.

• Het is nog niet duidelijk hoe 
de overgang naar een twee-
schijventarief gaat uitpakken 
voor de premieheffing volks-

verzekeringen. De premiehef-
fing is nu gemaximeerd op 
een inkomen van de eerste en 
tweede belastingschijf van in 
totaal € 33.791.

• Voor AOW-gerechtigden 
blijven er waarschijnlijk wel 
drie belastingschijven bestaan 
doordat zij geen AOW-premie 
hoeven te betalen.

• Alle aftrekposten voor de 
inkomstenbelasting waar-
onder de hypotheekrente en 
de zelfstandigenaftrek voor 
ondernemers zullen vanaf 
2020 gefaseerd aftrekbaar 
worden gesteld op basis van 
het basistarief. De afbouw 
gebeurt in vier jaren van 3% 
per jaar. Vanaf 2023 komen 
alle aftrekposten binnen de 
inkomstenbelasting in min-

dering op inkomen dat wordt 
belast tegen een tarief van 
maximaal 37%.

• De algemene heffingskorting, 
de vrijstelling voor alle be-
lastingplichtigen, blijft inko-
mensafhankelijk. De algeme-
ne heffingskorting wordt wel 
verhoogd met € 350 in 2021.

• Ook de arbeidskorting wordt 
verhoogd met ongeveer € 365, 
maar ook sneller afgebouwd 
bij een hoger arbeidsinkomen.

• De ouderenkorting wordt 
verhoogd met €  160. De 
ouderenkorting krijgt tevens 
een geleidelijke inkomensaf-
hankelijke afbouw.

• De vaste voet in de inkomens-
afhankelijke combinatiekor-
ting gaat naar nihil maar het 
opbouwpercentage wordt wel 

verhoogd naar 11,45%. Het 
opbouwpercentage bedraagt 
nu nog 6,159%.

• De overdraagbaarheid van 
de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting en de 
arbeidskorting wordt gelei-
delijk afgeschaft. De termijn 
van de gefaseerde invoering is 
onbekend.

• Het recht op arbeidskorting 
en de inkomensafhanke-
lijke combinatiekorting bij 
ziektewet uitkeringen van 
uitkeringsgerechtigden 
zonder dienstverband wordt 
afgeschaft.

• Vanaf 2020 wordt het eigen-
woningforfait verlaagd van 
0,75% van de WOZ-waarde 
naar 0,60%. Het eigenwo-
ningforfait voor woningen 
boven € 1 miljoen (op dit 
moment € 7.950 euro plus 
2,35% van de WOZ-waarde) 
wordt niet verlaagd.

• De vrijstelling van het 
eigenwoningforfait voor 
huiseigenaren die geen of nog 
maar een kleine hypotheek 
hebben en daardoor weinig 
rente hoeven te betalen (beter 
bekent als Wet Hillen), wordt 
geleidelijk afschaft in een 
periode van dertig jaar.

• De hoogte van de hypotheek 
(loan to value) blijft op maxi-
maal 100% van de woning.

• De multiplier in de giften-
aftrek wordt structureel 
gemaakt.

• De aftrek van onderhoudskos-
ten voor monumentenpanden 
wordt per 1 januari 2019 
afgeschaft. Er is door het 
kabinet wel een toezegging 
gedaan dat de particuliere 
monumentenbezitters finan-
cieel gesteund zullen blijven. 
Op welke wijze is nog niet 
geheel duidelijk. 

• De fiscale aftrekpost voor 
scholingskosten wordt 
vervangen door een indivi-
duele leerrekening voor alle 
Nederlanders die een start-

Het regeerakkoord,  
vertrouwen in de toekomst

Na een lange formatieperiode is er eindelijk een regeerakkoord. De partijen 

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan aan de slag. Aan het regeerakkoord 

van dit nieuwe kabinet ontlenen wij de volgende plannen op (fiscaal) gebied. 

Wij willen benadrukken dat het hier nog gaat om plannen welke nog geen 

wet zijn. Het is dus mogelijk dat de voorgenomen wetswijzigingen de  

komende periode worden aangepast of de eindstreep van het wetgevings-

proces niet halen.
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kwalificatie hebben gehaald.
• Het tarief voor de zogenoem-

de aanmerkelijkbelangheffing 
van Box 2 gaat naar 27,3 % 
in 2020 en naar 28,5% in 
2021. Een aanmerkelijkbe-
langhouder is iemand die een 
belang van 5% of meer houdt 
in een vennootschap. Over 
het belastbaar inkomen dat 
voortvloeit uit dat aanmer-
kelijk belang moet nu 25% 
belasting worden afgedragen 
in box 2. 

• In het regeerakkoord staat 
opgenomen dat het bedrag 
in box 3 waarover belasting-
plichtigen geen inkomsten-
belasting hoeven te betalen, 
verhoogd wordt van € 25.000 
naar € 30.000.

• In box 3 wordt sneller aange-
sloten op het werkelijk rende-
ment van spaartegoeden. Een 
stelsel van vermogensren-
dementsheffing op basis van 
werkelijk rendement wordt 
verder uitgewerkt. Hoe een en 
ander er uit zal gaan zien is 
nog onduidelijk.

Loonbelasting
• In het regeerakkoord staat 

dat de maximale duur van 
de 30%-regeling voor expats 
wordt verkort. Nu is de maxi-
male duur nog acht jaar, per 
2019 wordt dat vijf jaar.

• De onbelaste vrijwilligersver-
goeding wordt verhoogd van 
€ 1.500 naar € 1.700 per jaar. 
Het regeerakkoord zegt echter 
niets over een aanpassing van 
de maandgrens van € 150. De 
vergoeding zou mogelijk toch 
belast zijn als de maandelijkse 
vergoeding meer is dan € 150 
maar in een kalenderjaar 

minder dan € 1.700 wordt 
ontvangen.

• De opvolger van de Wet DBA 
moet zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers) en de 
partijen die met hen in zee 
gaan, de zekerheid geven dat 
er geen sprake is van een 
dienstbetrekking. Aan de 
andere kant moet schijnzelf-
standigheid in de kiem wor-
den gesmoord. Uitgewerkte 
plannen zijn er nog niet. De 
formatiepartijen willen meer-
dere partijen betrekken bij 
de uitwerking van de nieuwe 
wet. Ook zal ernaar worden 
gestreefd dat de nieuwe wet 
voor de Belastingdienst goed 
te handhaven is en voor werk-
gevers en opdrachtnemers 
niet al te veel administratieve 
rompslomp oplevert.

Vennootschaps- en 
dividendbelasting
• Het tarief voor de vennoot-

schapsbelasting wordt in 
stappen verlaagd van 20% 
(winst tot € 200.000) en 25% 
(winst meer dan € 200.000) 
naar 16% en 21% per 2021. 
Het eerder gedane voor-
stel tot verlengen van de 
eerste schijf binnen de Wet 
Vennootschapsbelasting van 
€ 200.000 naar € 350.000 
wordt daarbij teruggedraaid. 
De schijfgrens blijft dus 
€ 200.000. 

• De afbouw van het lager tarief 
verloopt geleidelijk: 
- 2019: 19% en 24%. 
- 2020: 17,5% en 22,5%. 
- 2021: 16% en 21%.

• Het nieuwe kabinet zet een 
streep door de dividendbelas-
ting. Dat maakt het volgens 

de coalitie voor Nederlandse 
ondernemingen makkelijker 
om kapitaal uit het buitenland 
aan te trekken.

• De grondslag van de ven-
nootschapsbelasting wordt 
verbreed. De aftrekbaarheid 
van rente op vreemd vermo-
gen wordt beperkt. Enkele 
bestaande specifieke rente-
aftrekbeperkingen worden 
afgeschaft. Daarbij gaat het 
niet om specifieke renteaf-
trekbeperkingen gericht tegen 
winstdrainage.

• De afschrijving van gebou-
wen in eigen gebruik wordt 
beperkt tot een bodemwaarde 
van 100% van de WOZ-
waarde (dit was 50%).

• Het tarief van de innovatiebox 
gaat van 5% naar 7%. 

• De voorwaartse verrekening 
van verliezen in de vennoot-
schapsbelasting wordt 
beperkt tot zes jaar. Dit is nu 
nog negen jaar. De achter-
waartse verliesverrekening 
blijft een jaar. 

• Invoering van een bronbe-
lasting op rente en royalty’s 
op uitgaande financiële 
stromen naar landen met zeer 
lage belastingen (low taks 
jurisdictions).

Omzetbelasting
• Verhoging lage btw-tarief van 

6% naar 9%.

Milieubelastingen
• Het tarief van de eerste schijf 

aardgas in de energiebelasting 
gaat 3 cent omhoog en de 
tarieven in de eerste schijf 
voor elektriciteit gaat 0,72 
cent omlaag. Er wordt een 
kleiner bedrag aan energiebe-
lasting teruggegeven aan de 
burger. De vermindering gaat 
van € 308 naar € 257.

• Het (weer) invoeren van mi-
lieubelasting op vliegtickets. 
Er wordt ingezet op Europese 
afspraken over belastingen 
op luchtvaart. Een heffing 

op lawaaiige en vervuilende 
vliegtuigen wordt bezien. 
Mogelijk wordt in 2021 een 
vliegbelasting ingevoerd. 

• De afvalstoffenheffing stijgt.

Autobelastingen
• De BPM-teruggaafregeling op 

taxi’s wordt afgeschaft.
• Er komt een kilometerhef-

fing voor vrachtverkeer. 
Als compensatie wordt de 
motorrijtuigenbelasting op 
vrachtauto’s verlaagd.

• Er komen lage parkeertarie-
ven voor emissieloze auto’s.

Diversen
• Er wordt een verlaging van 

het normpercentage voor de 
zorgtoeslag bij paren voorge-
steld ter grootte van 0,45%.

• Voor de kinderopvangtoeslag 
wordt € 250 miljoen per jaar 
extra uitgetrokken.

• De huurtoeslag wordt over 
een langer inkomenstraject 
afgebouwd. Verder wordt een 
vereenvoudiging van de huur-
toeslag doorgevoerd.

• De tabaksaccijns wordt (we-
derom) verhoogd.

• Op het gebied van het ar-
beidsrecht, de pensioenwet-
geving alsmede positie van de 
ondernemer zijn ook diverse 
wijzigingen voorhanden. Een 
deel van de maatregelen heeft 
echter nog geen concrete 
vorm en zal de komende tijd 
moeten worden uitgewerkt.

De aangekondigde voorstellen 
zullen de komende maanden 
verder worden uitgewerkt, in 
de Eerste en Tweede Kamer 
moeten worden besproken om 
uiteindelijk tot wet te worden 
getransformeerd. Vraag is na-
tuurlijk wat er van de plannen 
overblijft. Wij zullen u daar-
over op de hoogte houden.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig 
financieel planner en belas-
tingadviseur. (06 13 01 04 20)

J  A  A  R  G  A  N  G     3   -   E  D  I  T  I  E   9   -   N  O  V  E  M  B  E  R     2  0  1  7 9


