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Regeerakkoord
Vertrouwen in de toekomst. Dit is het motto van onze nieuw 
regering. Een ogenschijnlijk vreemde mix van politieke ideolo-
gieën gaat de komende jaren voor ons ‘aan de slag’.
Tja … los van de samenstelling van de club en de duur van de 
formatie mogen we de heren van VVD, CDA, D66 en de Chris-
tenUnie wel een compliment maken. Ze gaan voor ons het land 
wel regeren.

In het regeerakkoord zijn de lijnen voor het toekomstig beleid 
uitgestippeld. Op onderdelen is één en ander nog wat vaag en 
moet er nog flink worden nagedacht. Voorbeelden zijn de plan-
nen omtrent de aanpassing van ons pensioenstelsel. Andere 
maatregelen zijn echter al concreet gemaakt. De grote lijnen 
laten daarbij een duidelijk beeld zien.

Een van de motto’s van de regering is om het aantrekkelijker 
te maken om te werken. De grote middengroep krijgt te maken 
met een verlaging van belastingtarieven. Ook worden heffings-
kortingen verhoogd. Al met al zullen zo’n 5,5 miljoen mensen 
er op vooruit gaan wordt er gezegd. Of u ook tot de gelukkigen 
behoort zal uiteraard wel afhangen van uw persoonlijke situa-
tie. Met de verhoging van het lage btw-tarief zullen de bood-
schappen er in ieder geval duurder op worden.

Ook de belastingtarieven voor de hogere inkomens worden 
verlaagd. Het is echter de vraag of dit ook echt voelbaar zal 
zijn. Er zijn namelijk nogal wat maatregelen getroffen om de 
inkomensverschillen te nivelleren. De afbouw van de heffings-
kortingen door deze inkomensafhankelijk te maken is niet 
nieuw maar wordt op onderdelen wel aangescherpt. Verder 
wordt de reeds eerder ingezette afbouw van de hypotheekren-
teaftrek in de hoogste belastingschijf versneld doorgevoerd. 
Een maatregel die niet onlogisch is alleen wel eerder ‘pijn’ zal 
gaan doen dan gehoopt.

Het afbouwen van de toepassing van de Wet Hillen is wel 
een in het oog springende maatregel. Werd het aflossen van 
hypotheekschulden niet jarenlang gepromoot? Nu na een hoop 
commentaar is besloten de maatregel in een periode van 30 
jaar gefaseerd in te voeren, valt de pijn waarschijnlijk nog wel 
mee, verwacht ik. En ter compensatie wordt het eigenwoning-
forfait ook nog verlaagd.

Er is helaas ook een aantal maatregelen moeilijker te bevatten. 
De afschaffing van de dividendbelasting heeft alleen effect op 
investeerders uit het buitenland. Verder leidt de verlaging van 
tarief voor de vennootschapsbelasting gecombineerd met het 
verhogen van de aanmerkelijkbelangheffing in box 2 tot een 
vreemde situatie. De MKB-ondernemer wordt hier duidelijk 
achtergesteld bij de grote multinationals. In de wetenschap 
dat we het in Nederland grotendeels moeten hebben van dit 
midden- en kleinbedrijf vraag ik mij af wat er fout is gegaan in 
de lobby.

Laatste punt van aandacht is de afbouw van het belastingvoor-
deel op aftrekposten binnen de inkomstenbelasting. Aftrekpos-
ten, zoals de zelfstandigenaftrek voor ondernemers, worden 
vanaf 2023 aftrekbaar gesteld tegen het lage belastingtarief in 
ons nieuwe tweeschijvenstelsel. Tot 
die tijd vindt er gefaseerd afbouw 
plaats op een vergelijkbare manier 
als bij de hypotheekrente. Los van 
het vraagstuk of een en ander eerlijk 
uitpakt, is het in ieder geval voor mij 
het duiveltje uit het doosje van dit 
regeerakkoord.
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