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Gerbert Middelkoop versterkt  
het team van Nobel Vermogensbeheer
Al enkele jaren werken wij samen met specialist  
Gerbert Middelkoop. Hij heeft als gecertificeerd  
financieel planner met het FFP-Keurmerk jarenlange 
ervaring als adviseur voor zelfstandig ondernemers, 
directeur grootaandeelhouders en vermogende  
particulieren. Gerbert is ook Register Belastingadviseur 
en o.a. gecertificeerd pensioenadviseur. 

Wij zijn verheugd dat Gerbert per 1 oktober het team van 
Nobel Vermogensbeheer 
is komen versterken. Met 
zijn komst breiden wij 
onze dienstverlening  
aan u uit met Nobel  
Vermogensplanning: 
Meer grip op uw  
financiële toekomst!  
Van zijn hand is deze 
nieuwsbrief met als on-
derwerp de maatregelen 
van Prinsjesdag 2018. 

De maatregelen van Prinsjesdag 2018
Gelijktijdig met de Miljoenennota en de Rijksbegroting 
heeft het kabinet op de derde dinsdag van september 
2018 (Prinsjesdag) het Belastingplan voor het komende 
jaar ingediend. Prinsjesdag 2017 vond plaats in een tijd van 
kabinetsvorming waardoor er destijds weinig ingrijpende 
maatregelen werden doorgevoerd. In het belastingplan 
2019 zet het kabinet naar eigen zeggen nu vaart achter de 
hervormingen van het belastingstelsel. Er wordt geleidelijk 
een tweeschijvenstelsel ingevoerd, heffingskortingen gaan 
omhoog, net zoals het lage btw-tarief. Volgens het kabinet 
gaat vrijwel iedereen er volgend jaar financieel op vooruit. 
Hoewel de voorstellen nog moeten worden goedgekeurd, 
zetten we de nieuwe maatregelen voor u op een rij. 

Schijvenstelsel
In het verleden is een bewuste keuze gemaakt voor een 
progressieve belastingheffing in de inkomstenbelasting. 
Wie meer verdient, betaalt naar verhouding meer belas-
ting. Door de progressieve belastingheffing wordt het 
inkomen herverdeeld. Een en ander op basis van het so-
lidariteitsprincipe. Het belastingstelsel is een belangrijk 
beleidsinstrument voor de regering. Naast het herverde-
len van inkomen wordt het belastingstelsel ook gebruikt 
om werken meer lonend te maken. De toepassing van 
de arbeidskorting is daarbij een belangrijk instrument.

De Regering wil vanaf 2021 het aantal belastingschijven 
binnen de inkomstenbelasting (box 1) terugbrengen naar 
twee schijven. Door de wijziging wordt de heffing min-
der progressief. De keuze om naar twee schijven te gaan 
is overgenomen uit het eindrapport van de commissie 
Dijkhuizen. Het kabinet wil met de wijziging bereiken dat 
het minder uitmaakt of het gezinsinkomen door een of 
twee personen wordt verdiend. De regering hoopt (meer) 
werken nog lonender te maken. 

Het basistarief daalt naar 37,05% uitgaande van een 
inkomen van maximaal € 68.507. Het toptarief daalt naar 
49,50% uitgaande van een inkomen vanaf € 68.507. Deze 
inkomensgrens wordt verder bevroren tot het jaar 2025. 
Ongeveer 7% van alle belastingplichtigen krijgt te maken 
met een heffing in het toptarief. 

Vanaf 1 januari 2019 worden de tarieven van de inkom-
stenbelasting van box 1 geleidelijk naar een twee schijven-
stelsel omgezet. In de jaren 2019 en 2020 blijven er dus 
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nog wel vier schijven. Per saldo stijgt de belastinghef-
fing voor mensen met een inkomen tot € 20.384. Het 
inkomen boven € 20.384 wordt vanaf 2019 wel minder 
zwaar belast. 
Na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd is er 
sprake van drie schijven. De AOW gerechtigden hoeven 
immers geen AOW premie meer te betalen.

Wijziging heffingskortingen 

Algemene heffingskorting
In 2019 wordt de maximale algemene heffingskorting 
verhoogd van € 2.265 naar € 2.477. Vanaf een belast-
baar inkomen uit werk en woning van € 20.384 wordt 
de algemene heffingskorting afgebouwd tot nihil. Het 
afbouwpercentage bedraagt in 2019 5,147%.

Arbeidskorting
Door de arbeidskorting te verhogen wil de regering wer-
ken lonender maken. De maximale arbeidskorting wordt 
in 2019 verhoogd naar € 3.399 (was € 3.249). Vanaf een 
arbeidsinkomen van € 34.060 (2019) wordt de arbeids-
korting afgebouwd tot nihil. Dit afbouwpercentage 
wordt verhoogd van 3,6% (2018) naar 6% (2019).

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, de jongge-
handicaptenkorting, de ouderenkorting en de aanstaan-
de ouderenkorting worden ook fractioneel verhoogd.

Versobering aftrekposten
Vanaf 1 januari 2020 vindt er een geleidelijke verlaging 
plaats van het effectieve belastingtarief waartegen de 
ondernemersaftrek, de MKB winstvrijstelling, de terbe-
schikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden 
aftrekposten (alimentatie, giften, ziektekosten) in min-
dering mogen worden gebracht op het inkomen.  
In 2023 zal de versobering leiden tot een aftrek tegen 
een belastingtarief van 37,05% (tarief eerste schijf).

Eigen woning
De hypotheekrente wordt voor de hogere inkomens 
versneld afgebouwd. Op dit moment geldt een afbouw-
traject van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 zal de afbouw 
versneld worden doorgevoerd. De hypotheekrenteaftrek 
daalt vanaf 2020 met 3% per jaar. In 2023 wordt het 
basistarief van 37,05% bereikt.

Eigenwoningforfait
De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypo-
theekrente wordt deels gebruikt om het percentage 
van het eigenwoningforfait gefaseerd te verlagen. Het 
huidige percentage van 0,7% zal worden verlaagd naar 
0,45%. Alleen voor eigenwoning bezitters met een 
woning ter waarde van maximaal € 1.060.000 zal het 
eigenwoning forfait dalen. Voor woningen met een 
WOZ-waarde van meer dan € 1.060.000 blijft het eigen-
woningforfait 2,35%.

Wet Hillen
De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is 
in het verleden ingevoerd om het aflossen op de hypo-
theek te bevorderen. De wet Hillen zal met ingang van 
2019 geleidelijk worden afgeschaft. Eigenwoning bezit-
ters die hun hypotheek (bijna) geheel hebben afgelost, 
zullen daarom voortaan inkomstenbelasting over het 
eigenwoningforfait gaan betalen. De afschaffing van de 
wet Hillen vindt geleidelijk plaats in een periode van 30 
jaar. 

Tarief box 2
Inkomen uit een aanmerkelijk belang wordt in box 2 be-
last. Van een aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld sprake 
wanneer iemand 5% aandeelhouder is in een vennoot-
schap. Het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt nu 
nog belast tegen 25%. In 2020 wordt het tarief in box 2 
verhoogd naar 26,25% en in 2021 wordt het tarief aan-
gepast naar 26,9%.

Box 1 2019 – vóór AOW-gerechtigde leeftijd

Belastbaar inkomen (in euro)    Verandering tarief
Van Tot en met Tarief t.o.v. 2018
- 20.384 36,65% + 0,1%
20.384 34.300 38,10% - 2,75%
34.300 68.507 38,10% - 2,75%
68.507 - 51,75% - 0,2%
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Box 3
In het regeerakkoord van 2017-2021 heeft het kabinet 
de ambitie uitgesproken om de belastingheffing over in-
komsten uit sparen en beleggen meer in lijn te brengen 
met de werkelijk behaalde rendementen. In de plannen 
voor 2019 is echter nog geen heffing op basis van een 
werkelijk rendement opgenomen.

In 2019 wijzigt de hoogte van het forfaitaire rendement 
waarover belasting is verschuldigd wel. De aanpassing 
van het rendement is overeenkomstig de regels die in 
2016 zijn aangekondigd. Het forfaitair rendement wordt 
jaarlijks afgestemd op het statistische rendement op 
sparen en beleggen.

De datum waarop de waardebepaling van het vermo-
gen plaatsvindt blijft 1 januari van het belastingjaar. In 
2019 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar 
€ 30.360. Het vermogen mag worden verminderd met 
schulden waarvan de rente niet aftrekbaar is in box 1. 
Hiervoor geldt een drempel van € 3.000 per belasting-
plichtige.

Rekening courant vorderingen 
Er is door het kabinet ook een voorstel gedaan om 
schulden van een directeur aandeelhouder bij de eigen 
BV in box 2 te belasten voor zover deze uitgaan boven 
€ 500.000. De maatregel is echter nog niet concreet 
uitgewerkt en staat ook nog niet in de wetsvoorstellen. 
Ook is onduidelijk of er een overgangsregeling wordt 
getroffen. 

Het kabinet komt met deze regeling omdat ze van 
mening is dat door te lenen bij de eigen vennootschap 
de belastingheffing in box 2 langdurig kan worden 
uitgesteld. Op deze manier kan dit volgens het kabinet 
worden voorkomen. 

Box 3 2019. Per 1 januari 2019 bedraagt het forfaitair rendement over het vermogen boven de vrijstelling:

Grondslag sparen en beleggen (in euro)   Sparen 0,13% Beleggen 5,6% Forfaitair rendement
Van tot en met     
 - 71.650 67% 33% 1,94%
71.651 989.736 21% 79% 4,45%
989.737 - 0% 100% 5,6%
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Tarief vennootschapsbelasting
Het kabinet is voornemens het tarief voor de 
vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen 
volgens onderstaande tabel:

Schijf 1
 Van Tot en met  Tarief 
2018 € - € 200.000 20% 
2019 € - € 200.000 19,0% 
2020 € - € 200.000 17,5% 
2021 € - € 200.000 16% 

Schijf 2
 Van Tot en met  Tarief 
2018 € 200.000 € - 25% 
2019 € 200.000 € - 24,3% 
2020 € 200.000 € - 23,9% 
2021 € 200.000 € - 22,25% 

Afschaffing dividendbelasting 
wordt ‘heroverwogen’
Het zag er naar uit dat de dividendbelasting ondanks de 
vele protesten zou worden afgeschaft. Of deze maat-
regel er uiteindelijk komt, is inmiddels onzeker. Mede 
doordat Unilever afziet van verhuizing naar Nederland 
is het intrekken van de maatregel weer bespreekbaar 
geworden voor het kabinet. Zij wil de voorgestelde 
maatregel heroverwegen. De toekomst van de dividend-
belasting blijft voorlopig onduidelijk. 

Verhoging maximale 
vrijwilligersvergoeding 
Vanwege het grote maatschappelijke belang van 
vrijwilligerswerk gaat per 1 januari 2019 de onbelaste 
vrijwilligersvergoeding met € 200 omhoog. Vrijwilligers 
kunnen daardoor een maximale onbelaste vergoeding 
krijgen van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. 
Over deze vergoeding zijn geen belasting en premies 
verschuldigd. De hogere onbelaste vergoeding moet het 
aantrekkelijker maken om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan.

Omzetbelasting
Per 1 januari 2019 wil het kabinet het lage btw-tarief verhogen 
van 6% naar 9%. Per € 100 aan boodschappen komt er dus 
€ 2,83 aan kosten bij. Het algemene btw-tarief blijft ongewij-
zigd op 21%. 

Het lage btw-tarief was oorspronkelijk voor de categorie ‘eer-
ste levensbehoeften’. Dit is al langere tijd niet meer het geval. 
Op dit moment beslaat het lage tarief ongeveer 40 soorten 
goederen en diensten. Naast boodschappen en water worden 
ook onder andere de kapper, kunst, eten en drinken (niet-al-
coholhoudend) in horecabedrijven, kranten, tijdschriften en 
bioscoopbezoek belast tegen het lage btw-tarief. 

Ongeveer 23% van alle consumptieve bestedingen vallen 
onder het lage btw-tarief van 6%. De verhoging van het lage 
btw-tarief raakt iedereen en heeft een inflatiestijging van 
ongeveer 0,6% tot gevolg.
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