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Prinsjesdag
Zoals gewoonlijk stond de derde dinsdag van september ook dit 
jaar weer in het teken van Prinsjesdag. Naast het gebruikelijke 
uiterlijke vertoon, de hoedjes-verkiezing en een enkeling die mis-
schien door zijn schoenkeuze indruk wilde maken, werd uitgeke-
ken naar de visie van ons kabinet omtrent het te voeren beleid.
Ook dit keer was een groot deel van de kabinetsplannen al 
bekend voordat ze waren gepresenteerd. Enerzijds omdat vorig 
jaar in het gepresenteerde regeerakkoord al veel richting was 
gegeven maar helaas ook omdat het lekken van plannen een 
nieuwe trend lijkt te zijn geworden.
Heel veel nieuws was er op het eerste oog dan ook niet te mel-
den. Daarbij realiseer ik mij dat het voor u als lezer misschien 
anders ligt. In dat kader heb ik in deze editie separaat van deze 
column een samenvatting gemaakt van voor u mogelijk inte-
ressante wijzigingen. U zult zien dat er voor iedereen wel wat is 
bedacht. Wat dat betreft kunnen we ons kabinet niet betrappen 
op een passieve houding. Uw persoonlijke situatie zal bepalen of 
de plannen positief dan wel negatief voor u uitpakken.
De opmerking in de troonrede dat de gemiddelde Nederlander 
er ongeveer 1,5% op vooruit gaat moet u naar mijn mening dan 
ook maar vergeten. Want ik ken hem of haar niet. Die gemid-
delde Nederlander. Ik schat in dat voor velen van ons er inder-
daad een extraatje in zal zitten. Maar zeker niet voor iedereen. 
Gepensioneerden met een niet geïndexeerd pensioen die graag 
voorzien in de eerste levensbehoefte zullen er op achteruit gaan. 
De verhoging van het lage btw-tarief met maar liefst 50% (van 
6% naar 9%) is fors te noemen. Tegenover de stijging van de 
omzetbelasting staat echter een daling van de belastingtarieven 
voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Toch is 
het niet zo dat iedereen daar van gaat profiteren. De invoering 
van een tariefstelsel in de inkomstenbelasting van vier naar twee 
belastingschijven leidt namelijk voor de mensen met een relatief 
laag inkomen juist tot een stijging van de belastingdruk.
Duidelijk is wel dat het verrichten van arbeid wordt beloond 
door onder andere de verhoging van de arbeidskorting. Het ka-
binet is er ook alles aan gelegen om zo veel mogelijk mensen aan 
het werk te houden c.q. te krijgen. Enerzijds is dit goed voor de 
uitgaven op het gebied van sociale uitkeringen. Anderzijds heeft 
het positieve invloed op betaalbaarheid van de AOW.
Wat de laatste maanden overduidelijk is geworden, is dat ons 
kabinet met de veel besproken afschaffing van de dividendbelas-
ting een scheve schaats rijdt. Het bevoordelen van het grootbe-
drijf kan slecht worden onderbouwd. Ik blijf daarom nog steeds 
van mening dat de lobby van een aantal multinationals premier 
Rutte in de greep heeft.
Jammerlijk is de grote verliezer in het politieke spel: de MKB-on-
dernemer. Een en ander blijkt ook duidelijk na het bestuderen 
van de diverse kabinetsplannen welke op Prinsjesdag werden ge-
presenteerd. Met de verhoging van het belastingtarief in box 2, 
de voorgenomen regeling voor een belastingheffing op schulden 
van de ondernemer bij de eigen B.V. alsmede de beperking van de 
aftrekbaarheid van de ondernemersfaciliteiten wordt dit pijnlijk 
duidelijk.
Naast de MKB-ondernemer wordt de (gepensioneerde) parti-
culier nog steeds onnodig lastig gevallen met een in mijn ogen 
onevenwichtige belastingheffing op 
vermogen (forfaitaire rendements-
heffing van box 3). Helaas zijn de 
diverse protestsignalen hier door 
het kabinet niet aangewend om te 
komen tot een heffing gebaseerd op 
het werkelijke behaalde rendement.

minder dan € 989.736 wordt 
rekening gehouden met een ren-
dement van 4,45% per jaar.
De datum waarop de waardebe-
paling van het vermogen plaats-
vindt blijft 1 januari van het 
belastingjaar. In 2019 wordt het 
heffingsvrijevermogen 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 belastingplichtige.

Rekening courant 
vorderingen 
Er is door het kabinet ook een 
voorstel gedaan om schulden 
van een directeur aandeelhou-
der bij de eigen BV in box 2 te 
belasten voor zover deze uitgaan 
boven € 500.000. De maatregel 
is echter nog niet concreet uitge-
werkt en staat ook nog niet in de 
wetsvoorstellen. Ook is onduide-
lijk of er een overgangsregeling 
wordt getroffen.
Het kabinet komt met deze rege-
ling omdat ze van mening is dat 
door te lenen bij de eigen ven-
nootschap de belastingheffing 
in box 2 langdurig kan worden 
uitgesteld. Op deze manier kan 
dit volgens het kabinet worden 
voorkomen. 

Dividendbelasting wordt 
afgeschaft
De dividendbelasting wordt 
ondanks de vele protesten afge-
schaft. Het kabinet hecht veel 
waarde aan een goed investe-
ringsklimaat voor ondernemin-
gen. Nederland moet aantrekke-
lijk blijven voor internationale 
bedrijven. Deze zorgen voor veel 
werkgelegenheid. Het afschaffen 
van de dividendbelasting draagt 
hier volgens het kabinet aan bij.

De dividendbelasting wordt 
ingehouden op winstuitkeringen 
aan aandeelhouders (dividend). 
Nederlandse aandeelhouders 
kunnen de ingehouden dividend-
belasting verrekenen met de 
inkomsten- of vennootschaps-
belasting. Voor de Nederlandse 
aandeelhouder heeft deze maat-
regel dus geen effect.

De afschaffing zorgt ervoor dat 
buitenlandse aandeelhouders 
die nu de dividendbelasting 
vaak niet kunnen verrekenen, 
daar straks dus geen last meer 
van hebben. Ook dalen de ad-
ministratieve lasten omdat er 
geen ingewikkelde procedures 
hoeven te worden gevolgd om 
de dividendbelasting te kunnen 
terugvragen of verrekenen.

Verhoging maximale 
vrijwilligersvergoeding 
Vanwege het grote maatschap-
pelijke belang van vrijwilligers-
werk gaat per 1 januari 2019 
de onbelaste vrijwilligersver-
goeding met € 200 omhoog. 
Vrijwilligers kunnen daardoor 
een maximale onbelaste ver-
goeding krijgen van € 170 per 
maand en € 1.700 per kalender-
jaar. Over deze vergoeding zijn 
geen belasting en premies ver-
schuldigd. De hogere onbelaste 
vergoeding moet het aantrekke-
lijker maken om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan.

Omzetbelasting
Per 1 januari 2019 wil het kabi-
net het lage btw-tarief verhogen 
van 6% naar 9%. Per € 100 
aan boodschappen komt er dus 
€ 2,83 aan kosten bij. Het alge-
mene btw-tarief blijft ongewij-
zigd op 21%.
Het lage btw-tarief was oor-
spronkelijk voor de categorie 
‘eerste 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 horecabedrij-
ven, kranten, tijdschriften en 
bioscoopbezoek belast tegen het 
lage btw-tarief.
Ongeveer 23% van alle con-
sumptieve bestedingen valt 
onder het lage btw-tarief van 
6%. De verhoging van het lage 
btw-tarief raakt iedereen en 
heeft een inflatiestijging van on-
geveer 0,6% tot gevolg.
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