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  Belastingen en toeslagen

Ga verder met ‘Belastingen en toeslagen’ op de volgende pagina >

Wijzigingen in box 1
• In 2021 wordt een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd met een basistarief van 36,93% en een 

toptarief van 49,5%.
• Het toptarief wordt bereikt vanaf een inkomen van circa € 68.600,-. Deze grens wordt gedurende de 

kabinetsperiode (2017 - 2021) niet geïndexeerd.
• AOW-gerechtigden betalen geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven gaan 

bestaan. Over een gedeelte van de eerste schijf zijn zij namelijk geen AOW-premie verschuldigd.

Wijzigingen in box 2
• Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt in twee stappen verhoogd. In 2020 wordt 

het tarief verhoogd van 25% naar 27,3%. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 28,5%.

Wijzigingen in box 3
• Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000,- (€ 60.000,- voor partners).
• Er wordt (gemiddeld) sneller aangesloten bij het werkelijke rendement door voor het rendement over 

het spaargedeelte gebruik te maken van meer actuele cijfers. Voortaan wordt gekeken naar de 
gemiddelde spaarrente tussen juli (t-2) en juni (t-1).

• In de kabinetsperiode wordt een stelsel uitgewerkt van vermogensrendementsheffing op basis van 
het werkelijk behaalde rendement.

Aftrekposten 
• Het tarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn, wordt vanaf 2020 voor alle aftrekposten in vier 

stappen verlaagd met drie procentpunt per jaar naar het basistarief van 36,93%. Dit geldt dus niet 
alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de zelfstandigenaftrek.

• De multiplier in de giftenaftrek wordt structureel gemaakt. Op Prinsjesdag 2017 werd bekend 
gemaakt dat de multiplier met één jaar verlengd zou worden, tot 1 januari 2019.

• De aftrek voor onderhoud van monumentenpanden wordt afgeschaft per 1 januari 2019. In het 
regeerakkoord wordt nu aangegeven dat particuliere monumentenbezitters financieel gesteund 
blijven worden. Hiervoor wordt € 325 miljoen uitgetrokken.

• De fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven wordt vervangen door individuele leerrekeningen voor 
alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.

• De 30%-regeling voor expats wordt verkort van acht jaar naar vijf jaar.
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Kindregelingen
• In het kindgebonden budget wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw voor partners 

begint, verhoogd met circa € 16.500,-. 
• De kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag worden verhoogd.

Toeslagen
• Het normpercentage in de zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens wordt verlaagd met 0,45 

procentpunt.
• De harde afbouwgrens in de huurtoeslag wordt vervangen door een geleidelijke afbouw.
• De huurtoeslag wordt afgebouwd over een langer inkomenstraject. Daarnaast wordt de eigen 

bijdrage in de huurtoeslag (het deel van de huur waarover geen huurtoeslag wordt ontvangen) 
geïndexeerd met de huurverhoging en worden mogelijke vereenvoudigingen doorgevoerd.

Omzetbelasting
• Het lage btw-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Onder dit tarief vallen onder andere voedings- 

en geneesmiddelen, boeken en een afspraak bij de kapper. Het hoge btw-tarief van 21% blijft gelijk.

Heffingskortingen 
• De algemene heffingskorting wordt verhoogd. De maximale heffingskorting wordt in 2021 circa  

€ 350,- hoger.
• De jaarlijkse afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon voor de 

bijstand wordt verlaagd van 5 procentpunt naar 3,75 procentpunt.
• De arbeidskorting wordt voor bepaalde inkomens verhoogd en de opbouw zal wijzigen. De maximale 

korting ligt circa € 365,- hoger. Wel wordt de arbeidskorting sneller afgebouwd; het 
afbouwpercentage stijgt naar 6%.

• De ouderenkorting wordt verhoogd met circa € 160,-. Daarnaast wordt de ouderenkorting 
inkomensafhankelijk. Het afbouwpercentage bedraagt 15%.

• De opbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting begint later en de vaste voet verdwijnt. Het 
opbouwpercentage wordt verhoogd naar 11,45%, waardoor de maximale korting sneller wordt bereikt.

• Naast de beperking van de uitbetaling van de algemene heffingskorting, wordt ook de uitbetaling van 
de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting afgebouwd.

• Het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting bij ziektewetuitkeringen van 
uitkeringsgerechtigden zonder dienstverband wordt afgeschaft.



  Sociale zekerheid

Zorgverzekeringswet
• Het verplicht eigen risico voor de basiszorgverzekering blijft tijdens deze kabinetsperiode gesteld op  

€ 385,-. Hierdoor stijgen wel de nominale premies voor de zorgverzekering.
• Vanaf 2019 is maximaal € 250,- per verzekeringsjaar van toepassing voor de eigen bijdrage voor 

vergoede geneesmiddelen.
• De niet-invasieve prenatale test (NIPT) blijft gesubsidieerd beschikbaar, waardoor alleen een eigen 

bijdrage van € 175,- van toepassing is. Daarnaast wordt de NIPT niet opgenomen in het basispakket.
• Voor de gezondheidsbevordering wordt tijdens deze kabinetsperiode € 170 miljoen uitgetrokken 

voor de aanpak van roken (tegelijk met een verhoging van de tabaksaccijns), overgewicht, 
alcoholgebruik, onbedoelde zwangerschap, depressie en zelfdoding.

Ga verder met ‘Sociale zekerheid’ op de volgende pagina >

Wet langdurige zorg 
• De vermogensinkomensbijtelling voor eigen bijdragen binnen de Wlz daalt van 8% naar 4%.

Wet maatschappelijk ondersteuning 
• De huidige eigenbijdragensystematiek voor gebruikers van Wmo-voorzieningen wordt per  

1 januari 2019 vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken.

Participatiewet 
• Om werken meer lonend te maken, worden er met gemeenten afspraken gemaakt over het lokale 

beleid om de armoedeval te verkleinen wanneer mensen vanuit de bijstand aan het werk gaan.

Inkomensvoorziening voor oudere werklozen 
• Voor ouderen die werkloos of arbeidsongeschikt raken, wordt de IOW-uitkering met vier jaar 

verlengd. Op die manier hoeven zij niet eerst hun eigen vermogen aan te spreken en hoeft het 
inkomen van de partner niet in mindering te worden gebracht op de uitkering. Om deze regeling 
betaalbaar te houden, stijgt de leeftijdsgrens van de IOW vanaf 2020 mee met de AOW-leeftijd.
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Woonlandbeginsel
• Het woonlandbeginsel wordt toegepast voor bepaalde regelingen (Anw, kinderbijslag, kindgebonden 

budget en WGA-vervolguitkering). Hierdoor wordt de uitkering aangepast aan de kosten voor 
levensonderhoud in de EU-lidstaat waar de uitkeringsgerechtigde is gaan wonen.

Differentiatie WW- en WIA-premie 
• De lasten van de eerste zes maanden WW worden nu per sector omgeslagen. Om een vast contract 

aantrekkelijker te maken, kan voortaan gekozen worden voor een vorm waarbij contracten voor 
onbepaalde tijd een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd. 

• De periode van de premiedifferentiatie in de WGA wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Na deze 
periode wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

 Arbeidsmarkt Themaoverzicht  Woningmarkt
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Partnerschapsverlof en adoptieverlof
• Het vaderschapsverlof (dat binnen vier weken na de geboorte van het kind moet worden opgenomen en 

waarin het volledige loon wordt doorbetaald) wordt per 2019 verlengd van twee dagen naar vijf dagen.
• Per 1 juli 2020 hebben partners recht op een speciaal aanvullend (niet-overdraagbaar) kraamverlof. 

De partner kan vijf weken verlof opnemen in het eerste halfjaar na de geboorte van het kind. De 
partner ontvangt van het UVW een uitkering van 70% van diens loon (gemaximeerd tot 70% van het 
maximum dagloon).

• Het adoptieverlof wordt verruimd met twee weken naar zes weken (ook voor pleegouders).
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Wijzigingen in de WIA 
• Om onzekerheid over het verliezen van het recht op een uitkering bij bijvoorbeeld baanverlies te 

voorkomen, wordt bij WIA-gerechtigden die gaan werken de eerste vijf jaar niet getoetst of het 
verdienvermogen is gewijzigd. 

• Voor de instroom in de WIA geldt dat mensen minder snel volledig arbeidsongeschikt moeten 
worden verklaard. De eis dat er drie functies te vinden moeten zijn die de persoon zou kunnen 
vervullen met minimaal drie (dus negen in totaal) arbeidsplaatsen, wordt anders ingevuld. Er moeten 
nog steeds negen arbeidsplaatsen te vinden zijn, maar de verdeling hoeft niet langer 3-3-3 te zijn.

• WGA-gerechtigden die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard, moeten voortaan 
minimaal 50% van hun restverdiencapaciteit benutten om recht te behouden op een 
loonaanvullingsuitkering.



  Woningmarkt

Loan to value
• De loan to value-ratio wordt niet verder verlaagd dan tot 100% van de marktwaarde van de woning.

Nieuwbouw
• De energieprestatie-eisen (EPC) worden voor nieuwbouwwoningen verder aangescherpt.
• In nieuwbouwwijken wordt niet meer standaard een gasnet aangelegd. Deze wordt vervangen door 

een warmterecht, zodat eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een 
(verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Huurmarkt
• Corporaties die investeren in de verduurzaming van huurwoningen komen in aanmerking voor een 

korting op de verhuurdersheffing. Hiervoor wordt € 100 miljoen uitgetrokken.
• De wooncoöperatie wordt een nieuwe vorm van wonen, waarbij huurders gezamenlijk eigenaar 

worden van de woningen.
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Fiscaliteit eigen woning
• Het percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt sneller afgebouwd. 

Vanaf 2020 bedraagt de afbouw drie procentpunt per jaar, totdat in 2023 het basistarief van 36,93% 
wordt bereikt.

• De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt gecompenseerd door een verlaging van 
het eigenwoningforfait naar 0,6%.

• De Wet Hillen wordt in dertig jaar uitgefaseerd, waardoor mensen die hun hypotheek hebben 
afgelost weer belasting gaan betalen over hun eigen woning.
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  Arbeidsmarkt

Arbeidsrecht
• Bij meerjarencontracten (langer dan twee jaar) wordt de proeftijd verhoogd van twee maanden naar 

drie maanden. Bij een contract voor onbepaalde tijd wordt deze verhoogd van twee maanden naar 
vijf maanden. 

• Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden in plaats van na twee jaar. 
• Voor opvolgende contracten blijft de ‘teller op nul’ als tussen de contracten een tussenpoos zit van 

zes maanden. Er komt wel meer ruimte om sectoraal af te wijken van deze tussenpoos. Naast 
seizoensarbeid gaat dit ook gelden voor ander terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen 
maanden kan worden verricht.

Contracten
• Payrollwerknemers zullen minimaal dezelfde (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden krijgen 

als andere werknemers van de inlener.
• Om ongewenste structurele beschikbaarheid bij nulurencontracten tegen te gaan, wordt vastgelegd 

dat de werknemer geen gehoor hoeft te geven aan de oproep van de werkgever. Bijvoorbeeld 
wanneer beschikbaarheid ten koste gaat van het accepteren van een tweede baan.

Loondoorbetaling bij ziekte 
• De loondoorbetalingverplichting bij ziekte wordt bij kleine werkgevers (tot 25 werknemers) één jaar 

in plaats van twee jaar.
• De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan 

tijdens het tweede jaar over naar het UWV. 
• Voor de werknemer verandert de ontslagbescherming van twee jaar niet.
• Voor het bekostigen van de loondoorbetaling in het tweede jaar komt er een kostendekkende premie 

voor de kleine werkgevers.
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  Arbeidsmarkt
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Ontslagrecht
• Het ontslagrecht wordt versoepeld. Het wordt mogelijk om medewerkers te ontslaan bij een 

opstapeling van ontslaggronden (die afzonderlijk niet zwaar genoeg zijn voor ontslag). Denk aan 
verwijtbaar handelen in combinatie met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. 

• Bij ontslag op meerdere gronden kan een extra ontslagvergoeding toegekend worden van maximaal 
50% van de transitievergoeding (bovenop de al bestaande transitievergoeding).

• Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding 
in plaats van na twee jaar. 

• Voor ieder dienstjaar gaat de vergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contracten 
langer dan tien jaar.

• De overgangsregeling voor 50-plussers blijft bestaan.
• Ter aanvulling op het doorzetten van twee wetsvoorstellen die momenteel in behandeling zijn (de 

compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en geen transitievergoeding bij 
ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is), worden de criteria 
om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine 
werkgevers ruimer en daarmee ook eenvoudiger. Ook wanneer een werkgever zijn bedrijf beëindigt 
wegens pensionering of ziekte, zal het kabinet met voorstellen komen om de transitievergoeding 
onder voorwaarden te compenseren.

• De mogelijkheden voor werkgevers om investeringskosten in de inzetbaarheid van werknemers 
binnen de eigen organisatie te minderen op de transitievergoeding, worden verruimd.

Stimulering arbeidsgehandicapten
• Er komt budget beschikbaar om personen met een beperking betaald werk te kunnen laten 

verrichten.
• Daarnaast wordt de loonkostensubsidie in de Participatiewet vervangen door de mogelijkheid tot 

loondispensatie. Dit kan eventueel met een aanvulling vanuit de gemeente.
• Op korte termijn wordt geregeld dat banen van personen uit de Banenafspraak die meer zijn gaan 

verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen voor de Banenafspraak (de 
‘t+2’-regel).
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  Ondernemers

Tarief vennootschapsbelasting
• De tarieven in de vennootschapsbelasting worden stapsgewijs met vier procentpunt verlaagd naar 

16% in de eerste schijf en 21% in de tweede schijf. In 2019 gaan de tarieven met 1 procentpunt 
omlaag, in 2020 met nog eens 1,5 procentpunt en in 2021 met nog eens 1,5 procentpunt.

• De stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting vanaf 2018 (zoals 
vastgelegd in het Belastingplan 2017) van € 200.000,- naar € 350.000,- wordt teruggedraaid. De 
schijfgrens blijft dus € 200.000,-.
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Dividendbelasting en belastingontwijking
• De dividendbelasting wordt afgeschaft. Om belastingontwijking tegen te gaan, wordt wel een 

bronbelasting op rente en royalty’s geheven op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer 
lage belastingen.

• Daarnaast wordt belastingontwijking tegengegaan door een zwarte lijst met landen die niet 
meewerken op het gebied van belastingen. Verder geldt een verplichting voor multinationals om per 
EU-land en per land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten.

• Het regelgevend kader voor de trustsector wordt strenger.

Beperking aftrekbaarheid vreemd vermogen
• De aftrekbaarheid van vreemd vermogen wordt beperkt. Hierdoor wordt financiering met eigen 

vermogen aantrekkelijker gemaakt.

Beperking verliesverrekening
• De mogelijkheid om verliezen te verrekenen met winsten in volgende jaren, wordt in de 

vennootschapsbelasting ingekort van negen jaar naar zes jaar.



•  

  Ondernemers

Nieuwe criteria zzp’er
• Om een duidelijker onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemers, wordt in de wet duidelijker 

omschreven wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de Wet DBA vervangen.
• Er is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tot 125% van het wettelijk 

minimumloon of de laagste loonschalen in de cao’s van de opdrachtgever) in combinatie met een 
langere duur (langer dan drie maanden) van de overeenkomst óf een laag tarief in combinatie met 
het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

• Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief kan een opdrachtgeversverklaring worden aangevraagd. 
Hiermee heeft de opdrachtgever vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandigen. 
Deze verklaring kan digitaal worden aangevraagd.

• Zelfstandigen aan de bovenkant van de markt (met een uurtarief vanaf € 75,-) kunnen er samen met 
de opdrachtgever voor kiezen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Hiervoor geldt dan wel dat 
de opdracht niet langer dan één jaar mag duren of dat de zzp’er geen reguliere werkzaamheden mag 
verrichten.

• De nieuwe regels worden ingevoerd met inachtneming van een overgangstermijn van één jaar.
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Tarief innovatiebox
• Het effectieve tarief in de innovatiebox wordt verhoogd van 5% naar 7%.

Afschrijven gebouwen in eigen gebruik
• Ondernemers in de vennootschapsbelasting mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot 

maximaal 100% van de WOZ-waarde. Dit is nu 50%.

Fiscale prikkels om groener te produceren
• Het belastingstelsel wordt aangepast. Door fiscale prikkels moeten bedrijven worden gestimuleerd 

om ‘groener’ te produceren en schulden af te lossen .

 Toekomstvoorzieningen  Overige maatregelen
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Nieuw pensioenstelsel
• De SER komt op korte termijn met een advies over de hervorming van het pensioenstelsel. Hierin 

wordt de mogelijkheid onderzocht om een persoonlijk pensioenvermogen te combineren met het 
behoud van collectieve risicodeling.

• Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de sterke elementen van het huidige pensioenstelsel 
(verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) in stand blijven.

• Het streven is om begin 2018 op hoofdlijnen duidelijkheid te hebben over de nadere invulling van het 
nieuwe pensioencontract en de transitie hiernaartoe. In 2020 moet het wetgevingsproces zijn 
afgerond en kan worden gestart met de implementatie van het nieuwe stelsel.

Solidariteit en flexibiliteit
• De doorsneesystematiek wordt afgeschaft: de leeftijdsonafhankelijke premie wordt verplichtgesteld 

en de opbouw past bij de ingelegde premies. Het kabinet draagt bij aan de lasten van de afschaffing 
van de doorsneesystematiek. Daarnaast worden de fiscale kaders tijdelijk verruimd.

• In het nieuwe stelsel wordt meer keuzevrijheid gecreëerd en krijgen zelfstandigen de mogelijkheid 
om vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling.

• De mogelijkheden voor het bij pensionering ineens opnemen van een deel van het pensioenvermogen 
worden onderzocht.

Geen Europese inmenging in pensioenstelsel
• Het pensioenstelsel blijft een nationale bevoegdheid.
• Het kabinet wijst de Europese regels af die hier inbreuk op maken.

 Overige maatregelen



Kilometerheffing voor vrachtverkeer
• Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De inkomsten hieruit worden teruggesluisd naar de 

vervoerssector. Zo wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s verlaagd en wordt er 
geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming. 
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Experimenten buurtrechters
• Er komen experimenten met buurtrechters. Hier kunnen eenvoudige procedures worden beslecht, 

waarbij de griffiekosten laag kunnen worden gehouden.
• De mogelijkheid wordt onderzocht om buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals mediation,  

uit te breiden.

Personen- en familierecht
• Er wordt een landelijk beleid ontwikkeld om schade als gevolg van vechtscheidingen te voorkomen.
• Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Mensen die op of na die datum 

willen trouwen in gemeenschap van goederen, moeten notariskosten maken. Er wordt onderzocht 
hoe deze notariskosten weggenomen kunnen worden.

• Er wordt onderzoek gedaan naar een verdere herijking van het familierecht, onder andere op het 
gebied van adoptie, echtscheidingen, alimentatie en de positie van grootouders.
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Maatschappelijke diensttijd en sollicitatie
• Er wordt een maatschappelijke diensttijd ingevoerd van maximaal zes maanden. Hierdoor worden 

jongeren in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de samenleving.
• Na afloop van de maatschappelijke diensttijd wordt een diplomasupplement verstrekt, die voorrang 

garandeert bij een sollicitatie bij de overheid. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om 
deze voorrang ook te verlenen.

Schuldhulpverlening
• Het kabinet gaat met gemeenten in gesprek om tot een vernieuwende schuldenaanpak en een 

verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen.
• Het opstapelen van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt 

gemaximeerd en de mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.
• Om misstanden bij incasso te bestrijden, komt er een incassoregister waarin incassobureaus worden 

opgenomen. Hierbij wordt gekeken naar of er wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot 
oprichting, bedrijfsvoering en opleiding.

• Excessen in de kredietverlening en verdienmodellen waarbij hoge rentes mensen in de problemen 
brengen, worden tegengegaan.

• De juridische afhandeling van schulden wordt aangepakt. Zo moeten schuldeisers eerst onderzoeken 
of een betalingsregeling mogelijk is, voordat zij een zaak voor de rechter brengen. Daarnaast wordt 
een experiment met een schuldenrechter gestart.

• Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend 
netwerk van vrijwilligersprojecten die zich richten op schuldhulp en financiële begeleiding.

  Overige maatregelen

Ga nu direct naar:

 Sociale zekerheid Themaoverzicht  Belastingen en toeslagen  Woningmarkt

 Arbeidsmarkt  Ondernemers  Toekomstvoorzieningen

Collegegeld en studievoorschot
• Het collegegeld voor het eerste studiejaar van het hoger onderwijs (hbo en wo) wordt vanaf het 

collegejaar 2018-2019 gehalveerd. Voor academische pabo’s worden de studiekosten in de eerste 
twee jaren gehalveerd.

• Voor de bepaling van de rente van het studievoorschot wordt aangesloten bij de tienjaarsrente.


