
Het nieuwe kabinet Rutte III heeft inmiddels het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” 
gepresenteerd. Uiteraard staan er ook een aantal fiscale plannen in. Wij willen u alvast 
een aantal van deze plannen tonen. Of deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan 
worden, is natuurlijk afwachten. Ook is nog niet duidelijk hoe e.e.a. er exact uit zal gaan 
zien.

Inkomstenbelasting 
• Het heffingsvrij vermogen (Box 3) gaat van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Voor een 
echtpaar betekent dit dat er over de eerste € 60.000 vermogen geen inkomstenbelasting 
betaald hoeft te worden.

• De huidige 4 tariefschijven worden verminderd naar 2 in 2021. De eerste schijf tot € 
68.000 wordt 36,9%. Inkomen boven € 68.000 wordt belast in de tweede schijf van 49,5%.

• Het maximale belastingvoordeel van aftrekposten wordt vanaf 2020 jaarlijks met 3% 
verlaagd tot 37% in 2023.
 

Eigen woning
• Het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf 
(inkomen > € 68.000) wordt op dit moment nog met 0,5% per jaar verminderd. Vanaf 
2020 gaat dit met 3% per jaar omlaag om in 2023 op 37% uit te komen.

• Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6%.

• De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huiseigenaren zonder of met een lage 
hypotheek wordt in de komende 30 jaar geleidelijk afgeschaft.
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Verhoging btw-tarief
•  Het lage btw-tarief gaat in 2019 van 6 naar 9%. Dit tarief is o.a. 
van toepassing op levensmiddelen, water, boeken en de kapper. 
Dit zal dus allemaal duurder worden.

Vennootschapsbelasting:
•  Het tarief over de eerste € 200.000 winst gaat in stappen van 20% 
naar 16% in 2021. Over het meerdere gaat het tarief geleidelijk 
van 25% naar 21%.

•  De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik is m.i.v. 2019 nog 
slechts mogelijk tot 100% (nu 50%) van de WOZ-waarde.

Dividendbelasting
•  De dividendbelasting wordt vanaf 2019 afgeschaft. Een B.V. 
hoeft dus geen dividendbelasting (nu 15%) meer in te houden bij 
het betalen van dividend. Deze maatregel is met name bedoeld 
om buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. Voor een 
aanmerkelijk-belanghouder zal het dividend belast blijven in Box 
2. Het huidige tarief van 25% zal in stappen stijgen tot 28,5% in 
2021.

Werken als zelfstandige
•  De wet DBA (opvolger van de VAR) voor zzp-ers is in mei 
2016 ingevoerd maar heeft nooit echt goed gewerkt. Deze 
wet gaat verdwijnen en hiervoor in de plaats komt een 
“opdrachtgeversverklaring”.

•  Indien een zzp-er een laag tarief (ca. € 15 tot € 18 per uur) rekent, 
is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

• Het maximale belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek 
wordt vanaf 2020 jaarlijks met 3% verlaagd tot 37% in 2023.

Arbeidsmarkt
• Werkgevers kunnen werknemers makkelijker ontslaan. 
Een ontslagen werknemer heeft wel eerder recht op een 
ontslagvergoeding. Deze kan hoger uitvallen.

• Werkgevers hoeven werknemers pas na 3 jaar tijdelijke 
contracten in vaste dienst te nemen (dit is nu 2 jaar).

•  Partners krijgen vanaf 2019 recht op 5 dagen kraamverlof.

•  Vanaf juli 2020 komt er een extra kraamverlof van 5 weken 
tegen 70% van het dagloon.

De komende tijd zullen de verschillende plannen verder uitgewerkt 
worden in wetsvoorstellen. Het is dan aan de Tweede en Eerste 
Kamer om zich hierover uit te spreken. Uiteraard zullen wij u 
hierover ook op de hoogte houden.


