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Perspectief op duurzaam herstel? 
Zoals u van ons gewend bent, brengen wij ieder 
jaar na Prinsjesdag een ZD-EXTRA uit waarin de 
aangekondigde maatregelen in hoofdlijnen 
worden weergegeven. 

Voorafgaand aan de Troonrede was het al 
duidelijk: voor burgers geldt dat zij eindelijk 
willen weten waar ze aan toe zijn. In de 
afgelopen jaren zijn steeds meer mensen het 
spoor bijster geraakt. 
In de krantenkoppen van woensdag 19 september 
2012 (ja, tweeduizendtwaalf!) werd ons gemeld 
dat de Nederlanders zware tijden te wachten staan. 

Twee recessies hadden toen al de economie een 
flinke optater gegeven en de overheidsfinanciën 
waren verder verslechterd. Iedereen zou het in 
2013 in de portemonnee gaan voelen. 

Hoewel er in de tussenliggende tijd niet 
stilgezeten is, kampen we in Nederland 
intussen al sinds vijf jaar met de economische 
crisis. De gevolgen ervan worden voor elke 
burger steeds meer voelbaar. Elke Nederlander 
heeft in de voorbije 12 maanden linksom of 
rechtsom al moeten 'inleveren', maar daarmee 
is het in 2014 beslist nog niet gedaan! 

 

Nederlander wil overheid die zekerheid en stabiliteit kan bieden 
 
Het kabinet staat voor de zware klus om de 
burgers en de zakenlieden een bemoedigend 
perspectief te bieden. Daarop wordt 
dringend gewacht. Het kabinet heeft nog veel 
uit te leggen (communicatie) om het 
broodnodige vertrouwen van de Nederlander 
terug te winnen. 
Pas wanneer het vertrouwen in de overheid en de 
rest van de samenleving weer naar realistische 
proporties is teruggebracht, ontstaat er op brede 
schaal opnieuw massaal bereidheid tot aankopen 
(consumentenvertrouwen) en investeren en zal 
de economie weer substantieel aantrekken. 
De staatsschuld zal in 2014 naar verwachting 
van het kabinet echter nog steeds toenemen: 
met 17,9 miljard euro. Dit ondanks de 6,2 
miljard euro aan structurele, extra maatregelen 
die het kabinet in de Miljoenennota heeft 
opgenomen om het begrotingstekort te 
dempen. 
Op de Rijksbegroting staat voor 2014 een 
bedrag van 249,1 miljard euro aan 
inkomsten [tegen een begroting van 247,4 
miljard euro voor 2013] en 267,0 miljard 
euro aan uitgaven [tegen een begroting van 
260,9 miljard euro voor 2013]. 
Met deze begroting is het kabinet er overigens 
niet in geslaagd om het feitelijke EMU-saldo1 
beneden de veelbesproken Europese norm van 
3% van het Bruto Binnenlands Product2 te 
houden. Nederland koerst af op een tekort van 
3,3%. 
Voordat we naar een opsomming van een 
aantal van de maatregelen uit de 
beleidsplannen van het kabinet gaan, blikken 
we even terug en ook vooruit. De harde kern 

van de miljoenennota voor 2013 werd gevormd 
door het 'Lenteakkoord' [het 
begrotingsakkoord tussen VVD, CDA, D66, 
GroenLinks en ChristenUnie, daterend van mei 
2012]. Daarna kwamen de verkiezingen en 
werd er door de VVD en de PvdA een 
regeerakkoord gesloten. 
 
VVD en PvdA hadden en hebben 
vanzelfsprekend ieder hun eigen 
partijprogramma. Voor enkele rubrieken hebben 
wij die in de ZD-EXTRA van vorig jaar 
weergegeven. Als voorlopige conclusie schreven 
wij toen: 
"Op het eerste oog zijn er nogal wat onderlinge 
verschillen tussen beide partijen, maar het is niet 
ondenkbaar dat de nieuwe generatie politici er niet 
voor zal terugdeinzen om oude en soms al 
achterhaalde manieren van regeren te gaan 
vervangen. Ook de politiek ontkomt er naar onze 
overtuiging niet meer aan om op een creatieve 
manier de problematieke 'dossiers' te lijf te gaan 
om zodoende eindelijk weer een meer stabiel 
werkklimaat te gaan bewerkstelligen." 
Intussen weten we dat het feit dat de 
regeringspartijen geen absolute meerderheid 
in de 1e Kamer hebben, een zware stempel 
gedrukt heeft en nog zal gaan drukken op het 
al dan niet tot stand komen van wetten. 
Dat maakt 'de klus' er voor het kabinet niet 
eenvoudiger op. Integendeel, het voedt de publieke 
opinie op een manier die tot op bepaalde hoogte als 
contraproductief bestempeld kan worden. Het komt 
de geloofwaardigheid niet ten goede en schaadt het 
vertrouwen. 

 
1.EMU-saldo = financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking en 
onderling binnen de Economische en Monetaire Unie afgesproken door de Europese lidstaten die de euro 
hebben ingevoerd. 

2 Bruto Binnenlands Product = de totale geldwaarde tegen marktprijzen van alle in een land 
geproduceerde eindproducten en diensten gedurende 1 jaar 



 
Participatiesamenleving 
Partijen zullen daarom nu toch echt meer 
moeten opschuiven en de gemeenschappelijke 
belangen onder ogen moeten zien, teneinde 
ervoor te zorgen dat er op wezenlijke 
beleidsonderdelen breed draagvlak gecreëerd 
wordt. 
Wat is erop tegen dat "voor de lange termijn 
gewerkt wordt aan hervormingen die het 
groeivermogen van de Nederlandse economie 
versterken en onze publieke voorzieningen aan 
te passen aan de eisen van deze tijd"? 
Van de totale uitgavenbegroting gaat immers 
ruim meer dan de helft [58,5%] naar de 
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt [29,4%] 
en naar de Zorg [29,1%]. Die uitgaven voor 
deze 2 sectoren zijn voornamelijk gebaseerd 
op de 'klassieke verzorgingsstaat uit de 
tweede helft van de twintigste eeuw'. De 
economische crisis en de toenemende 
vergrijzing maken verder ingrijpen 
onvermijdelijk. 
Het kabinet wil het groeivermogen van de 
Nederlandse economie versterken. Dit zou de 
basis leggen voor het creëren van banen en 
herstel van vertrouwen bij burgers en 
bedrijven. De daarvoor noodzakelijke 
hervormingen kosten echter tijd en vragen 
bovendien om doorzettingsvermogen. 

Daarom wil de huidige regering ombuigen naar 
een 'participatiesamenleving'. Dat betekent 
simpelweg een grotere deelname door de 
burgers zelf. Daarvoor moet de kloof tussen 
de burger en de politiek verkleind worden. 
Door een belangrijkere rol van de burger 
bestaat de mogelijkheid om de draagkracht 
voor het beleid te vergroten. Het kabinet wil 
tevens de sociale samenhang versterken en de 
zelfredzaamheid van de burger bevorderen. 
Maar daarvoor dient nog een lange weg te 
worden gegaan. Het zal beslist nog enkele 
jaren aan inspanning kosten en geduld vergen 
om de noodzaak van die 
participatiesamenleving bij het merendeel 
van de burgers 'tussen de oren te krijgen'. De 
politiek heeft daarin een zeer belangrijke rol, 
echter wij burgers kunnen elkaar ook daarbij 
een handje helpen. Weer terug met beide 
voeten op de grond; het moet gedaan zijn met 
zelfoverschatting. 
In dit verband doet dezer dagen bij onze 
zuiderburen in België een wel erg typerende grap 
over de Nederlander de ronde: "Weet ge hoe ge 
schatrijk kunt worden? Ge koopt een 0llander voor 
wat hij waard is en ge verkoopt hem direct voor 
wat hij denkt dat hij waard is." 

 
Plannen binnen het belastingplan 2014 
Het belastingplan 2014 heeft van het kabinet de naam 'Perspectief op duurzaam herstel' meegekregen. Het 
is doordrongen van bezuinigingsmaatregelen met het eerder dit jaar gesloten 'Sociaal Akkoord' als 
belangrijke basis. Nederland zet met dit pakket wederom in op gezonde overheidsfinanciën. Maar wat 
betekenen de plannen voor de financiën van de ondernemer en de burger?  
Een greep uit in het oog springende wijzigingen die voortvloeien uit dit belastingplan: 

Aangifte voor ondernemingen 
Aangiftebrieven Omzetbelasting vervallen 
Vanaf 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst geen aangiftebrieven meer voor de omzetbelasting. 
Belastingplichtigen moeten voortaan zelf in de gaten houden dat zij op tijd aangifte omzetbelasting doen en 
betalen. Het is wel nog mogelijk om een herinnering per e-mail te ontvangen dat aangifte gedaan moet 
worden. Deze e-mail kunt u aanvragen via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de 
belastingdienst. 

Ondergrens voor belastingrente 
Vanaf 1 januari 2014 blijft gelden dat voor de belasting- en invorderingsrente wordt aangesloten bij de 
wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Nieuw is dat daarbij een ondergrens gaat gelden van 4%. 
Bovendien geldt straks een uitzondering voor de belasting- en invorderingsrente voor de 
vennootschapsbelasting. Daarvoor wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, 
met een ondergrens van 8%. 

S&O-korting verlengd, maar tarief verlaagd 
Voor Speur- en ontwikkelingswerk (Research & Development) wordt de 1e schijf van de 
afdrachtvermindering verlengd van 200.000 naar 250.000 euro. Deze maatregel is vooral gericht op kleinere 
tot middelgrote bedrijven. Tegenover de schijfverlenging staat een verlaging van het tarief in de eerste schijf 
van 38% naar 35%. 
Bovendien is het straks voor iedere S&O-inhoudingsplichtige mogelijk een S&O-verklaring voor een geheel 
kalenderjaar aan te vragen. 

Research & Development-aftrek voor 2017 wordt eind 2013 vastgesteld 



Voor 2013 geldt dat ondernemers op hun fiscale winst een aanvullende aftrek mogen toepassen voor kosten 
en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe te rekenen aan Research & Development, de RDA. Het 
kabinet geeft in de toelichting van het Belastingplan 2014 aan dat zij wil bezuinigen op de oorspronkelijke 
RDA-budgetten. Het Belastingplan 2014 bevat geen exacte percentages/bedragen voor de RDA, maar wie in 
2013 de RDA heeft genoten en geen veranderde omstandigheden verwacht in 2014, kan voorlopig toch 
rekening houden met een hoger RDA-percentage. Eind 2013 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2014 
vastgesteld bij ministeriële regeling.  

Beperking fiscale innovatieregelingen 
Investeringen met een waarde van minder dan 2500 euro komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in 
aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige 
afschrijving op milieu-bedrijfsmiddelen (Vamil). 
Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft een drempel gelden van 450 euro. 

Milieu-investeringaftrek bij asbestsanering 
Bedrijven die investeren in milieubedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de milieu-
investeringsaftrek (MIA). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het saneren van asbest, al dan niet in combinatie 
met het plaatsen van zonnepanelen. 

Maatregelen voor werkgevers 
Afdrachtvermindering onderwijs vervalt 
Bij het belastingplan 2013 waren voor verschillende categorieën van de afdrachtvermindering onderwijs 
reeds aanvullende regels voorgesteld om onbedoeld gebruik tegen te gaan. In dit wetsvoorstel wordt het 
vastgelegd. Per 1 januari 2014 komt de afdrachtvermindering onderwijs te vervallen. Op dat moment zal een 
nieuwe subsidieregeling van kracht worden. 

Verlening van (eenmalige) crisisheffing wordt verlengd 
De pseudo-eindheffing voor hoge lonen wordt met één jaar verlengd. Dit betekent dat werkgevers ook in 
2014 een heffing van 16% moeten afdragen over het loon van een werknemer voor zover dat loon het 
bedrag van 150.000 euro overstijgt. Het gaat dan om het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven. 
Het is raadzaam om voor deze gevallen te onderzoeken in hoeverre er maatregelen genomen kunnen worden 
om deze heffing te voorkomen. 

Maatregelen voor werknemers 
Heffingskortingen worden voor veel inkomens afgebouwd 
De algemene heffingskorting wordt in een periode van vier jaar verhoogd met 196 euro. Per saldo 
wordt de algemene heffingskorting per 1 januari 2014 verhoogd naar 2.100 euro. Voor inkomens 
vanaf 19.645 euro wordt de algemene heffingskorting afgebouwd tot aan nihil. De maximale 
arbeidskorting wordt stapsgewijs in vier jaar verhoogd met in totaal 836 euro. In 2014 geldt een 
verhoging van 374 euro. Vanaf 2014 wordt de arbeidskorting voor inkomens vanaf ongeveer 40.000 
euro in drie jaar afgebouwd. Daardoor zal in 2017 vanaf een inkomen van 110.000 euro geen recht 
meer bestaan op arbeidskorting. 

Afschaffing van vrijstelling voor nieuwe stamrechten 
Bestaande stamrechten (vanwege verkregen ontslagvergoedingen) die onder de stamrechtvrijstelling vallen 
hoeven niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt om de mogelijkheid te 
creëren om bestaande stamrechten - zonder heffing van revisierente - ineens te laten uitkeren. Daarbij 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen een stamrecht dat is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een 
beleggingsinstelling, een bank of een verzekeraar. 
De uitkering wordt in haar geheel in box 1 belast. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, betaalt 
men belasting over slechts 80% van het totale uitgekeerde bedrag. 
Maar per 1 januari 2014 vervalt de fiscale facilitering van nieuwe stamrechten. De stamrechtvrijstelling 
wordt per die datum afgeschaft. Dit betekent dat wie vanaf 1 januari 2014 vergoedingen ter vervanging van 
gederfd of te derven loon ontvangt, in het jaar van ontvangst te maken krijgt met een 
inkomstenbelastingheffing in box 1 over het volledige bedrag. 
Wellicht kunnen de financiële gevolgen van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling opgevangen worden 
door gebruik te maken van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. Hiervoor dient een schriftelijk 
verzoek bij de Belastingdienst te worden ingediend. 

Keuzeregeling binnenlandse belastingplicht wordt herzien 
De huidige regeling op grond waarvan buitenlandse belastingplichtigen kunnen kiezen om voor de 
inkomstenbelasting behandeld te worden als een binnenlandse belastingplichtige wordt herzien. Vanaf 1 
januari 2015 kwalificeert men wel of niet als buitenlandse belastingplichtige voor de (nieuwe) regeling. 
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn in ieder geval inwoners van EU-lidstaten, de Europese 



Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES-eilanden die 90% of meer van hun inkomen in Nederland 
verdienen. Kwalificeert men als een buitenlands belastingplichtige? Dan heeft men in beginsel recht op 
dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Door alleen de inkomsten uit 
Nederland te belasten, kunnen de terugneem- en inhaalregeling en andere voorkomingsregels vervallen. Men 
gaat dus niet meer uit van het wereldinkomen, gevolgd door een berekening van de voorkoming van dubbele 
belasting. 

Bevriezing van tarieven inkomstenbelasting 

 

Meestal bevatten de Belastingplannen verhogingen van de 
tarieven en tariefschijven in de inkomstenbelasting. 

Voor 2014 verhoogt het kabinet alleen het percentage 
inkomstenbelasting in de eerste schijf met 0,06. Deze wijziging 
zal echter pas plaatsvinden per 1 januari 2016. 

 

Links: Tarief inkomstenbelasting / premies 
volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 
1 januari 1946. 

 

Maatregelen m.b.t. auto's 
Diesel en LPG worden duurder 
De accijns van diesel wordt, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter, terwijl de 
accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter. 

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto vervalt vanaf uitstoot 
hoger dan 50 gram/km Vanaf 1 januari 2014 komt de vrijstelling voor de 
motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's te vervallen. Deze vrijstelling gold voor personenauto's met 
een dieselmotor waarvan de uitstoot niet hoger is dan 95 gram per kilometer en benzineauto's waarvan de 
uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer. Voor personenauto's met een uitstoot niet hoger dan 50 
gram per kilometer blijft een vrijstelling bestaan. 

MRB voor auto's met buitenlands kenteken bij inschrijving in de GBA 
Om een einde te maken aan de situatie dat voor auto's met een buitenlands kenteken geen MRB wordt 
betaald, wordt het woonplaatsvermoeden geïntroduceerd. Dit houdt in dat iemand geacht wordt voor de MRB 
ingezetene van Nederland te zijn als hij is ingeschreven in de GBA Gemeentelijke Basisadministratie of zich 
had moeten inschrijven in de GBA. Vanaf het moment dat hij zich inschrijft of had moeten inschrijven, is hij 
MRB verschuldigd. 

Invoering bijtelling privégebruik elektrische auto  
Vanaf 1 januari 2014 komt de thans geldende 0% bijtelling voor privégebruik van de elektrische auto van de 
zaak te vervallen. Vanaf deze datum geldt voor auto's met een uitstoot van niet meer dan 50 gram per 
kilometer een bijtelling van 7%. 

Maatregelen t.a.v. de eigen woning 
Maximale aftrekpercentage hypotheekrente verlaagd 
Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrente wordt vanaf 2014 met 0,5% per jaar verlaagd. De 
aftrekbeperking wordt (deels) gecompenseerd door een verlenging van de derde tariefschijf. De aftrek in de 
hoogste belastingschijf daalt tussen 2014 en 2942 van 52% naar 38%. 

Verruiming belastingvrij schenken 
De eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen 18 en 40 jaar die een schenking 
ontvangen van hun ouders - in verband met de eigen woning - wordt op een aantal punten versoepeld. 
Zo wordt de hoogte van de vrijstelling per 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verhoogd van 51.407 euro naar 
maximaal 100.000 euro. Ook de groep schenkers wordt tijdelijk uitgebreid. De vrijstelling is straks ook van 
toepassing als men een schenking ontvangt van iemand anders dan een ouder (zoals andere familieleden of 
derden). Vanaf 1 oktober is het voor onbepaalde tijd ook toegestaan de schenking te gebruiken voor de 
aflossing van een restschuld voor de eigen woning. 
De schenking moet verband houden met de eigen woning. Denk hierbij aan de verwerving of verbouwing van 
een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning 
dan wel voor de aflossing van de schuld op de eigenwoning. 



Hypotheekgarantie op eigen huis daalt naar maximaal 265.000 euro. 

Overige maatregelen 
Budget voor toegang tot kredieten 
Om de toegang tot kredieten te vergroten, maakt de regering in 2013 een bedrag van 125 miljoen euro vrij. 
Daarmee kan het MKB investeren in nieuwe activiteiten. 

Oprichting investeringsinstelling 
De regering zal samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken een Nederlandse investeringsinstelling 
oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten op 
terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid 
om investeringen versneld fiscaal af te schrijven. 

Modernisatie van Werkloosheidswet en het ontslagrecht 
De WW krijgt een meer activerend karakter. De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 
24 maanden. De Sociale Partners nemen de verantwoordelijkheid voor een privaat te financieren deel van de 
WW. 
Werknemers die ontslagen dreigen te worden, ontvangen een scholingsbudget. 
Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. 
Inkomen: kleine toeslag voor minima 
Minima krijgen in 2014 een toeslag via de gemeente. Voor een echtpaar is dat 100 euro, voor een 
alleenstaande met kind 90 euro en voor een alleenstaande 70 euro. 
De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten daalt echter van 342 naar 247 euro per jaar. 

Wijziging kinderregelingen 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal 
kindregelingen wordt beperkt. De huidige regelingen worden op termijn verminderd tot vier regelingen, 
namelijk kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. 
De regelingen worden in het voorstel versoberd, zodat het kabinet vanaf 2018 jaarlijks 800 miljoen bezuinigt. 
De meest in het oog springende versoberingen luiden als volgt: 
 Kinderbijslag: de differentiatie naar leeftijd komt te vervallen. Voor alle kinderen tot en met 17 jaar wordt 

het basis kinderbijslagbedrag 70% van het huidige basisbedrag, zijnde 191,65 euro per kwartaal. 
 Kinderbijslag voor kinderen boven 12 jaar wordt vanaf 2014 in 3 stappen met 30 procent afgebouwd. 
 Kindgebonden budget: de vermogens- en inkomenstoets wordt aangepast. De vermogensgrens wordt 

vanaf 2015 gesteld op 80.000 euro vermeerderd met heffingsvrij vermogen in box III. Het budget vanaf 
toetsinkomens van 19.767 euro wordt afgebouwd. 

Schoolboeken zijn niet meer gratis. In het voortgezet onderwijs betaalt een gezin met een kind vanaf augustus 
2014 minimaal 75 euro. 

Huurstijging woningen afhankelijk van inkomen 
Huurstijgingen van 1,5 tot 4% bovenop de inflatie, afhankelijk van het inkomen. Lagere inkomens worden voor 
die verhoging grotendeels gecompenseerd met hogere huurtoeslag. 

Premie zorgverzekering daalt licht 
De premie zorgverzekering daalt van 1.250 naar ± 1.224 euro per jaar als het aan de regering ligt. Het is 
echter uiteindelijk aan de zorgverzekeraars om de premie vast te stellen en niet aan het ministerie. Het eigen 
risico gaat van 350 naar 360 euro op jaarbasis. Maximale zorgtoeslag daalt voor echtparen met 212 euro en 
voor alleenstaanden met 98 euro. 

Verhoging van griffierechten 
Komend jaar wordt de drempel voor een gang naar de rechter voor kantonzaken, civiele zaken, hoger beroep 
en handelszaken verhoogd. Ook wordt strikter bekeken of gesubsidieerde bijstand door een advocaat echt 
nodig is. 

Vereenvoudiging formeel verkeer met Belastingdienst 
Het wetsvoorstel "Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst" is op 2 september jl. naar de 2e 
Kamer gestuurd. In het voorstel wordt een grondslag gelegd voor elektronisch berichtenverkeer met de 
belastingdienst. 
Het streven is om het berichtenverkeer van de belastingdienst met de belastingplichtige op langere termijn 
uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden.  
Daarnaast wordt het voorstel gedaan tot invoeren van een 

Nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. 
In het kort de belangrijkste voorstellen in verband met een nieuw heffingssysteem op een rijtje: 



 Definitieve aanslag binnen drie maanden na inzending aangifte, tenzij nader onderzoek 
vereist; 

 Kortere termijn voor het opleggen van definitieve aanslagen, namelijk uiterlijk 15 maanden na 
het indienen van de aangifte (thans 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarover aangifte 
moet worden gedaan); 

 Mogelijkheid om de aanslag te laten herzien, tot 18 maanden na het indienen van de aangifte; 
 Bezwaar en beroep pas mogelijk na weigering verzoek tot herziening; 
 Navorderingstermijn wordt verkort tot drie jaar na het indienen van de aangifte (thans vijf 

jaar na afloop belastingtijdvak vermeerderd met uitstel); 
 Navorderingstermijn bij opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie dan wel opzettelijk 

onthouden van de juiste informatie wordt 12 jaar (thans vijf jaar na afloop belastingtijdvak 
vermeerderd met uitstel), of twee jaar vanaf het moment dat de inspecteur voldoende 
aanwijzingen heeft dat de aanslag onjuist is; 

 Systeemfouten bij de belastingdienst kunnen binnen zes maanden door de inspecteur worden 
gecorrigeerd. 

Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe systematiek vanaf belastingtijdvakken die starten op of 
na 1 januari 2016 in werking te laten treden. Voor navorderingsaanslagen treed het nieuwe 
systeem direct in werking. 

Tot slot 
Zoals eerder al vermeld, is bovenstaande informatie een greep uit de diverse maatregelen die u en ons te 
wachten staan. En verder merken wij op dat vanwege de onderhandelingen die de komende maanden nog 
tussen politieke partijen gevoerd worden - om akkoorden te kunnen sluiten en zodoende ook voldoende 
draagvlak in de 1e Kamer te creëren - veranderingen niet zijn uit te sluiten. Het is dus van belang om de 
ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen. 
Via de website http://www.ri jksoverheid.nl/onderwerpen/miljoenennota-en-rijksbegroting/prinsjesdagstukken 
kunt u desgewenst meer uitgebreid informatie over de diverse maatregelen vinden. 
 
Hoewel de redactie van Zaken Doen de informatie in deze ZD-Extra met zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
De redactie van Zaken Doen en Future Perfect aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden of 
onvolledigheid van de vermelde informatie. 
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