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ZD-EXTRA Prinsjesdag 2017 

Bijlage bij Zaken Doen no 5 2017 
Jawel, hier is ie weer: de inmiddels vertrouwde ZD-EXTRA over Prinsjesdag, weliswaar dit keer met de weergave in 
hoofdlijnen van de nog slechts vooraangekondigde (voorlopige !?) maatregelen voor 2017/2018. 
Het was dit jaar een vreemde Prinsjesdag. Feitelijk was 
niemand écht geïnteresseerd in de Miljoenennota. 
Iedereen wacht op de plannen van het nieuwe kabinet. 
Pas dan weten we welk beleid ons land de komende 
jaren te wachten staat. 
Een aftredend kabinet kan namelijk geen grootse 
veranderingen doorvoeren; zeker niet wanneer de 
regeringspartijen samen geen absolute meerderheid in 
de Tweede Kamer hebben. 
Terugkijkend op de regeerperiode van kabinet Rutte II 
kan worden geconcludeerd dat Nederland financieel 
gezonder is geworden, maar ook dat de kloof tussen de 
verschillende groepen groter is geworden. 
VVD en PvdA beloofden aan het begin van de rit het land 
financieel gezond en veiliger te maken met betere zorg 
en minder onderlinge spanning. 

Economie 
Door het ‘uitzitten van de rit’ is er politieke stabiliteit ontstaan en die heeft gezorgd voor meer zekerheid bij investeerders en 
vertrouwen bij de bevolking. Er zijn hervormingen doorgevoerd die Nederland ‘toekomstproof’ heeft gemaakt: de AOW is 

versneld verhoogd en gekoppeld aan de bijgestelde levensverwachting, terwijl de zorgkosten zijn beteugeld. Dat was dringend 
noodzakelijk, om volgende generaties te kunnen laten genieten van onze gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. 
Tevens is van belang dat er op de woningmarkt - weliswaar met kleine pasjes - aanpassingen zijn gedaan, waaronder de 
hypotheekrenteaftrek. 
Nederland is relatief gezien door de crisis harder geraakt dan andere landen. Nederland heeft relatief veel vermogen en 
tegelijkertijd veel schulden in allerlei verschillende potjes, hetgeen ons land kwetsbaar maakt. 
Om in stabieler vaarwater te komen, zal het pensioenstelsel nog op de schop moeten! 
Aan de herziening van het belastingstelsel is het kabinet Rutte II niet toegekomen. De lasten op arbeid zijn echter absoluut te 
hoog en bovendien is het stelsel te complex. Van iedere verdiende euro ging in 2012 in totaal 36 cent naar belastingen en dat 
bedrag is in 2017 opgelopen naar 38,8 cent! Voor de herziening was 5 miljard euro gebudgetteerd en gereserveerd, maar dat 
bedrag is uitgegeven aan lastenverlichting. Dat mag als een echt gemiste kans worden bestempeld! 
Ook aan de modernisering van de arbeidsmarkt is het kabinet Rutte II onvoldoende toegekomen. Het vaste arbeidscontract zal 
beslist eerst minder vast moeten worden, teneinde de intussen doorgeslagen flexibilisering te kunnen tegengaan. Door 
arbeidscontracten aantrekkelijker te maken, zullen er meer banen bijkomen. 
De werkloosheid is vanaf 2013 naar 2017 afgenomen van 647.000 naar 440.000. 

Samenleven 
Nederlanders maken zich het meest druk over hoe met elkaar wordt omgegaan. In 2012 vond 21% dat het met ons land de 
goede kant op gaat. Halverwege 2017 zegt 38% dat het beter gaat. En in 2012 gaf 39% de politiek het cijfer 6 of hoger. 
Halverwege 2017 is dat opgelopen naar 55%. 
Op de vraag of de integratie is mislukt hoort een genuanceerd antwoord te worden gegeven. De 2e generatie Turkse en 
Marokkaanse jongeren doen het op school veel beter dan hun ouders, waardoor ze een betere uitgangspositie hebben. Echter 
m.b.t. de werkloosheid en criminaliteit ‘scoren’ deze groepen relatief hoger dan autochtonen! Bovendien identificeert de Turkse 
gemeenschap zich meer met het land van hun ouders .Het kabinet Rutte II wilde bruggen slaan tussen verschillende groep. 
Maar in de praktijk zien we dat de tegenstellingen juist zijn toegenomen, bijvoorbeeld: 
• tussen hoog- en laagopgeleiden; de laatste groep is vaker werkloos en komt minder snel in vaste dienst; 
• tussen moslims en niet-moslims, o.a. als gevolg van de dreiging van aanslagen. 
Alleen door een verbinding tussen culturen en opleidingsniveaus te realiseren kan het groeiend onbehagen worden gestopt. 
Een betere inburgering van ‘nieuwkomers’ en goed onderwijs zijn daarvoor de beste middelen. Maar ook de aanpak van 

discriminatie op de arbeidsmarkt en van de criminaliteit zijn belangrijke items. 

Veiligheid 
Er zijn de laatste jaren fors minder overvallen, woninginbraken en geweldplegingen geweest. 
Het aantal overvallen daalde sinds 2009 van 2.809 naar 276 in 2016. In 2012 waren er 92.075 woninginbraken en dat aantal 
is in 2016 gedaald naar 55.705. Dat komt vooral ook omdat de huizen in de loop der jaren beter zijn beveiligd. 
Maar de Nationale Politie staat nog onvoldoende ten dienste van de burger. Het aantal politiebureaus dat sinds 2004 de deuren 
sloot is opgelopen naar 148. Daartegenover staat dat in die periode 76 tijdelijke pop-up bureaus ervoor zijn teruggekomen. 
Verder is er sprake van een gebrekkige samenwerking tussen gemeenten en de politie. 
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En dat terwijl de cybercriminaliteit in opkomst is en de financieel-economisch misdaad (jaarlijks wordt 4 miljard euro 
witgewassen!) floreert. 
De vorming van de Nationale Politie gaat in ieder geval duurder uitpakken, dan aanvankelijk werd gedacht; zeker 200 tot 250 
miljoen euro meer! 

Zorg 
Het kabinet Rutte II heeft akkoorden gesloten met huisartsen en ziekenhuizen, waardoor het is gelukt om de zorgkosten 
enigszins te beheersen. Toch zijn de uitgaven aan ziekenhuis- en huisartsenzorg ondanks de forse ingrepen gestegen van 39 
miljard euro in 2013 naar 46 miljard euro in 2017. 
En daarmee is ook het verplicht eigen risico in de zorg gestegen van 220 euro in 2012 naar 385 euro in 2017. 
In de ouderenzorg is heel veel veranderd. Tien jaar geleden zag je in de verpleegtehuizen vooral kamers met meerdere 
bedden. Tegenwoordig is er meer aandacht voor het individu. Ouderen blijven zo mogelijk langer thuis wonen, maar daarvoor 
is dan wel meer zorg en ondersteuning nodig. 
De nadruk lag tijdens de regeerperiode van kabinet Rutte II echter wel erg op kostenbeheersing. De bezuiniging op 
verpleegzorg heeft in de afgelopen kabinetsperiode 2,3 miljard euro bedragen en het gemiddelde verpleeghuis-verblijf is 
gedaald van 3 naar 0,5 jaar. 
Het nieuwe kabinet zal echt werk moeten gaan maken van het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen hoog- en 
laagopgeleiden. De personen van deze laatste groep is namelijk doorgaans ongezonder, woont in een slechtere buurt en is 
digitaal minder vaardig. Voor hen is de zorg vaak te ingewikkeld. 
 

EN HOE NU VERDER ? 
Duivelse dilemma’s’ spelen de onderhandelende partijen over een nieuw regeerakkoord danig 
parten bij de formatie van een nieuw kabinet. 

Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017  
Op woensdag 15 maart 2017 hebben van de 12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (81,9%) was daarmee het hoogst 
sinds de Tweede Kamerverkiezing van 1986 (85,82%). Dertien partijen hebben genoeg stemmen behaald om een zetel te 
bemachtigen in de Tweede Kamer. Dit is het hoogste aantal partijen sinds 1972 (13)! 

Duivelse dilemma’s 
Elke mens wordt in het leven wel een keer in een of andere vorm geconfronteerd met een duivels dilemma. 
Een eerste praktisch voorbeeld van enkele groeperingen om dit te illustreren. Voor een politicus maar ook voor een fabrikant 
liggen niet zelden ethische vragen in het verlengde hiervan: 
• Hoeveel bewijslast is er nodig voordat je bijvoorbeeld een bepaalde stof op ‘de rode lijst’ plaatst? 
• Wanneer het bewijs bij mensen nog niet sluitend is, geldt dan het voorzorgsprincipe en moeten dierproeven voldoende 

aanleiding geven om ‘de streep te trekken’? 
• Hoe moeilijk of makkelijk is het om ‘deze klip’ te omzeilen? 
Het tweede voorbeeld betreft het zogenoemde One-Flow-project (C2W14), dat een toekomst voorziet waarin medicijnen uit 
één flowreactor rollen.  In zo’n proces is een ‘robotchemicus’ absoluut onmisbaar. Dat roept onmiddellijk de vraag op, hoe om 

te gaan met het uit handen geven aan computers en software van een verantwoordelijk deel van de tot dan toe door de mens 
uitgevoerde taak? 
In de praktijk komt het naar het schijnt ook veel voor dat studenten de neiging hebben om ook ethische dilemma’s te 

benaderen als een rekensom met één goede oplossing. Dat is beslist te kortzichtig en kan zelfs gevaarlijk zijn.  

‘De formatie onderweg ’ 
Ook bij het formeren hebben zich diverse duivelse dilemma’s aangediend. Sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslag 

zijn er inmiddels 200 dagen verstreken! En door het Centraal Planbureau (CPB) is eind september met klem bij de 
onderhandelingspartners erop aangedrongen om de indiende cijfers nog eens kritisch tegen het licht te houden. 

 

Miljoenennota in perspectief 
De op dinsdag 19 september jl. uitgebrachte miljoenennota is derhalve nog het ‘product’ van het aftredend kabinet van VVD en 

PvdA. [hetgeen als gevolg daarvan betekent dat de plannen nog kunnen wijzigen.] 

Belangrijkste laatste nieuws m.b.t. de Zorgverzekering voor 2018: 
• Het eigen risico blijft gelijk  € 385,- 

De oorspronkelijk beoogde maatregel tot het terugdraaien van een verhoging naar € 400,- zou volgend jaar voor een extra 
kostenpost van 150 tot 170 miljoen euro zorgen. De formerende partijen willen dit - indien dit niet anders mogelijk is - 
opvangen door meer premie in rekening te brengen bij de verzekerden. 
Bij zorgverzekeraar DSW gaat de premie in 2018 verrassend genoeg omlaag met 6 euro, wat neerkomt op € 0,50 per 

maand. Een verzekerde met alleen een basisverzekering gaat €107,50 per maand betalen. Dat bedrag geldt zowel voor 
collectief als individueel klanten. Daarnaast verlaagt DSW het eigen risico met een symbolische € 10,- naar € 375,-. DSW 
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is wederom de eerste verzekeraar die de zorgpremie voor het nieuwe verzekeringsjaar bekendgemaakt heeft een week na 
Prinsjesdag. Met de lichte premiedaling is direct de toon gezet voor de overige verzekeraars! 

• Er verdwijnen geen behandelingen uit de Basisverzekering. 
• Wel worden nog enkele behandelingen toegevoegd aan de Basisverzekering. 

De staatsschuld zal in 2018 - als gevolg van de genomen en nog te nemen maatregelen en rekening houdend met het verder 
aantrekken van de economie - naar verwachting van het demissionair kabinet voor het eerst sinds jaren wat afnemen: met ca. 
€ 8 miljard. 
Op de ‘met potlood opgetekende’ Rijksbegroting voor 2018 staan in totaal meer inkomsten [ € 285 miljard ] dan uitgaven [ € 

277 miljard ]. De staatsschuld blijft daarmee onder de norm die Europa hanteert. 
Voor 2018 gaat - net als in 2017 - nog altijd ruim meer dan de helft [nu 57,5% tegen 58,2% voor 2017] van de totale 
uitgavenbegroting naar de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt [nu 28,5% tegen 29,7% voor 2076] en naar de Zorg [nu 29,0% 
tegen 28,5% voor 2017]. Zoals eerdere jaren ook al het geval was, zijn de uitgaven voor deze twee sectoren onveranderd 
voornamelijk gebaseerd op de ‘klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw’. 

Belastingplan 2018 
Op Prinsjesdag zijn geen ingrijpende fiscale voorstellen voor 2018 gepresenteerd. Die werden in de aanloop naar een nieuwe 
regering ook niet verwacht. In haar Regeerakkoord kan het aanstaande kabinet nog wel nieuwe maatregelen presenteren. 
Wat betekenen de ‘voorlopige’ plannen 2018 verder voor uw financiën? Hieronder treft u een selectie van enkele in het oog 
springende wijzigingen die voortvloeien uit het Belastingplan 2018. 
Zie ook het hele Belastingplan via de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan  

Maatregelen ONDERNEMINGEN 

Inkomstenbelasting 
Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend 
in vier schijven. Een eerste deel van uw inkomen wordt in de eerste schijf belast, een opvolgend deel in de tweede schijf tegen 
een hoger tarief enzovoort. De grensbedragen in de schijven worden iets verhoogd. De belastingtarieven in de tweede en in de 
derde schijf stijgen met 0,05%. Het tarief in de vierde schijf daalt juist met 0,05%. 

Heffingskorting 
Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke u kunt toepassen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
en inkomen. De berekeningswijze en maximale bedragen van de heffingskortingen zijn licht aangepast. 

Belastingverlaging 
De formerende partijen zijn het in principe erover eens dat belastingverlagingen / fiscale tegemoetkomingen voor bedrijven een 
‘must’ is. Het is alleen wel de vraag of het trage tempo van de formatie het al dan niet mogelijk maakt om nog voor het komend 
jaar iets te veranderen! 
Het aftredend kabinet investeert alvast in de problemen bij de onderbemande Belastingdienst (75 miljoen euro) en de problemen 
bij de controle door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (25 miljoen euro), vanwege een tekort aan inspecteurs. 
Daarnaast is er een extra budget van 116 miljoen euro gebudgetteerd voor veiligheid, alsmede een bedrag van 30 miljoen euro 
om verpleegtehuizen in staat te stellen voldoende personeel te werven. 

Uitbreiding eerste schijf Vennootschapsbelasting 2018 
Rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over de winst. Deze wordt berekend in twee schijven. In de 1e schijf met een 
tarief van 20% (was 25%) worden winsten van tot € 250.000 belast (was € 200.000). Het meerdere van de winst blijft in de 2e 
schijf belast met 25%. 
In 2020 wordt de eerste schijf verder verlengd naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000. 

Energie investeringsaftrek 
Investeert u in energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van de energie investeringsaftrek 
(EIA). De aftrek wordt in 2018 met 0,5% verlaagd. 

Geneesmiddelen 
Voor de omzetbelasting (btw) wordt het begrip 'geneesmiddelen' anders beschreven. Producten die hierdoor geen 
geneesmiddel meer zijn, vallen niet meer onder het lage btw-tarief van 6%. 

Landbouwregeling 
Voor ondernemers in de agrarische sector vervalt de landbouwregeling in de btw. Op geleverde producten en diensten moet 
btw worden berekend. Betaalde btw kan als voorheffing worden verrekend. 

Wat verandert er (nog ?) niet? 
In de voorstellen staat niets over wijzigingen in aftrekposten voor ondernemers als de zelfstandigenaftrek of MKB 
Winstvrijstelling. Ook is er geen aandacht voor de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA, die in het leven is geroepen om 
‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan) en de onduidelijkheid die zzp'ers en hun opdrachtgevers ervaren over het thema 
zelfstandigheid. Tot 1 juli 2018 handhaaft de Belastingdienst niet en treedt alleen op tegen echte kwaadwillenden en puur 
misbruik! [Noot: Voorstellen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt moeten voor behandeling nog naar de Tweede- en de Eerste 
Kamer. Een voorstel kan daar nog gewijzigd worden of helemaal niet doorgaan]. 

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor ZZP’ers 
Het demissionair kabinet heeft geen besluit genomen over de zelfstandigenaftrek en de starters aftrek. De zelfstandigenaftrek 
van € 7.280 trekt u af van uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Sommige partijen zeggen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan
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dat door het nog altijd groeiend leger zzp'ers in Nederland de staat veel belastinginkomsten misloopt en dat de 
zelfstandigenaftrek aan voorwaarden gebonden moeten zijn. Zo vinden sommigen dat ondernemers er alleen recht op hebben 
wanneer zij kunnen aantonen dat ze pensioen opbouwen. Andere partijen zien meer in een verlaging van het bedrag van de 
zelfstandigenaftrek. Anderen willen de aftrekposten voorlopig nog ongemoeid laten. 
De startersaftrek houdt in dat startende ondernemers de eerste vijf jaar van hun bedrijf drie keer het bedrag van € 2.123 

mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. De verwachting is dat zolang er niet aan de zelfstandigenaftrek gemorreld 
wordt, er met de startersaftrek ook weinig zal gebeuren. 
Als ondernemer moet u minimaal 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteden om in aanmerking te komen voor de 
zelfstandigen- en startersaftrek. Dit urencriterium werd een aantal jaar geleden aangestipt; of er geen alternatief bestond voor 
deze 'administratieve rompslomp'. Een alternatief was nog niet voorhanden en het initiatief tot herziening stierf een stille dood. 
De regeldruk voor ondernemers blijft echter een aandachtspunt, de verwachting is dat dit in de komende kabinetsformatie 
wordt meegenomen. 

Gevolgen i.v.m. Brexit 
Nederland verliest door de Brexit een belangrijke partner in Europa. Veel handel met het Verenigd Koninkrijk loopt via ons 
land. De gevolgen voor mkb'ers zijn nog erg onduidelijk. Onderhandelingen zijn weliswaar inmiddels opgestart, maar over de 
toekomstige (handels)relatie is thans nog niet echt iets bekend. 

Maatschappelijke vraagstukken 
In 2018 blijft Nederland zich hard maken voor oplossingen voor vraagstukken over veiligheid, klimaat en energie. Sociaal 
ondernemen gaat over deze maatschappelijke uitdagingen: het juiste doen voor de mens, het milieu en de maatschappij. 
Klanten verwachten het steeds meer en u haalt er zelf meer voldoening uit. 

Maatregelen voor de WERKGEVER 
Aanpassing regeling S&O-verklaring 
Voor 2017 zijn reeds twee vereenvoudigingen doorgevoerd voor de S&O-regeling (Speur- en ontwikkelingswerk). 
Zo is voor de bepaling van het gemiddelde uurloon voor de S&O-regeling het eindheffingloon uitgesloten en verder is de 
boetebepaling in sommige gevallen gemaximeerd tot € 2.500. Voor 2018 geldt dat de verantwoording naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) nog maar één keer per jaar hoeft te worden ingediend.  

Invoering loonkostenvoordeel 
Met ingang van 2018 wordt het loonkostenvoordeel ingevoerd. Samen met het lage inkomensvoordeel (LIV), dat al per 2017 is 
ingevoerd, is het loonkostenvoordeel (LKV) onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het loonkostenvoordeel 
vervangt grotendeels het systeem van premiekortingen. 
Wijziging per 1 januari 2018. 

Aanpassing fictief rendement box 3 
Het forfaitair rendement is in 2018 als volgt: 
0 – 100.000 euro :  2,65 procent 
100.000 – 1.000.000 euro : 4,52 procent 
> 1.000.000 euro:  5,38 procent 
Wijziging per 1 januari 2018. 

Maatregelen m.b.t. auto’s 
De BPM, motorrijtuigenbelasting en de bijtelling gingen de afgelopen jaren meerdere keren op de schop. Voor 
2018 verandert er niks, zo blijkt uit de Miljoenennota die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft 
gepresenteerd. 
Welke maatregelen heeft de overheid komend jaar voor automobilisten in petto? Het is altijd weer spannend op de derde 
dinsdag van september, als de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. De Miljoenennota 2018 heeft geen 
nieuws voor autobezitters en leaserijders, alle huidige regelingen omtrent de BPM, bijtelling en wegenbelasting blijven in 2018 
ongewijzigd. Dat het demissionaire kabinet met een beleidsarme begroting zou komen was al bekend, maar het nieuwe 
kabinet kan via omwegen alsnog proberen wijzigingen voor 2018 door te voeren. 
Een aantal van de bestaande belastingkortingen, zoals de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) en BPM voor 
elektrische auto’s en het MRB-halftarief voor plug-in hybrides, worden volgend jaar geëvalueerd. Aan de hand daarvan kan het 
kabinet de regelingen aanpassen, de huidige lopen vooralsnog tot 2021. 
De overheid heeft bij de miljoennota de wens uitgesproken om in de toekomst “te investeren in duurzame en slimme 

mobiliteit”. Hoe dat precies ingevuld gaat worden en wat we daar de komende jaren van gaan merken? Dat horen we 

waarschijnlijk op Prinsjesdag 2018. 

Maatregelen t.a.v. de eigen woning en particulieren 
• Het maximale aftrektarief voor de kosten van ‘eigen woningschulden’ in de Inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2018 

verlaagd van 50% naar 49,5%. Deze geleidelijke verlaging van het aftrektarief loopt door tot uiteindelijk een aftrektarief 
van 37% in 2023. 

• Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning wordt verder beperkt tot 101% tot 100% per 1 
januari 2018. 

• Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn vanaf 20128 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor 
onderhoud en herstel. 

• De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%. 
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• Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuld regeling: een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van 
restschulden die na 01-01-2018 worden gerealiseerd zijn niet aftrekbaar. 

• De maximale zorgtoeslag gaat omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 194 per jaar voor meerpersoon 

huishoudens en € 131 voor alleenstaanden. 
• De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers stijgt 

volgend jaar van 5,4% naar 5,65%. 

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek 
Elk jaar wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt met een bijkomende 0,5 procent. Per 1 januari 2018 is de totale beperking 
van de hypotheekrenteaftrek 2,5 procent. 
Wijziging per 1 januari 2018. 

Tot slot 
Zoals eerder al vermeld, is bovenstaande informatie een greep uit de diverse (voorlopige) maatregelen die u en ons te 
wachten staan. En verder merken wij op dat vanwege de omstandigheid dat er vanwege een zeer krappe meerderheid van de 
coalitie zowel in de 2e als in de 1e Kamer per thema steeds voldoende draagvlak gecreëerd dient te worden eventuele 
veranderingen niet zijn uit te sluiten. Het is dus van belang om de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen. 
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. 

Historie 
Even kort terug in de geschiedenis. De naam Prinsjesdag was aanvankelijk de naam voor de verjaardag van stadhouder Prins 
Willem V (1748-1806). Nadat in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden was uitgeroepen werd de naam Prinsjesdag gebruikt 
voor de jaarlijkse eerste vergadering van de Staten-Generaal (de Eerste en de Tweede Kamer). De eerste jaren werd 
Prinsjesdag afwisselend gehouden in Den Haag en Brussel. Hier kwam een eind aan na de Belgische Opstand van 1830. Sinds 
1904 wordt de Troonrede voorgelezen in de Ridderzaal. 


