
ZD-EXTRA Prinsjesdag 2018 
Bijlage bij Zaken Doen no. 5  2018 

Bijgevoegd treft u dus nog de ZD-Extra met daarin de weergave in hoofdlijnen van de vooraangekondigde 
maatregelen voor 2018/2019. 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. 

! De miljoennota staat vol met voornemens en plannen. De informatie in ZD-Extra is een greep uit de 

diverse(voorlopige) maatregelen die u en ons te wachten staan. Het is dus van belang om de ontwikkelingen 
hieromtrent op de voet te volgen 

 

 

 

“Miljoenennota staat in de schaduw van de onderhandeling met de 
Britten!” 

Indien de BREXIT verkeerd uitpakt voor Europa en dus ook voor Nederland, dan zijn alle beloftes niets of (veel) 

minder waard!!! De BREXIT hoeft geen drama te worden, echter dan moet er wel iets worden geregeld. En 

daarvoor is dan extra geld nodig. 

Het kabinet Rutte III is allereerst van mening dat de Economische en Monetaire Unie (EMU) moet zorgen voor 

een stabiele munt, stabiele prijzen en economische groei in de Eurozone en Nederland. Daarbij moeten 
lidstaten zich houden aan de begrotingscriteria in het SGP. 

Ten tweede is Nederland geen voorstander van het gemeenschappelijk financieren van schulden van EU-

lidstaten. Daarom is Nederland ook tegen verdere stappen in de richting van een transferunie. 

 

Miljoenennota in perspectief 
De eerste Miljoenennota van het nieuwe kabinet is een feit. En opnieuw is er de belofte gedaan dat er o.a. werk 
gemaakt gaat worden van het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. Het 
beeld is beslist niet nieuw: de personen van de laatstgenoemde groep zijn doorgaans ongezonder, wonen in een 
slechtere buurt en zijn digitaal minder vaardig. Voor hen is de zorg vaak te ingewikkeld. 

De groepen ouderen, minima en laaggeletterden raken vaak de weg kwijt in het woud van ingevoerde 
toeslagen en bijzondere regelingen, waardoor zij geld mislopen! 

  



Belangrijkste nieuws m.b.t. de Zorgverzekering voor 2019: 

• Het verplicht eigen risico verandert niet → Dit blijft € 385. 
• Het aantal vergoedingen in de Basisverzekering verandert en die zijn voor alle zorgverzekeraars 

gelijk [ o.a. wordt de eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen maximaal € 250 per persoon per kalenderjaar, 

echter Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed ]. 

• Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt [ naar verwachting met € 10 per maand ]. 

Daar staat een verhoging van de maximale zorgtoeslag tegenover [ naar verwachting voor een 

eenpersoons-huishouden met ± € 100 per jaar; voor meerpersoonshuishoudens met ongeveer € 290 per jaar ]. 

Staatsschuld 
De staatsschuld zal in 2019 - als gevolg van de genomen en nog te nemen maatregelen en rekening houdend 
met het verder aantrekken van de economie - naar verwachting van het kabinet verder afnemen en dalen naar 
ca. € 328 miljard euro [ referentie  was 370 miljard euro in 2015 ]. 
Voor 2019 wordt rekening gehouden met een begrotingsoverschot van € 10 miljard. Naar verwachting van het 
kabinet gaat het begrotingstekort van 1,2% bbp in 2017 naar een overschot van 0,6% in 2021. De staatsschuld 
duikt in 2019 onder de Europese schuldnorm van 60% bbp en komt naar verwachting in 2021 uit op 54% bbp. 

Ondanks een aanzienlijke daling gaat voor 2019 nog altijd ruim meer dan de helft van de totale 

uitgavenbegroting [ nu 54,7% tegen 57,5% voor 2018 ] naar 2 sectoren t.w. de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 

[ nu 27,7% tegen 28,5% voor 2018 ] en naar de Zorg [ nu 27,0% tegen 29,0% voor 2018 ]. Zoals eerdere jaren ook 
al het geval was, zijn de uitgaven voor deze twee sectoren onveranderd en nog voornamelijk gebaseerd op de 

‘klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw’. 

Belastingplan 2019 
Volgens het kabinet gaat 96% van de mensen er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Gemiddeld wordt ervan 
uitgegaan dat huishoudens ca. € 500 meer te besteden hebben, waarbij mensen die werken het meest 
profiteren. 

Ook alle ondernemers en bedrijven gaan erop vooruit, aldus het kabinet. 

Onderstaande informatie is slechts een greep uit de diverse (voorlopige) maatregelen die u en ons te wachten 
staan. Zie dus ook het hele Belastingplan via de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan  

Maatregelen Internationaal 
Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd 
wordt dan ook een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen, indien de 
ontvangende vennootschap in een ‘laag belast land’ is gevestigd. [ tarief gelijk aan de 2e schijf van de 

vennootschapsbelasting: 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021 ]. 
Vanaf 2021 gaat de afschaffing ook gelden voor intrest- of royaltybetalingen tussen gelieerde 
vennootschappen. Of dit voornemen ook daadwerkelijk realiteit zal worden is nog maar sterk de vraag. Nu 
bekend is dat Unilever zijn hoofdkantoor in Londen (voorlopig) wenst aan te houden zijn ongeveer alle 
argumenten ter ondersteuning van deze maatregel om zeep geholpen. 

Maatregelen Ondernemingen 
Vennootschapsbelasting 2019 
Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag en komt vooral ten goede aan het MKB. 
Deze verlaging gebeurt in 3 jaarlijkse stappen: 

    Winst < € 200.000 Winst > € 200.000 

• 2019 19,00% 24,30%   
• 2020 17,50% 23,90%   
• 2021 16,00% 22,25%    

Er liggen m.b.t. vennootschappen verder nog een aantal plannen en voorstellen op tafel. Het is bijzonder 
raadzaam om de nadere berichtgeving hieromtrent goed te blijven volgen. 

Inkomstenbelasting 2019 
Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De 
inkomstenbelasting wordt berekend in vier schijven [ de percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen ]: 
Box 1-tarief 2019 belastbaar inkomen, belastbaar inkomen, Tarief Tarief 

    meer dan maar niet hoger dan 2019 2021 

• 1e schijf - € 20.384 36,65% 37,05% 
• 2e schijf € 20.384 € 34.300 38,10% 37,05% 

• 3e schijf € 34.300 € 68.507 38,10% 37,05% 

• 4e schijf € 68.507 - 51,75% 49,50% 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan


Voor de heffing inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 tot 2021 geleidelijk een tweeschijvenstelsel 
geïntroduceerd [ ‘sociale vlaktaks’ ], welke de belastingheffing van verschillende typen huishoudens meer 

evenwichtig moet maken. 

Heffingskortingen 2019 
Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke u kunt toepassen, is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie en inkomen. Naast een algemene heffingskorting zijn er ook nog arbeidskorting, 
inkomens-afhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande 
ouderenkorting. 
Gedurende de jaren 2019 t/m 2021 gaat het kabinet de algemene maximale heffingskorting van € 2.265 
verhogen met in totaal € 358. 

Maatregelen BTW en Accijns 
Verhoging verlaagde BTW-tarief 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het 6%-tarief verhoogd naar een BTW van 9%.  
De verhoging hangt volgens het kabinet samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van de 

belastingen op inkomen. 

Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen. Voor leveringen en diensten die ná 
1 januari 2019 worden verricht, maar waarvan eraan voorafgaand al een betaling/vergoeding is ontvangen 
is het huidige BTW-tarief van 6% nog van toepassing. 

! Goederen die voor 31.12.2018 zijn geleverd en in 2019 worden geretourneerd moeten met het 6%-tarief 

worden gecrediteerd! 

Maatregelen voor de Werkgever 
Verkorten maximale looptijd 30%-regeling 
De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten hun land van 
herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een 
vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van betreffende werknemers. 
De looptijd van deze regeling wordt vanaf 1 januari 2019 verkort van acht (8) naar vijf (5) jaar, waarbij geen 
overgangsrecht is opgenomen, geldend voor zowel bestaande als nieuwe gevallen. 

Heffingskorting buitenlandse werknemer 
Voor de buitenlandse belastingplichtigen die wonen in de EU / EER / Zwitserland / BES-eilanden of voor hen die 
erbuiten woonachtig zijn terwijl zij een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland en 
waarvoor een belastingverdrag van toepassing is, overweegt het kabinet om voortaan alleen rekening te houden 
met het belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Verhoging maxima vrijwilligersregeling 
Organisaties hoeven voor personen die bij hen als vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en premies in te 
houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt wanneer deze in totaal maximaal 

€ 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen. 

Deze bedragen worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
Dit najaar wordt het wetsvoorstel WAB ingediend. De belangrijkste punten hieruit zijn : 

• Verruiming van de proeftijd naar maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd en maximaal 
3 maanden bij contracten voor meer dan 2 jaar 

• Invoering van een extra ontslaggrond [ ‘cumulatiegrond’ ] bij een ontslagprocedure voor de rechter 

• Aanpassing van de transitievergoeding 
• Lagere WW-premie als er sprake is van een vast contract 

• Terugbrengen van de ketenregeling 
• Aanpassingen in oproepcontracten 
• Payroll-werknemers krijgen tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen werknemers, met 

uitzondering van het pensioen.’ 

Voorts komt er een compensatieregeling voor kleine werkgevers m.b.t. de transitievergoeding ingeval van 

ontslag vanwege reorganisatie, pensionering of ziekte. 

Bovendien wil het kabinet de ‘schijnzelfstandigheid’ aanpakken. Dit moet nog verder worden uitgewerkt 
inclusief het antwoord op de vraag wanneer er al dan niet van een gezagsverhouding sprake is. 

Het is bijzonder raadzaam om de nadere berichtgeving hieromtrent goed te blijven volgen. 

Maatregelen m.b.t. Auto’s en Fietsen 
Vervuilers gaan meer betalen 
Milieudifferentiatie in de ‘Wet BZM’ [ Wet belasting zware motorrijtuigen ] wordt geactualiseerd, waardoor de meer 
vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. 

Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidig tarief van toepassing. 

 



De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking, mits de Europese ratificatieprocedure uiterlijk 

op 31 mei 2019 is afgerond. 

De toeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg per km wordt voorlopig uitgesteld. 

Einde teruggaafregeling BPM 
Ter stimulering van de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s wordt voorgesteld de teruggaafregeling BPM 

[ belasting op personenauto's en motorrijwielen ] voor taxi’s en openbaar vervoer (OV) met ingang van 
1 januari 2020 af te schaffen. 
Volgens de regeling wordt de teruggaaf van BPM op aanvraag verleend voor personenauto’s die geheel of 

nagenoeg geheel worden gebruikt voor OV of taxivervoer in de zin van de ‘Wet personenvervoer 2000’. 

‘Fiets van de zaak’ 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale regeling van de ‘fiets van de zaak’ aanzienlijk vereenvoudigd door het 
invoeren van een forfaitaire regeling. Indien er door de werkgever een fiets van de zaak ter beschikking wordt 
gesteld, dan geldt er een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. De bijtelling geldt als 
de fiets voor (een deel van) het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Er bestaat geen recht op een  
belastingvrije vergoeding voor voor de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers. 

Maatregelen t.a.v. de Eigen woning en Particulieren 
Het kabinet stelt voor om het eigen woningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 25.000 en 
€ 1.060.000 te verlagen. Onderstaand nog de stand 2018. 

Bij een waarde van de 

Eigen woning van 

- 

maar niet meer dan 

€ 12.500 

eigen woningforfait  

op jaarbasis 

0,00% 

  

€ 12.500 € 25.000 0,25%   
€ 25.000 € 50.000 0,40%   
€ 50.000 € 75.000 0,55%   
€ 75.000 € 1.060.000 0,70%   

  hogere waarde € 7.420 vermeerderd met 2,35% v.d. 

waarde eigen woning voor zover deze 
uitgaat boven € 1.060.000 

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

Algemene beschouwing 
Financiële steun voor jongeren met schuld 
Op aandringen van de ChristenUnie trekt het kabinet € 25 miljoen uit voor het terugdringen van armoede en 

schulden van jongeren. Ook moeten jongeren met een handicap beter naar werk worden begeleid. 

Bevolkingsgroei 
Hoe ziet Nederland eruit als de bevolking doorgroeit tot bijvoorbeeld 20 miljoen personen in 2060? 
Uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid blijkt dat het harde noodzaak is om eens goed naar de groei te kijken. 

Volgens hoogleraar Pieter Hooimeijer is die kans op zo’n aantal weliswaar klein, echter indien dat echt zou 

gebeuren dan wordt het dringen. En hoogleraar sociale demografie Jan Latten vraagt zich hardop waarom tot 
nu toe niemand zich over bevolkingsgroei buigt. De belangrijkste oorzaak: immigratie. 

Onderzoeker Paul Scheffer benadrukt dat er iets te kiezen valt: “Als er jaarlijks 50.000 nieuwkomers zijn, 
groeien we naar twintig miljoen inwoners. Maar als er jaarlijks per saldo 8.000 mensen vertrekken, komen we 
uit op 16 miljoen inwoners.” 

De Tweede Kamer heeft inmiddels uitgesproken dat men een groot onderzoek naar de bevolkingsgroei wil. 

Het instellen van een staatscommissie wordt door het kabinet overwogen. Er dient te worden uitgezocht 
hoeveel Nederlanders er de komende jaren bijkomen en wat dat gaat betekenen voor onze 
verzorgingsstaat, waaronder met name het verkeer, de zorg en de woningmarkt. 


