
ZD-Extra Prinsjesdag 2016 
Bijlage bij Zaken Doen no. 5 2016 

Net als in voorgaande jaren, brengen wij ook over Prinsjesdag 2016 
een ZD-EXTRA uit waarin de aangekondigde maatregelen in 
hoofdlijnen worden weergegeven. 
Eerst 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. 

“We hebben weer vaste grond onder de voeten. Toch blijft er werk aan de winkel. We zijn 
nog steeds kwetsbaar.” 
Dat schrijft minister van financiën Jeroen Dijsselbloem in de Miljoenennota.  

De Miljoenennota in perspectief 
De staatsschuld zal in 2017 – ondanks alle genomen maatregelen - naar verwachting van het kabinet nog 
steeds toenemen wat toenemen: met ca. 1,3 miljard euro, hetgeen wel weer aanzienlijk minder is dan in vorig 
jaar.  
Op de Rijksbegroting in 2017 staan in totaal meer uitgaven (€ 264,4 miljard) dan inkomsten (€ 263,1 miljard). 
Omgerekend betekent dat een begrotingstekort van ca. € 3,55 miljoen gemiddeld per dag ofwel ca. € 78 per 
Nederlander. 
Voor 2017 gaat - net als in 2016 - nog altijd ruim meer dan de helft (nu 58,2% tegen 58,3% voor 2016) van de 
totale uitgavenbegroting naar de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (nu 29,7% tegen 29,8% voor 2016) en naar 
de Zorg (nu 28,5% tegen 28,5% voor 2016). Zoals eerdere jaren ook al het geval was, zijn de uitgaven voor 
deze twee sectoren voornamelijk gebaseerd op de ‘klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw’. 

Belangrijkste nieuws m.b.t. de Zorgverzekering: 
 Het eigen risico blijft gelijk: € 385 
 Er verdwijnen geen behandelingen uit de Basisverzekering. 
 Wel zijn er enkele behandelingen toegevoegd aan de Basisverzekering. 
Wat betekenen de plannen 2017 verder voor uw financiën? Hieronder treft u een selectie van enkele in het oog 
springende wijzigingen die voortvloeien uit het Belastingplan 2017. 

(Noot: De regeringspartijen VVD en PvdA hebben geen absolute meerderheid in de 1e Kamer; als gevolg 
daarvan kunnen de plannen nog wijzigen.) 

Maatregelen voor ONDERNEMINGEN 
Verlenging eerste schijf Vennootschapsbelasting 2018 
Het kabinet wil op 1 januari 2018 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (tarief 20%; het normale tarief 
is 25%) verlengen van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 wordt de eerste schijf verder verlengd naar € 
300.000 en in 2021 naar € 350.000. 
Nexus benadering in innovatie box 
De voorwaarden voor het toepassen van de innovatie box worden verscherpt door de invoering van de 
zogeheten nexus benadering. De nexus benadering houdt grofweg gezegd in dat een deel van de voordelen 
uit immateriële activa niet in aanmerking komt voor de innovatie box, als bijv. de S&O speur- en 
ontwikkelingswerk, uitbesteedt binnen de groep. 
Overnamerenteaftrek beperkt 
De huidige wet kent een aftrekbeperking ten aanzien van de rente over bovenmatige schulden ter financiering 
van bepaalde overnames van maatschappijen die tot dezelfde fiscale eenheid gaan behoren (voeging). 
Naarmate dit voegingtijdstip verder weg ligt, wordt een groter deel van de overnameschuld als bovenmatig 



beschouwd. De renteaftrekbeperking wordt verder aangescherpt om oneigenlijke ontsnappingsmogelijkheden te 
voorkomen. 
Verbondenheid voor antiwinstdrainage 
Ook de renteaftrekbeperking bij bepaalde zogeheten besmette rechtshandelingen (anti-
winstdrainagemaatregel) wordt aangepast. Deze maatregel treedt in werking als een verbonden persoon een 
besmette rechtshandeling verricht. 
Aanpassing fusie en splitsing 
Door een wetswijziging zal de faciliteit van de bedrijfsfusie en juridische (af)splitsing ook zijn toe te passen door 
middel van een door de inspecteur afgegeven beschikking als een BV, die in het kader van een bedrijfsfusie zijn 
gehele onderneming of een zelfstandig deel van een onderneming overdraagt, de innovatie box toepast. 
Gebruikelijk loon innovatieve DGA 
Voorgesteld wordt om vanaf 2017 het belastbare loon van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) van 
innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijk-loonregeling vast te stellen op het wettelijke 
minimumloon. Het zal hier gaan om DGA’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de 
toepassing van de S&O-afdrachtvermindering worden aangemerkt als starter. 
Nieuwe inhoudingvrijstelling 
Onder voorwaarden zal een inhoudingvrijstelling gaan gelden voor de dividendbelasting met betrekking tot 
opbrengsten die worden ontvangen door lichamen die (deels) niet zijn onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting en daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. 
Meer tijd voor opteren belastingplicht 
Stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten zijn in beginsel vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. Omdat het soms voor hen voordeliger kan zijn om toch belastingplichtig te zijn, kunnen 
zij opteren voor belastingplicht. Nu moeten zij daartoe een verzoek indienen binnen zes maanden na het einde 
van het betreffende jaar. Deze termijn wordt aangepast: men zal het verzoek uiterlijk gelijktijdig met het 
indienen van de aangifte moeten doen. 

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 
Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende 
tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (de percentages zijn exclusief premies volksverzekeringen): 

 Inkomen meer dan Maar niet meer dan Tarief 2017 (%) Was in 2015 Was in 2016 

 (€) (€)    
1e schijf - 19.982 8,90 <19.822 36,50% <19.922 36,55% 
2e schijf 19.982 33.791 13,15 <33.589 42,00% <33.715 40,15% 
3e schijf 33.791 67.072 40,80 <57.585 42,00% <66.421 40,15% 
4e schijf 67.072 - 52,00 >57.585 52,00% >66.421 52,00% 
Vanaf 2017 nieuwe heffingssystematiek in box 3 
De huidige regeling m.b.t. de belasting in box 3 van de inkomstenbelasting wordt vanwege een eerdere 
wijziging van de wet per 1 januari 2017 al aangepast. In 2017 wordt het zogenoemde forfaitaire rendement 
afhankelijk van het vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar € 25.000. 
Forfaitaire rendement in 2017 
In onderstaande tabel ziet u het forfaitaire rendement per schijf (marginaal en per persoon). 

Schijf Box 3 vermogen Forfaitair 
rendement in 2016 

Forfaitair rendement 
in 2017 

1e 0 – 75.000 4,00 % 2,91% 
2e 75.000 – 975.000 4,00 % 4,69% 
3e 975.000 of meer 4,00 % 5,50% 

Fiscale partners mogen net als nu kiezen hoe zij het gezamenlijke box 3-vermogen na aftrek van tweemaal het 
heffingsvrije vermogen van € 25.000 (in 2017), onderling verdelen. Als geen keuze kan worden gemaakt, wordt 

bij beide partners automatisch de helft van de grondslag in aanmerking genomen. 
Zoals u ziet, kan - anders dan in 2016 - de verdeling van de grondslag vanaf 2017 wel invloed hebben op de 
belastingdruk in box 3, namelijk wanneer een schijfgrens wordt overschreden! 
Overzicht  gewijzigde heffingskortingen 
Heffingskortingen 2016 (C) 2017 (C) 
Algemene heffingskorting maximaal < AOW-leeftijd 2242 2254 
Arbeidskorting maximaal 3103 3223 
Ouderenkorting maximaal 1187 1292 

Maatregelen voor WERKGEVERS 
Aanpassing regeling S&O-verklaring 
Er worden twee vereenvoudigingen doorgevoerd voor de S&O-regeling (Speur- en ontwikkelingswerk). Om te 
beginnen wordt voor de bepaling van het gemiddelde uurloon voor de S&O-regeling het eindheffingloon 
uitgesloten. Ten tweede wordt de boetebepaling in sommige gevallen gemaximeerd tot € 2.500. 
Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen 



De afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissaris wordt per 1 januari 2017 in de wet 
opgenomen. Voor commissarissen die geen ondernemer zijn, blijft het desgewenst mogelijk, om onder de 
loonbelasting te vallen. Zij kunnen samen met de inhoudingsplichtige gebruikmaken van de opting-in regeling. 
Uitbreiding verlegging inhoudingplicht 
Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse concernonderdelen wordt het altijd mogelijk de inhoudingplicht 
te verleggen van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel. 
Loonkostenvoordeel LIV’s 
Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein profiteren werkgevers die werknemers in dienst hebben 
met een relatief laag loon (LIV’s) per 1 januari 2017 van een loonkostenvoordeel. Het gaat om substantiële 
banen van ten minste 1248 uur op jaarbasis. 

Prinsjesdag 2016: breder maatschappelijk debat noodzakelijk 
Het kabinet stelt vast dat het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal mensen met een flexibel 
arbeidscontract het afgelopen decennium sterk is toegenomen, zowel in historisch als in internationaal 
perspectief. Volgens het kabinet “kan deze ontwikkeling niet los worden gezien van het grote verschil in 
institutionele behandeling - fiscaal en qua bescherming tegen inkomensrisico’s zoals pensioen en 

arbeidsongeschiktheid - tussen ZZP’ers, flexibele werknemers en werknemers met een vast dienstverband". 
Reeds in 2015 heeft het kabinet in het IBO ZZP laten onderzoeken hoe deze verschillen verkleind kunnen 
worden. Volgens het kabinet “is een breder maatschappelijk debat noodzakelijk, voordat uiteindelijk instituties 
worden aangepast”. En volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt “een 

onvoorspelbare toekomst ook om een goed werkende arbeidsmarkt met heldere spelregels. Een arbeidsmarkt 
waarin de aard van het werk leidend is voor de contractvorm waaronder het werk wordt verricht”. Volgens SZW 

is zo’n arbeidsmarkt is er nog niet: “De keuze voor de contractvorm wordt nog mede bepaald door institutionele 

factoren, zoals verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers. Mede hierdoor is het aandeel 
ZZP’ers in de beroepsbevolking sinds 1995 met 60% gestegen, en het aandeel werknemers met tijdelijke 
contracten met 80%”. 
Deze ontwikkelingen leiden volgens dat beeld tot een tweedeling op de arbeidsmarkt: een groep vaste werk-
nemers met relatief veel bescherming, en een groeiende groep flexwerkers met relatief weinig. Terwijl het 
volgens SZW soms gaat om mensen met heel vergelijkbare voorkeuren en heel vergelijkbare werkzaamheden. 
“Ook de Europese Commissie beveelt Nederland aan om actie te ondernemen om deze tweedeling op de 
arbeidsmarkt te beperken. Hier ligt de komende jaren nog een belangrijke taak voor overheid en sociale 
partners”. 
In de Macro Economische Verkenning (MEV) - eveneens onderdeel van de Prinsjesdagstukken - wordt een 
beschouwing gegeven op mogelijke verklaringen voor de constatering dat “het vaste contract op zijn retour is”, in 
ieder geval in de praktijk van de statistieken. “Op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat de flexibilisering 
onverminderd voort. Het aandeel vaste contracten in de werkgelegenheid daalt, het aandeel flexibele contracten 
en ZZP stijgt”. MEV komt na een uiteenzetting van mogelijke verklaringen tot de conclusie dat “als de 
flexibilisering niet vooral te verklaren valt uit preferenties van de werkenden, als er geen sprake is van een 
onontkoombare internationale trend en de ontwikkeling ook niet als tijdelijk te duiden valt, dan lijkt de manier 
waarop we in Nederland de zaken geregeld hebben, toch een belangrijke verklaring. Keuzes worden tenslotte niet 
in een institutioneel vacuüm gemaakt. Het MEV constateert dat een groeiend aantal werknemers geen kans ziet 
zijn voorkeursoptie van een vast contract te verzilveren. Deze kans is bovendien relatief laag voor groepen met 
een zwakke arbeidsmarktpositie. De voorzieningen voor mensen met een flexibel contract zijn magerder. 
Payrollcontracten bieden doorgaans minder bescherming, de regelingen voor werkloosheid en pensioenen met hun 
opbouwregimes en wachttijden zijn niet toegesneden op mensen met wisselende, onzekere contracten. De zzp’er 
is meer tevreden, maar de legitimatie voor de huidige fiscale faciliteiten is broos. 

Maatregelen m.b.t. AUTO’s 
Veranderingen autobelasting 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uitwerking Autobrief II bestaan er per 1 januari 2017 nog drie 
bijtellingtarieven: 
 een 4%-tarief voor elektrische auto’s. 
 een standaardtarief van 22%. 
 een 35%-tarief voor auto’s van 35 jaar of ouder. 
De motorrijtuigenbelasting gaat met 2% omlaag. Elektrische auto’s zijn nog tot en met 2020 vrijgesteld van 

MRB en plug-in hybrides blijven gedurende die periode onder het 50%-tarief vallen. De belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt tussen 2017 en 2020 stapsgewijs afgebouwd met 14,7%. De 
elektrische auto blijft tot en met 2020 BPM-vrij. Voor plug-in hybrides geldt dat een CO2-uitstoot van 30 
gram/km of meer leidt tot BPM-heffing. 
De nieuwe bijtellingpercentages gelden niet voor auto’s die v ó ór 1 januari 2017 zijn toegelaten. Gebruikers van 
auto’s waarvoor een CO2-uitstoot gerelateerde korting geldt, kunnen voorlopig nog profiteren van een lagere 
bijtelling. 

Maatregelen t.a.v. de EIGEN WONING 
Voor de eigen woning wordt een aantal beleidsbesluiten gecodificeerd. 
Besluit vruchtgebruik 



De eigenwoningregeling (en daarmee de hypotheekrenteaftrek) is niet meer van toepassing als een woning bij 
leven onder voorbehoud van vruchtgebruik wordt overgedragen. 
De woning valt dan zowel bij de bloot eigenaar als de vruchtgebruikers onder de rendementsheffing (box 3) 
voor respectievelijk het blooteigendomdeel en het vruchtgebruikdeel. Als het vruchtgebruik echter krachtens 
erfrecht is verkregen, dan is de eigenwoningregeling voor de vruchtgebruiker mogelijk wel van toepassing. 
Besluit tijdklemmen 
Een van de voorwaarden om een vrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een 
verzekering ten behoeve van de eigen woning, is dat tenminste 15 of 20 jaar jaarlijks premie is ingelegd of 
bedragen zijn overgemaakt (de tijdklem). In sommige situaties kunnen mensen daar niet aan voldoen. In de 
wet worden nu de uitzonderingssituaties uit het besluit opgenomen en uitgebreid. Er kan daardoor vervroegd 
worden afgekocht: 
Rentemiddeling 
Tot slot wordt ook het besluit gecodificeerd waarin de fiscale belemmeringen voor het aanbieden van 
rentemiddeling door banken worden weggenomen. 
Verlenging aanslagtermijn schenking eigen woning 
De laatste maatregel voor de eigen woning is van een andere aard. Op grond van het Belastingplan 2016 mag 
iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrijgesteld 
ontvangen. De termijn voor het opleggen van een aanslag wordt om die reden met twee jaar verlengd tot vijf 
jaar. 

Maatregelen voor VERMOGENDE PARTICULIEREN 
Beleggen via flits-VBI minder aantrekkelijk 
Onder de huidige regeling kan de belastingdruk op box 2-vermogen worden beperkt door vermogen waarop een 
aanmerkelijk belang (ab)-claim rust onder te brengen in een vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI). Box 3-
heffing kan ontgaan worden door vermogen tijdelijk in box 2 te plaatsen, door te beleggen in een zogenoemde 
flits-VBI. Daarom stelt het kabinet de volgende maatregelen voor: 
 er wordt voortaan in box 2 afgerekend over de positieve ab-claim als een lichaam waarin de belastingplichtige 

een ab heeft de VBI-status verkrijgt; 
 het box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een VBI waarin de belastingplichtige een ab heeft, wordt 

belast in box 2, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3. 
 het percentage van het forfaitaire rendement uit een VBI wordt automatisch gekoppeld aan het voor dat jaar 

geldende percentage van de hoogste schijf in box 3. 
Om anticipatie op deze maatregel te voorkomen, wordt voorgesteld deze maatregelen met terugwerkende 
kracht tot en met 20 september 2016, 15.15 uur in werking te laten treden. 
Toerekeningstop alleen voor actieve APV 
De toerekeningstop in de regeling voor afgezonderde particulieren vermogens (APV’s), zoals trusts, is bedoeld 
om dubbele belastingheffing te voorkomen. Maar in de praktijk wordt deze bepaling steeds meer als route 
gebruikt om toerekening aan de inbrenger van vermogen te voorkomen, terwijl in het buitenland effectief geen 
(winst)belasting is geheven. Het kabinet wil de toerekeningstop om die reden alleen laten gelden voor APV’s 
voor zover die een reële, actieve onderneming drijven. Het op relatief eenvoudige wijze opzoeken van de 
toerekeningstop via een passieve APV die als houdstermaatschappij fungeert, biedt straks dus geen soelaas 
meer. 
Reparatie BOR-arrest klein indirect belang 
Een indirect aanmerkelijk belang van een erflater of schenker dat bij hem geen aanmerkelijk belang vormt (het 
belang is dus kleiner dan 5%), kan volgens de hoogste belastingrechter onder omstandigheden toch kwalificeren 
voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) in de Successiewet. Hierdoor worden naast ondernemingsvermogen 
dus ook beleggingsvermogen onder het bereik van de BOR en de doorschuifregelingen in de Wet 
inkomstenbelasting gebracht. Om deze ingrijpende gevolgen te repareren wil het kabinet in de wet opnemen dat 
indirecte belangen van 5% of minder in beginsel, net als directe belangen van 5% minder, niet onder de BOR 
vallen. In de Wet inkomstenbelasting worden indirecte belangen uitgesloten als ondernemingsvermogen voor de 
doorschuif-regelingen en wordt met betrekking tot die belangen dus niet toegekomen aan de toepassing van de 
leer van de vermogensetikettering. 
De gevolgen van het arrest worden gerepareerd met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip waarop deze 
wijzigingen bij persbericht bekend zijn gemaakt, dus tot en met 1 juli 2016, 0.00 uur. 

Overige maatregelen 
Maatregelen internationale situaties 
Teruggaaf dividendbelasting 
Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad wordt de teruggaafregeling voor de dividendbelasting 
aangepast. Niet-ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten lichamen met Nederlandse aandelen zullen 
onder voorwaarden kunnen verzoeken om een teruggaaf van ingehouden dividendbelasting. 
Heffingsrecht over bestuurdersvergoeding 
Belastingverdragen wijzen het heffingsrecht over beloningen van bestuurders en commissarissen van een 
vennootschap in de regel toe aan het land waar die vennootschap is gevestigd. Daarom wil het kabinet 
vastleggen dat Nederland de vergoeding voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van 



in Nederland gevestigde vennootschappen volgens nationaal recht kan belasten, ongeacht of sprake is van winst 
uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Zo stelt het kabinet zeker 
dat Nederland het in verdragen aan Nederland toegewezen heffingsrecht op beloningen van bestuurders en 
commissarissen in alle gevallen kan benutten. 
Intrekking Spaarrenterichtlijn 
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt de Nederlandse wet aangepast aan het intrekken van de 
Europese spaarrenterichtlijn. 

Maatregelen BTW en accijnzen 
Sneller vrijstelling van overdrachtsbelasting 
Volgens het Hof van Justitie van de EU kan een terrein als bouwterrein in de zin van de Btw-richtlijn worden 
aangemerkt, wanneer uit een beoordeling van alle omstandigheden, mits ondersteund door objectieve 
gegevens, blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk bestemd was om te 
worden bebouwd. Daarbij speelt ook de intentie van de partijen een belangrijke rol. Het begrip terrein wordt 
in de Wet op de omzetbelasting beperkter uitgelegd. Voorgesteld wordt om btw-ondernemers op grond van 
het arrest van het Europese Hof de mogelijkheid te bieden rechtsreeks een beroep te doen op de ruimere 
definitie van een bouwterrein in de Btw-richtlijn. In dat geval wordt in verband met de levering van het 
bouwterreinen btw in rekening gebracht en is de samenloopvrijstelling van overdrachtsbelasting van 
rechtswege van toepassing. 
Teruggaaf van BTW sneller en eenvoudiger 
Het kabinet wil de teruggaafmogelijkheid van de al op aangifte voldane btw en milieubelasting bij oninbare 
vorderingen vereenvoudigen. 
Vereenvoudiging accijnzen 
De structuur en tarifering van de accijns op tabaksproducten en de regelgeving om voorraadvorming 
voorafgaand aan de ingangsdatum van tariefverhogingen tegen te gaan, wordt aangepast. 

Fiscale pensioenmaatregelen 
Afschaffing pensioen in eigen beheer 
Naast het Belastingplan 2017 heeft de regering op Prinsjesdag een belangrijk wetsvoorstel ingediend dat een 
einde maakt aan het ‘pensioen in eigen beheer’. Met ingang van 2017 is het voor een DGA directeur-
grootaandeelhouder niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Ook mag binnen een 
bestaande regeling geen toevoeging aan de pensioenvoorziening meer plaatsvinden, behoudens eventuele 
indexatie van de verplichting. 
De directeur-grootaandeelhouder met een bestaande pensioenregeling in eigen beheer krijgt drie 
mogelijkheden: 

 De bestaande regeling kan blijven bestaan. 
 Het pensioen kan worden afgekocht. 
 De bestaande pensioenvoorziening kan worden omgezet in een zogeheten OudeDagsVerplichting 

(ODV). 
Blijft de regeling in stand, dan wordt de pensioenvoorziening ‘bevroren’ en blijven de regels zoals die voorheen 
golden van kracht d.w.z. op de overeengekomen datum gaan de uitkeringen in en daarop wordt loonheffing 
ingehouden. 

Einde aftrek onderhoud monumenten 
De regeling die particuliere eigenaren van rijksmonumenten in staat stelt kosten van onderhoud fiscaal in aftrek 
te brengen, wordt per 2017 beëindigd.  

Aftrek scholingsuitgaven verdwijnt 
De kostenaftrek voor opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep zonder recht op studiefinanciering, 
wordt stopgezet vanaf 2018. 

Lager tarief energiebelasting zelfstandige laadpalen 
Voor elektriciteit geleverd aan laadpalen met een zelfstandige aansluiting (veelal openbare laadpalen) stelt het 
kabinet voor om over de eerste 10.000 kWh de startschijf over te slaan en direct het lagere tarief van de 
tweede schijf te rekenen. 

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 nogmaals op dat, vanwege de omstandigheid dat er in de 1e Kamer 
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 aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid 
voor eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie. 


