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Wat schuilt er achter die baard?  

Het was wel even wennen; Koning Willem-Alexander met een baard! Naast 

de eerste reacties op het uiterlijk van de koning, zijn er meer opvallende 

zaken te melden na afloop van Prinsjesdag.  

Zo wordt het tweeschijvenstelsel van de inkomstenbelasting een jaar eerder 

dan gepland ingevoerd, maar wordt de daling van de 

vennootschapsbelasting juist uitgesteld. Hoe dat uitpakt, is voor iedere 

ondernemer anders. Het is dan ook lastig om een volledig overzicht te geven 

van maatregelen die voor jou van toepassing zijn. In het stuk hieronder stippen we enkele highlights aan. Hoe het in jouw 

situatie uitpakt, bespreken we liever in een persoonlijk advies.  

 

Tweeschijvenstelsel al in 2020 
Het kabinet wil de invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting versnellen. De invoering zou eigenlijk pas 

per januari 2021 plaatsvinden, maar gaat nu al per 1 januari 2020 in. Er komt een basistarief van 37,35% voor inkomens tot 

en met € 68.507 en een toptarief van 49,5% voor alles daarboven. 

 

Wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR) 
• De vrije ruimte binnen de WKR wordt vergroot naar 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Daarboven 

blijft de huidige 1,2% gelden over de resterende loonsom. 

• De kosten voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte. 

• De termijn waarbinnen werkgevers de eindheffing voor het overschrijden van de vrije ruimte moeten vaststellen, 

wordt met een maand verruimd. 

• De waarde van producten uit het eigen bedrijf wordt vanaf 2020 bepaald aan de hand van de waarde in het 

economische verkeer en niet meer gebaseerd op het bedrag dat derden voor de producten moeten betalen. 

 

Aanpassingen Vennootschapsbelasting (VPB) 
• De beloofde verlaging van het hoge tarief binnen de Vennootschapsbelasting (VPB) wordt uitgesteld naar 2021. Het 

tarief voor winsten onder de € 200.000 daalt wel zoals eerder aangekondigd. Dat betekent dat in 2020 de VPB over 

de eerste schrijf (tot € 200.000) 16,5% wordt en voor bedragen daarboven blijft het 25%. In 2021 daalt het tarief 

verder naar 15% voor de eerste schijf en 21,7% voor alles daarboven.  

• Verder levert het in één keer betalen van de VPB geen voordeel meer op. Met ingang van 1 januari 2020 wordt 

namelijk de betalingskorting afgeschaft.   

• Ten slotte zal per 1 januari 2020 geen belastingrente meer in rekening worden gebracht als de aangifte VPB wordt 

ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (meestal 1 

juni). Voorwaarde is dat de belastingaanslag overeenkomt met de ingediende aangifte. 

 

Indexeren vrijwilligersvergoeding 
Vanaf 2020 stijgt de belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers mee met de inflatie. Het maximum jaarbedrag kan, 

afhankelijk van de inflatie, stijgen in stappen van € 100 per jaar en het maandbedrag wordt altijd afgerond op een veelvoud 

van € 10. De huidige vergoeding van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, zal waarschijnlijk pas in 2021 

stijgen naar € 1.800 per jaar en € 180 per maand. 

 

Verlaagd BTW tarief voor elektronische uitgaven 
Het verlaagde BTW tarief zal met ingang van 1 januari 2020 worden uitgebreid voor de levering of het uitlenen van 

elektronische uitgaven. Het maakt dus straks niet meer uit of een boek op papier of via de elektronische weg wordt 

aangeboden. Het verlaagde BTW tarief van 9% zal vanaf 1 januari 2020 ook worden toegepast op het verlenen van toegang 

tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Voorwaarde is wel dat de elektronische uitgaven 

niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal of uit video-inhoud of beluisterbare muziek. 
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Verhoging accijns op tabaksproducten 
De accijns van sigaretten wordt met ingang van 1 april 2020 verhoogd zodat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 

stuks met € 1 stijgt. De komende jaren zal de verhoging doorgevoerd worden tot een prijsverhoging van € 10 in 2023. Om 

substitutie-effecten te voorkomen wordt ook het tarief van accijns op rooktabak (vooral shag) verhoogd. 

 

WBSO versoepeld 
Per 1 januari 2020 zal de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) worden versoepeld. Het aantal momenten 

per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. De deadline waarop 

organisaties een aanvraag mogen indienen, wordt ook versoepeld. Ten slotte wordt het je niet meer aangerekend als je 

aanvraag of wijziging te laat binnen is als gevolg van een verstoring van het digitale loket.  

 

Wijzigingen inzake woningen 
• Eigenwoningforfait - Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage 

voor het eigenwoningforfait in 2020 omlaag naar 0,60% (nu nog 0,65%). Dit percentage zakt in 2021 verder naar 

0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%. 

• Overdrachtsbelasting - Per 1 januari 2021 zal de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd worden van 

6% naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en 

pensions. De verhoging geldt niet voor de verkrijging van woningen. Daarop blijft het verlaagde tarief van 2% gelden. 

• Zelfbewoningsplicht – Mogelijk komt er een zelfbewoningsplicht voor kopers van woningen in Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht om beleggers en huisbazen te ontmoedigen. 

 

Wijzigingen inzake vervoer 
• Bijtelling elektrische auto - De bijtelling voor elektrische auto’s wordt sneller verhoogd dan gepland. Deze bijtelling 

stijgt in 2020 van 4% naar 8% van de catalogusprijs van de auto. Voor het deel dat boven de € 45.000 uitkomt, geldt 

een tarief van 22%. Nu ligt de grens nog op € 50.000. 

• Motorrijtuigenbelasting (MRB) – Bij de aanschaf van een elektrische auto ben je t/m 2024 geen MRB verschuldigd.  

In 2025 ga je een kwart van de MRB betalen en vanaf 2026 het volledige bedrag. Voor plug-in hybrides geldt tot en 

met 2024 een korting van 50% op de MRB, in 2025 is de korting nog 25% en vanaf 2026 moet je het hele bedrag 

betalen. De MRB-tarieven voor bestelbussen van ondernemers worden jaarlijks met gemiddeld € 24 verhoogd van 

2021 tot 2024. In 2025 wordt dit weer verlaagd met € 24. Deze verhoging wordt procentueel ingezet, zodat lichtere 

bestelauto’s een lagere verhoging krijgen en zwaardere bestelauto’s een hogere verhoging. 

• Aanschafbelasting (BPM) - Tot en met 2024 betalen consumenten geen BPM voor elektrische auto's. In 2025 zal dit 

een eenmalig bedrag van € 360 worden. 

 

Fiscale aftrek scholingsuitgaven 
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting wordt op termijn afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een 

individuele leerrekening: de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Omdat de invoering per 1 

januari 2020 niet haalbaar is, kan je in ieder geval in 2020 nog gebruikmaken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. 

 

Overige highlights uit de Miljoenennota 

• Algemene heffingskorting - De algemene heffingskorting wordt in 2020 met € 78 extra verhoogd en in 2021 met  

€ 2 extra. Daarmee komt de algemene heffingskorting in 2020 uit op € 2.711 en in 2021 uit op € 2.801. 

• Arbeidskorting extra verhoogd - De arbeidskorting wordt over het gehele traject verhoogd met in totaal € 285 extra, 

verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022. In 2020 gaat de maximale korting omhoog van € 3.399 naar  

€ 3.819. In 2021 stijgt de arbeidskorting verder naar € 4.143. 

• Verlaging zelfstandigenaftrek - De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met € 250 euro per jaar verlaagd van € 

7.280 naar € 5.000 in 2028. Dit gaat in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 per jaar. 
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• Tarief voor aftrekposten omlaag – Voor de aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting (zoals de hypotheekrente 

aftrek, ondernemersaftrek en aftrek vanwege specifieke zorgkosten) gaat in 2020 een aftrektarief van 46% gelden. 

Deze mag je dus niet tegen de hoogste schijf (49,5%) aftrekken, helaas. 

• Tarief innovatiebox - Het effectieve tarief van de innovatiebox zal per 2021 worden verhoogd van 7% naar 9%. 

• Vrijstelling assurantiebelasting – Er komt een vrijstelling voor verzekeringen die financiële verplichtingen van een  

werkgever afdekken in het geval dat hij het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. 

• Minimum tarief ZZP-ers – Per 2021 gaat voor ZZP-ers een minimumtarief van € 16 per uur gelden. 
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