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“Het tij is gekeerd, we hebben weer vaste grond 

onder de voeten”, aldus minister van Financiën 

Dijsselbloem op Prinsjesdag. Het kabinet kiest er in 

de Miljoenennota 2017 voor om voornamelijk te 

investeren in zorg, veiligheid en onderwijs. De 

algemene toon is voorzichtig optimistisch, maar er 

wordt vooral gekozen voor de veilige weg.  

 

Geen grote verrassingen dus, maar hieronder vind je 

de belangrijkste veranderingen in drie categorieën: 

• Wat kan je als ondernemer verwachten? 

• Wat verandert er op het gebied van wonen? 

• Wat merk je in je eigen portemonnee? 

 

Wat kan je als ondernemer verwachten? 
 

Pensioen DGA versimpeld 

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heb 

je pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan 

kunnen wij je vertellen dat je van de huidige 

complexe regeling kunt afstappen. Je krijgt de 

mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke manier 

afscheid te nemen van je pensioen in eigen beheer 

en zo vermogen vrij te maken.  

Let op: heb je een partner? Dan kan dit wel gevolgen 

hebben voor jouw partner! 

 

Vennootschapsbelasting omlaag 

Het zal pas in 2018 daadwerkelijk zo ver zijn, maar 

er ligt een voorstel om de vennootschapsbelasting 

te verlagen. Nu betaal je over de eerste € 200.000 

20% belasting, en daarboven 25 %. De schijf van 20% 

wordt per 1 januari 2018 verhoogd tot € 250.000, in 

2020 tot € 300.000 en in 2021 tot € 350.000. Deze 

verlaging moet ons op een voldoende concurrerend 

niveau ten opzichte van andere Europese landen 

brengen en zo helpen ontduiking te voorkomen. 

 

Stimulans starters en innovatie 

Het kabinet wil zich inzetten voor innovatie, 

ondernemerschap en duurzame groei. Zo komt er 

extra budget voor onderzoek en ontwikkeling vrij via 

de WBSO (Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk). Het doorgroeien van een 

startend bedrijf tot een “scale-up” krijgt een extra 

stimulans door een gunstige gebruikelijk 

loonregeling voor innovatieve bedrijven. Het 

gebruikelijk loon van de DGA wordt dan vastgesteld 

op het minimumloon. 

 

 

Aanpassing S&O verklaring 

De Speur en Ontwikkelingsregeling voor innovatieve 

ondernemers wordt op twee punten versoepeld: het 

eindheffingsloon telt niet mee bij de bepaling van 

het gemiddeld uurloon en de boete bij het te laat op 

geven van je S&O uren wordt maximaal € 2.500. 

 

Nieuwe regels Innovatiebox 

Wie vanaf 1 januari 2017 gebruik wil maken van de 

Innovatiebox moet aan strengere eisen voldoen. Zo 

is onder andere een S&O verklaring een vereiste. 

Verder moet je beschikken over een toegangsticket 

(een octrooi, een bepaald alleenrecht of 

beschermingscertificaat) en soms nog aan 

aanvullende regels voldoen. Door deze strengere 

regelgeving is het van belang dat je je dossier goed 

op orde hebt! 

 

BTW-teruggaaf op oninbare vorderingen 

De teruggaaf regeling wordt eenvoudiger. Het recht 

op BTW-teruggaaf van oninbare vorderingen 

ontstaat nu automatisch na 1 jaar. Ook hoef je geen 

apart teruggaafverzoek in te dienen, maar mag je 

het bedrag gewoon in mindering brengen op de BTW 

aangifte.  

 

Belastingstelsel vereenvoudigen 

Het belastingstelsel moet eenvoudiger worden en de 

regeldruk moet verminderd worden. Voorbeeld 

hiervan is dat er een einde komt aan de verschillende 

soorten afbetalingsregelingen voor mensen met een 

schuld bij de Belastingdienst. 

 

Wat verandert er op het gebied van 
wonen? 
 

Maximale hypotheek naar 101% 

Koop je na 1 januari 2017 een huis, dan mag je nog 

maar 101% van de waarde lenen. Nu is dat nog 102% 

en in 2018 zal het nog verder dalen naar 100%. Het 

inkomen van een partner mag vanaf 2017 wel voor 

60% meetellen bij de hypotheekaanvraag, nu is dat 

nog voor 50%.  

 

Belastingvrij schenken 

Je mag dan misschien minder gaan lenen, maar de 

schenkingsregeling wordt juist verruimd. Het bedrag 

dat je belastingvrij mag schenken wordt verhoogd 

naar € 100.000. Het bedrag moet besteed worden 

aan een eigen woning en de ontvanger moet tussen  
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de 18 en 40 jaar zijn. De regel dat alleen ouders 

mogen schenken vervalt per 1 januari 2017.  

 

Hypotheekrente aftrek omlaag  

De hypotheekrente aftrek gaat per 1 januari 2017 

weer iets verder omlaag. Huiseigenaren die in de 

hoogste belastingschrijf zitten, kunnen de 

hypotheekrente dan nog maar tegen 50% aftrekken. 

 

Onderhoud Rijksmonumenten 

Nu kan je als eigenaar van een monument nog 80% 

van de onderhoudskosten aftrekken. Deze 

aftrekpost komt in 2017 helemaal te vervallen. Voor 

eigenaren die al verplichtingen zijn aangegaan voor 

het onderhoud komt een overgangsregeling in de 

vorm van subsidie. Vanaf 2019 komt er een nieuw 

stelsel voor monumentenzorg. 

 

WOZ waarden openbaar 

De WOZ waarden van woningen moeten per  

1 oktober 2016 al openbaar zijn. Niet alle 

gemeenten halen dat. Twijfel je of de WOZ waarde, 

die je begin 2017 ontvangt, juist is? Dan heb je altijd 

het recht om inzicht bij de gemeente te vragen. 

 
Wat merk je in je eigen portemonnee? 
 

Toeslagen omhoog 

Zowel de huurtoeslag als de maximale zorgtoeslag 

gaan volgend jaar omhoog. Bijzonder is dat het eigen 

risico in de zorg gelijk blijft aan dit jaar (€ 385). Dat is 

voor het eerst sinds de invoering.  

Ook mensen met kinderen gaan er op vooruit, want 

er wordt flink geïnvesteerd in het aantrekkelijker 

maken van kinderopvang. Het kindgebonden budget 

zal ook stijgen. 

 

Algemene kortingen en tariefswijzigingen 

Zoals gezegd zijn er weinig grote veranderingen. 

Zowel in de inkomstenbelasting, heffingskortingen 

als in de arbeidskorting zijn kleine tariefswijzigingen. 

Maar die zijn zo minimaal dat je het nauwelijks zal 

merken in je portemonnee. 

 

Ouderen 

Het kabinet wil de ouderenkorting voor 

pensioengerechtigden verhogen. Zij gaan dan dus 

minder belasting betalen. Maar voor AOW-ers zal 

het belastingtarief in de tweede schijf wel stijgen 

van 22,5% naar 22,9 %. 

 

Box 3 wijzigingen 

Vanaf volgend jaar wijzigt de belastingheffing in  

Box 3. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar 

€ 25.000 per persoon. En in plaats van de fictieve 4% 

rendement, wordt het rendement gebaseerd op 

cijfers uit het verleden. Het komt er op neer dat je bij 

een Box 3 vermogen van minder dan €100.000 ook 

minder belasting zal gaan betalen en bij een 

vermogen van meer dan €100.000 de belastingdruk 

volgend jaar hoger zal zijn. 

 

Autobelastingen 

Op het gebied van autobelastingen gelden nog 

steeds de hervormingen die vorig jaar zijn ingegaan. 

Alleen voor volledig elektrische auto’s geldt een 

bijtellingstarief van 4%. Vanaf 2017 gaat het 

percentage van de overige (lease) auto’s omlaag 

naar 22%. Mocht je dus een nieuwe auto overwegen 

die niet volledig elektrisch rijdt, wacht dan tot na 1 

januari 2017. Anders zit je 5 jaar vast aan 25% 

bijtelling in plaats van 22%! 

 

Scholing 

Met ingang van 2018 komt er een einde aan de 

aftrek van scholingsuitgaven. Daar komt een 

regeling met scholingsvouchers voor in de plaats. 

Voordeel daarvan is dat je een dure opleiding niet 

meer hoeft voor te schieten, nadeel is dat er wel 

stikte voorwaarden aan de vouchers zijn verbonden. 

 

Koopkracht 

Met bovenstaande maatregelen wil het kabinet de 

koopkracht bevorderen en evenwichtig verdelen. 

Naar verwachting zal 90% van de mensen meer 

koopkracht ervaren.  

 

Tot slot  
Wil je precies weten wat de consequenties van de 

Miljoenennota voor jouw onderneming zijn? Wij 

helpen je graag om alles inzichtelijk te maken. Maak 

een afspraak en wij kijken samen met jou naar de 

uitdagingen en oplossingen! 

 

 

 


