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Prinsjesdag met een demissionair kabinet, 
een schijnvertoning? 
 

Toch niet helemaal. Prinsjesdag is natuurlijk een traditie 

en moet volgens artikel 65 van de Grondwet ook altijd 

doorgaan. Maar zelfs met een demissionair kabinet, dat 

geen ingrijpende wijzigingen doorvoert, valt er wel 

degelijk iets te vertellen.  

 

Hieronder zetten we op een rijtje wat voor jou als 

ondernemer van belang is. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Algemene maatregelen 

Koopkracht 

Goed nieuws: niemand gaat er in koopkracht op 

achteruit. Het kabinet trekt 5 miljard euro uit voor 

een lastenverlichting voor werkenden. Zoals 

verwacht wordt de arbeidskorting verhoogd. Ook de 

zorgtoeslag en de ouderenkorting worden verhoogd. 

Dat moet de koopkracht versterken zodat de 

consumptie stijgt, wat natuurlijk weer goed is voor 

de economie.  

 

Zorg en onderwijs 

Daarnaast gaat er vooral veel geld naar de zorg: 

volgend jaar bijna een half miljard euro. De stijging 

van het eigen risico naar 400 euro gaat toch niet 

door. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de 

verhoging van lerarensalarissen. 

 

Defensie 

De onrust in het buitenland heeft ook gevolgen voor 

Nederland. Defensie krijgt er daarom op termijn 

structureel 345 miljoen euro bij. 

 

Maatregelen voor iedereen 

Inkomstenbelasting 

Zoals verwacht zijn de aanpassingen minimaal. 

Alleen de grens van de 52% schijf wordt verhoogd 

van € 67.072 naar € 68.508. 

 

Aanpassing BTW op geneesmiddelen 

Op geneesmiddelen geldt het lage BTW tarief van 

6%. De wetgeving was alleen zo breed dat ook op 

bijvoorbeeld zonnebrandcrème en tandpasta maar 

6% werd geheven. Dat gaat veranderen naar 21% en 

dus kunnen deze producten wel eens duurder gaan 

worden voor de consument. 

 

Einde aan de inkeerregeling 

Het kabinet wil de inkeerregeling helemaal 

afschaffen per 1 januari 2018. Dit betekent dat als je 

vermogen of inkomen verzwijgt bij je belasting-

aangifte, je daar niet meer mee wegkomt zonder 

boete. Ook niet als je het binnen twee jaar alsnog 

aangeeft. 

 

Multiplier giftenaftrek wordt verlengd 

Het kabinet stelt voor om de regeling van de 

multiplier giftenaftrek met een jaar te verlengen, tot 

1 januari 2019. Dit betekent een extra jaar 

verhoogde aftrek van 25% voor giften aan culturele 

instellingen. Voor de inkomstenbelasting met een 

maximum van € 1250 en voor de vennootschaps-

belasting met een maximum van € 2500.  

 

Beperkte huwelijksgemeenschap wordt standaard 

Trouw je op of na 1 januari 2018? Dan wordt 

beperkte gemeenschap van goederen de standaard. 

Dat betekent dat je privévermogen van voor het 

huwelijk, net als erfenissen en giften die je tijdens je 

huwelijk krijgt, tot jouw privévermogen blijven horen. 

Alle bezittingen en schulden voor het huwelijk blijven 

ook buiten de gemeenschap. Wil je dit niet? Dan 

moet je andere huwelijkse voorwaarden aangaan en 

die vastleggen bij een notaris. 

 

Erf- en schenkbelasting binnen huwelijk 

Echtgenoten kunnen door het aangaan of wijzigen 

van huwelijkse voorwaarden vermogen verschuiven. 

Vooral welgestelden maken van deze mogelijkheid 

gebruik om schenk- en erfbelasting te besparen. Het 

kabinet komt met voorstellen om deze verschuiving 

via huwelijkse voorwaarden te beperken. 

Herverdeling van bezit in een huwelijk kan vanaf 

2018 schenkbelasting oproepen. Bijvoorbeeld als  

een woning waarvan beide partners voor de helft 

eigenaar zijn via een contractwijziging voor 75% op 

naam van één partner komt te staan. Het voorstel 

gaat ook gelden voor ongehuwd samenwonenden 

die een notarieel samenlevingscontract aangaan. 
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Aanslagtermijn schenkbelasting 

Met onmiddellijke ingang wordt de aanslagtermijn 

voor schenkbelasting aangepast. Als die aangifte 

wordt gedaan ná 30 april volgend op het jaar waarin 

de schenking is gedaan, gaat de aanslagtermijn (pas) 

in ná de dag van het doen van de aangifte.  

 

Aanpassing partnerbegrip  

In tegenstelling tot eigen kinderen, kunnen 

pleegkinderen tot 27 jaar met pleegzorgvergoeding 

als fiscale partner van de pleegouder worden 

aangewezen. Het kabinet vind dit niet wenselijk en 

stelt voor dat het mogelijk wordt dat kinderen voor 

wie een pleegzorgvergoeding wordt of werd 

verstrekt, op verzoek niet als partner worden 

aangewezen voor de inkomstenbelasting en voor de 

toeslagen.  

 

Maatregelen voor ondernemers 

Vennootschapsbelasting 

De eerste schijf van het tarief van de vennoot-

schapsbelasting (van 20%) wordt per 1 januari 2018 

verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 

wordt deze tariefschijf verder verhoogd naar  

€ 300.000 en in 2021 naar € 350.000. 

 

Invest-NL maakt investeren makkelijker 

Het kabinet wil 2,5 miljard euro opzij zetten voor 

ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor 

investeringen in Nederland of hun activiteiten willen 

uitbreiden in het buitenland. Ondernemers moeten 

bij één loket terecht kunnen voor risicokapitaal, 

garanties, exportkredietverzekeringen en 

internationale financieringsprogramma's.  

 

Samen tegen cybercriminaliteit 

Er komt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor een 

Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij 

het tegengaan van cyberdreigingen. Dit 

kenniscentrum helpt ondernemers hun eigen 

cybersecurity te organiseren en bestrijd alle vormen 

van cyberspionage en andere cybercrime. 

 

Verscherping dubbele zakelijkheidstoets 

De dubbele zakelijkheidstoets dient ervoor om te 

bewijzen dat renteaftrek over schulden aan een top- 

of tussenmaatschappij terecht is. Bij de dubbele 

zakelijkheidstoets moet bewezen worden dat de 

schuld ook aan een derde verschuldigd zou zijn én 

dat het een zuiver zakelijke lening betreft. Deze 

toets wordt nu aangescherpt, want het kabinet wil 

dubbele verliesneming onmogelijk maken. 

Uitgangspunt is wel dat afwaardering van fiscale 

vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk 

moet blijven. 

 

Aanpassing liquidatieverliesregeling 

Ook de liquidatieverliesregeling wordt aangescherpt 

om dubbele verliesneming te voorkomen. Als een 

dochtermaatschappij (voor de vennootschaps-

belasting) wordt verwijderd uit een fiscale eenheid 

en vervolgens na een paar maanden wordt 

geliquideerd, dan kan een aftrekbaar liquidatieverlies 

ontstaan. Het voorstel is om bij het bepalen van het 

opgeofferde bedrag al rekening te houden met 

verrekende verliezen binnen de fiscale eenheid om 

het nemen van dubbel liquidatieverlies te 

voorkomen. 

 

Vrijstelling dividendbelasting 

Omdat de in 2016 ingestelde inhoudingsvrijstelling 

voor dividendbelasting nadelig is voor fiscale 

beleggingsinstellingen (FBI), wordt nu voorgesteld 

deze instellingen buiten deze regeling te houden als 

het gaat om opbrengsten die worden uitgekeerd aan 

(deels) vrijgestelde lichamen.  

 

Maatregelen betreffende auto’s 

Catalogusprijs straks publiekelijk kenbaar 

Het kabinet wil de fabrikant of importeur met ingang 

van 1 januari 2018 verplichten de catalogusprijs, en 

dus ook wijzigingen in die prijs, publiekelijk kenbaar 

te maken. De catalogusprijs speelt een belangrijke 

rol. Deze prijs wordt gebruikt voor het bepalen van 

de afschrijving voor de berekening van de BPM. 

Maar ook voor de bijtelling voor privégebruik van een 

auto van de zaak.  

 

Vrijstelling BPM bestelauto’s 

Wanneer binnen 5 jaar de BPM-vrijstelling voor 

bestelauto’s niet meer van toepassing is, zal de 

ondernemer alsnog BPM moeten betalen. De 

berekening van de BPM wordt in deze situatie 

gelijkgetrokken met de berekening voor gebruikte 

auto’s. 


