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De nieuwe coalitie wil het belastingstelsel flink gaan aanpassen. Deze aanpassingen 
moeten ertoe leiden dat het gaat lonen om meer te werken. Dit nieuwe systeem zou in 
2019 moeten ingaan als het IT-systeem van de Belastingdienst dat toestaat. 
Het aanstaande kabinet wil dat het gaat lonen om meer te werken. Omdat werkenden al 
snel in een hogere belastingschijf terechtkomen zien zij hun inkomen in ons huidige 
belastingstelsel amper stijgen als zij een dag extra gaan werken of promotie maken. 

Als het aan de nieuwe coalitie ligt is het voornemen om nog maar twee belastingschijven 
in de loon- en inkomstenbelasting over te houden zodat mensen langer kunnen profiteren 
van een laag tarief. Het tarief in de eerste schijf zou 37% moeten gaan bedragen. Boven 
de € 68.000 gaat een belastingtarief van 49,5% gelden.  

Er zijn nu 4 schijven met een belastbaar inkomen 2017 Box 1 waarbij de 
belastingplichtige nog geen 65 jaar oud is: 

Belastbaar inkomen 2017   percentage voorstel vanaf 2019 

tot  € 19.981     36,55       37                                        
van € 19.981 tot en met € 33.790     40,8       37                                       
van € 33.790 tot en met € 67.071     40,8       37             
boven de € 67.071              52                   49,5 

Bovendien is het voornemen om de heffingsgrondslag voor Box 3 waar uw vermogen 
wordt belast te verhogen van € 25.000 naar € 30.000! Een jaarlijkse besparing van 
enkele tientjes! Jammer, want de vermogensrendementsheffing blijft uitgaan van een niet 
reëel rentepercentage.  De Staat zelf leent via obligatieleningen bijna tegen 0%! 
 
De vraag is of het in totaal een lastenverlichting zal zijn, want: 

Verhoging van lage tarief BTW 

De vereenvoudiging van het belastingstelsel gaat ca. 5 miljard euro kosten. Om dit te 
kunnen financieren denken de coalitiepartijen aan een verhoging van het lage tarief van 
de BTW. Hierdoor worden onder andere de dagelijkse boodschappen duurder. Ook de 
belasting die iedereen betaalt over de energierekening moet omhoog. 
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https://www.rendement.nl/producten/belastingen/vakblad
https://www.rendement.nl/nieuws/id20102-tarieven-inkomstenbelasting-2018-omhoog-omlaag-en-gelijk.html

	Het gaat lonen om meer te werken
	Nieuw belastingstelsel in 2019?
	Verhoging van lage tarief BTW


