
 
 

 

Betaalrekening: NL36 INGB 0005 2741 35  BTW-nummer: NL 0959.65.993.B01 
 
De algemene voorwaarden zijn op 11 september 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder 
nummer 50376713 

 

 
Telefoon: +316 201 036 78 

E-mail: info@rienvinkloonheffingen.nl 
Website:www.rienvinkloonheffingen.nl 
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1. Tarieven, schijven en heffingskortingen 

De Macro Economische Verkenning 2019 bevat het volgende overzicht van belasting- en 
premietarieven en sociale lasten: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

      

Tarieven loon- en inkomstenheffing 
     

AOW-premie 1e en 2e schijf (niet 65-plus) 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 

ANW-premie eerste en tweede schijf 0,60 0,60 0,10 0,10 0,10 

AWBZ/Wlz-premie eerste en tweede schijf 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 

Belastingtarief eerste schijf 8,35 8,40 8,90 8,90 9,00 

Belastingtarief tweede schijf 13,85 12,25 13,15 13,20 10,45 

Belastingtarief derde schijf 42,00 40,40 40,80 40,85 38,10 

Belastingtarief vierde schijf 52,00 52,00 52,00 51,95 51,75 

Overige tarieven 
     

Aof-basispremie werkgever 5,25 5,88 6,16 6,27 6,47 

Aok gedifferentieerde premie werkgever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Whk premie UWV werkgever 1,15 1,12 1,16 1,22 1,22 

WKO premie werkgever 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

WW-gem. wachtgeldpremie werkgever 2,16 1,78 1,36 1,28 1,12 

WW-marginale AWF-premie werkgever 2,07 2,44 2,64 2,85 3,25 

WW-marginale AWF-premie werknemer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inkomensafhankelijke ZVW-premie 6,95 6,75 6,65 6,90 6,95 

Schijven en kortingen loon- en inkomstenheffing 
     

Lengte eerste belastingschijf 19.822 19.922 19.982 20.142 20.384 

Lengte tweede belastingschijf (geboren op of na 1-1-
1946) 

13.767 13.793 13.809 13.852 13.916 
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Lengte tweede belastingschijf (geboren vóór 1-1-
1946) 

14.035 14.105 14.148 14.262 14.433 

Lengte derde belastingschijf (geboren op of na 1-1-
1946) 

23.996 32.706 33.281 34.513 34.207 

Lengte derde belastingschijf (geboren vóór 1-1-1946) 23.728 32.394 32.942 34.103 33.690 

Algemene heffingskorting 2.203 2.242 2.254 2.265 2.477 

Algemene heffingskorting 65-plus 1.123 1.145 1.151 1.157 1.268 

Arbeidskorting 2.220 3.103 3.223 3.249 3.399 

Alleenstaande-ouderkorting 0 0 0 0 0 

Combinatiekorting 0 0 0 0 0 

Aanvullende combinatiekorting 1.033 1.039 1.043 1.052 0 

Inkomensafh. aanv. combinatiekorting 1.119 1.730 1.735 1.749 2.835 

Ouderenkorting 1.042 1.187 1.292 1.418 1.596 

Ouderenkorting boven inkomensgrens 152 70 71 72 0 

Alleenstaande-ouderenkorting 433 436 438 423 429 

Aanvullende ouderenkorting 0 0 0 0 0 

Inkomensgrenzen & nominale zorgpremie 
     

Franchise AWF 0 0 0 0 0 

Maximum premie-inkomensgrens WNVZ 51.976 52.763 53.701 54.614 55.923 

Maximum premie-inkomensgrens ZVW 51.976 52.763 53.701 54.614 55.923 

Nominale zorgpremie per volwassene (a) 1.158 1.201 1.286 1.308 1.446 

Standaardpremie ZVW t.b.v. zorgtoeslag 1.408 1.468 1.530 1.546 1.664 

Sociale lasten (% loonkosten) 
     

Sociale lasten totaal werkgevers: 20,3 20,4 20,5 20,7 20,9 

w.v. pensioenpremie 6,4 5,9 6,1 6,0 6,0 

w.v. sociale verzekering 11,0 11,4 11,3 11,6 11,8 

w.v. loondoorbetaling bij ziekte 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 

w.v. overig 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Sociale lasten totaal werknemers: 23,6 23,5 24,1 23,6 23,2 

w.v. pensioenpremie 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 

w.v. sociale verzekering 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 

w.v. loon- en inkomstenheffing 19,1 18,9 19,4 19,0 18,5 

w.v. toeslagen -2,1 -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 

a) NZa-premie; exclusief gemiddelde eigen betalingen. 

Centraal Planbureau 18-9-2018 
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2. Loonbelasting 

• De tarieven in de tweede en derde schijf van het huidige stelsel worden stapsgewijs 

gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). Door de invoering 

van het tweeschijvenstelsel ontstaat een basistarief (inclusief premies 

volksverzekeringen) voor het inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor het 

inkomen boven € 68.507. In 2021 is het basistarief 37,05%. Het nieuwe toptarief komt 

dan uit op 49,5%. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de 

tweede en derde schijf 38,10%. 

• Het beginpunt van de hoogste tariefschijf wordt tot en met 2021 bevroren op het niveau 

van 2018 (€ 68.507).  

• Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met 

betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen, versneld afgebouwd. 

Eenzelfde tariefmaatregel gaat gelden voor de: 

o ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en 

ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en 

de stakingsaftrek. 

o MKB-winstvrijstelling, mits het gezamenlijke bedrag van de met de 

ondernemersaftrek verminderde winst positief is. 

o terbeschikkingstellingsvrijstelling, mits het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit 

werkzaamheden positief is. 

o persoonsgebonden aftrek, op dit moment bestaande uit de uitgaven voor 

onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven 

voor gehandicapten, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden, 

aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en (op 

grond van overgangsrecht) verliezen op beleggingen in durfkapitaal. 

De afbouw wordt versneld naar 3%-punt per jaar (2,95%-punt voor 2023). Per 2023 wordt 

het beoogde aftrektarief van 37,05% bereikt. De tariefmaatregel is alleen van toepassing op 

belastingplichtigen die, als geen rekening zou worden gehouden met de hiervoor genoemde 

posten, een belastbaar inkomen uit werk en woning hebben of zouden hebben dat wordt 

belast in de hoogste schijf (in 2020 een inkomen van meer dan € 68.507). 
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Ontwikkeling beperken aftrektarief 2019 tot en met 2023: 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05% 

Maximaal aftrektarief andere grondslagverminderende 

posten 

51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05% 

• Het maximum van de algemene heffingskorting wordt in 2019, 2020 en 2021 

geleidelijk verhoogd met in totaal € 358. 

• Het maximum van de arbeidskorting wordt verhoogd, de arbeidskorting zal over een 

langer inkomenstraject oplopen en wordt steiler afgebouwd. Bovendien wordt 

voorgesteld het huidige vlakke maximum van de arbeidskorting te vervangen door 

een derde opbouwtraject met een extra opbouw van maximaal € 365. De verwachte 

maximale arbeidskorting bedraagt € 3.945 in 2021 en wordt bereikt bij een inkomen 

van ongeveer € 36.000. De arbeidskorting wordt vanaf dat bedrag met een 

percentage van 6% afgebouwd, waardoor de arbeidskorting bij een inkomen van iets 

meer dan € 100.000 op nihil uitkomt. 

• De opbouw van de IACK zal gelijkmatiger plaatsvinden. De opbouw verloopt vanaf 

het drempelinkomen geleidelijk vanaf nihil in plaats van vanaf een vast bedrag. Het 

opbouwpercentage stijgt naar 11,45%, maar de maximale IACK blijft gelijk, waardoor 

de maximale IACK al bij een lager inkomen wordt bereikt. 

• Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere 

lidstaat van de EU, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 

Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden, krijgen recht op het 

belastingdeel van de arbeidskorting en van de IACK. Het recht op het belastingdeel 

van de arbeidskorting en van de IACK geldt ook voor buitenlandse belastingplichtigen 

die een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland en 

aanspraak kunnen maken op toepassing van een bepaling in een regeling ter 

voorkoming van dubbele belasting die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt. 

 

• Met ingang van 2020 telt voor nieuwe ZW-uitkeringsgerechtigden zonder werk de 

ZW-uitkering niet mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de 

arbeidskorting en de IACK. Er wordt een knip aangebracht tussen zieken mét werk en 

zieken zonder werk. De ZW-uitkering die vrijwillig verzekerden ontvangen, telt wel 

mee voor de hoogte van de arbeidskorting en de IACK. Hetzelfde geldt voor personen 

met een fictieve dienstbetrekking. Voor mensen die op 31 december 2019 al recht 

hadden op een ZW-uitkering en van wie die ZW-uitkering doorloopt in 2020 en 
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eventueel ook daarna, blijft ook die ZW-uitkering meetellen voor de hoogte van de 

arbeidskorting en de IACK. 

 

• Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt in 

2020 verhoogd met 2%-punt van 14% naar 16%. 

• De maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt met 

drie jaar verkort van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar. Voor een werknemer 

waarvoor op de beschikking 30%-regeling een einddatum staat in de periode 1 

januari 2019 tot en met 31 december 2020 komt er overgangsrecht.  

• De verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen 

werknemers werkt door naar de keuzeregeling voor partiële buitenlandse 

belastingplicht in de IB, omdat het keuzerecht alleen kan worden toegepast 

gedurende de looptijd van de 30%-regeling. 

• Het plafond van de vrijwilligersregeling wordt verhoogd tot € 170 per maand en 

€ 1.700 per kalenderjaar. 

Ministerie van Financiën 18-9-2018, nr. 2018-0000147139 

3. Auto van de zaak 

• Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor 

volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4%. In de plannen tot en met 2020 blijft het 

algemene bijtellingspercentage 22%. Voor volledig elektrische auto’s gaat het 

bijtellingspercentage van 4% vanaf 2019 gelden tot maximaal 50.000 euro van de 

catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het dan geldende algemene 

bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof 

rijden. 

 

Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot  

Bijtelling CO2-uitstoot 2018 2019 2020 

Volledig elektrisch (EV) 0 g/km 4% 4% *1 4% *1 

Overig > 0 g/km 22% 22% 22% 

*1) Het verlaagde bijtellingspercentage geldt tot € 50.000,- van de catalogusprijs, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 

22%. Voor voertuigen die elektrisch rijden op waterstof geldt deze beperking niet. 

 

• Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag 

waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van 
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toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand 

volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen 

niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.  

• Dus een volledig elektrische auto met een CO2-uitstoot van 0 g/km die op 1 januari 

2018 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met januari 2023 (5 jaar 

lang) het 4% bijtellingspercentage (22% minus 18% milieukorting). Als de auto in 

februari 2023 nog als zakenauto wordt ingezet, dan blijft voor deze auto het 

algemene bijtellingspercentage van 22% gelden, een eventuele milieukorting wordt 

dan bepaald volgens de dan geldende bijtellingsregels. 

• Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog 

in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage. Voor 

auto’s die voor 1-1-2017 voor het eerst op naam gesteld zijn is het algemene 

bijtellingspercentage 25%, voor auto’s daarna 22%.  

• Auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld kennen op dit moment een 

onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. Deze verdwijnt, 

de onbeperkte geldigheidsduur eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf 

deze datum wordt ook jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een 

milieukorting op het algemene bijtellingspercentage van de auto. 

4. Ter beschikking gestelde fiets 

In het Belasting 2019 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2020 de waarde van het 

privévoordeel van de fiets van de zaak zal worden vastgesteld met behulp van een forfait.  

Dat forfait zal een bijtelling zijn van 7% van de consumentenadviesprijs, oftewel de 

oorspronkelijke nieuwwaarde, van de fiets. De regels met betrekking de fiets van de zaak 

worden door de forfaitaire bijtelling ter bepaling van de waarde van het privévoordeel van 

de ter beschikking gestelde fiets eenvoudiger en daarmee aantrekkelijker gemaakt. Om de 

toepassing van de bijtellingsregeling zo eenvoudig mogelijk te maken wordt de bijtelling in 

ieder geval van toepassing als de fiets voor (een deel van) het woon-werkverkeer ter 

beschikking staat.  

Zekerheidshalve het gaat dus alleen om de ter beschikking gestelde fiets (fiets van de zaak). 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen. Dus voor 

bijvoorbeeld (elektrische) stadsfietsen, bakfietsen en zogenoemde speed pedelecs, geldt 

allemaal een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs.   

Voor met de fiets van de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers bestaat uiteraard 

geen recht op een belastingvrije vergoeding.  Voor fietsen die vergoedt of verstrekt worden 

door de werkgever gelden de thans bekende regels.  

De nieuwe forfaitaire regeling in de (inkomsten- en) loonbelasting beïnvloedt de bestaande 

btw-regels voor een ter beschikking gestelde fiets van de zaak niet. Een btw-ondernemer 

heeft recht op aftrek van btw op goederen of diensten die hij voor btw-belaste doeleinden 

bestemt. Bij privégebruik daarvan moet een correctie plaatsvinden. Voor de btw geldt ook 
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woon-werkverkeer als privégebruik. Voor de fiets die een btw-ondernemer koopt en aan de 

werknemer verstrekt of ter beschikking stelt, geldt een afwijkende regeling. Goedgekeurd is 

dat als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen 

bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, de aftrek van btw uitgesloten is 

voor het bedrag dat uitkomt boven € 749. Tot de grens van € 749 inclusief btw komt de btw 

volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is).   

Buiten deze goedkeuring gelden de normale wettelijke regels.   

De vraag die rest is of de voorgestelde regeling wel zo aantrekkelijk is. Een vergoeding van 

woon-werk tegen € 0,19 per kilometer kan aardig oplopen. Daar kan na een of twee jaar ook 

een aardige fiets van gekocht worden. En we kennen natuurlijk de renteloze lening van de 

werkgever voor de aanschaf van een E-bike. Die kan met de kilometervergoeding worden 

terug betaald. 

 

5. Het behandelschema voor het Belastingpakket 2019 is als volgt: 

18 september 2018 Indiening belastingpakket 2019 

26 september 2018 Besloten technische briefing 

10 oktober 2018 Inbrengdatum voor het verslag 

23 oktober 2018 Nota naar aanleiding van verslag 

29 oktober 2018 Eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn 

1 november 2018 Schriftelijke antwoorden na eerste wetgevingsoverleg 

5 november 2018 Tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn en volledige tweede 

termijn 

13 en 14 november 

2018 

Plenaire behandeling 

15 november 2018 Brief beoordeling moties en amendementen 

15 november 2018 Stemmingen 

Ministerie van Financiën 14-9-2018 

 

 

Engwierum, 23-10-2018 


