
Het belastingplan 2018 en voorgenomen wijzingen 

 

Afschaffing landbouwregeling 

Zoals bij het belastingplan 2017 al was aangekondigd wordt met ingang van 1 januari 2018 de 
landbouwregeling in de btw afgeschaft. Op grond van de landbouwregeling blijven landbouwers e.d. 
buiten de heffing van btw, maar kunnen zij ook de btw op door hen gemaakte kosten niet in aftrek 
brengen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om de reguliere btw-regels toe te passen. Steeds 
minder bedrijven maken gebruik van de landbouwregeling en daarom wordt deze afgeschaft. 
Een slager die bij een veehandelaar levend vee kocht mocht 5,4% BTW aftrekken van het bruto 
bedrag ( stel aankoop levend vee € 1.000 dan mocht de slager in dit geval € 54,- voorbelasting 
aftrekken en dus bedraagt de inkoop netto € 946,-). Vanaf 1 januari 2018 betaalt de slager voor het 
zelfde levend vee € 1.060 ( incl. 6% BTW). 

Heffingskortingen en tarieven 

De maatregelen op het vlak van inkomensbeleid beogen de koopkracht van de huishoudens te 
verbeteren. Aangezien de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er op 
achteruit dreigt te gaan, zijn de maatregelen met name gericht op een versterking van de koopkracht 
van deze groepen. Daarnaast bleef de koopkracht van de laagste inkomens achter bij de koopkracht 
van de hoge inkomens. De regering beoogt er hiermee voor te zorgen dat elke groep er in doorsnee 
op vooruitgaat in 2018. In het Belastingplan 2018 is in dit kader onder andere een verhoging van de 
ouderenkorting opgenomen. Naast de maatregelen in het pakket Belastingplan 2018 regelt het 
koopkrachtpakket een verhoging van de zorgtoeslag, temporisering van de verlaging van de bijstand, 
een verhoging van het kindgebonden budget en een verlaging van de inkomensondersteuning AOW. 

De wijzigingen in de tarieven, tariefschijven en heffingskortingen in 2018 ten opzichte van 2017 zijn 
in onderstaande tabellen weergegeven: 

Heffingskortingen 2018   2017  

Max. algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd  € 2.265 € 2.254 

Max. algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd  € 1.157 € 1.151 

Afbouwpercentage algemene heffingskorting  4,683% 4,787% 

Min. algemene heffingskorting  € 0 € 0 

Max. arbeidskorting  € 3.249 € 3.223 

Afbouwpercentage arbeidskorting  3,60% 3,60% 

Min. arbeidskorting  € 0 € 0 

Opbouwpercentage arbeidskorting  28,067% 28,317% 

Max. inkomensafhankelijke combinatiekorting  € 2.801 € 2.778 

Jonggehandicaptenkorting  € 728 € 722 

Ouderenkorting € 1.418 / € 72 € 1292 / € 71 

Alleenstaande ouderenkorting  € 423 € 438 

  

Schijfgrenzen 2018  2017  



Einde 1e schijf  € 20.142 € 19.982   

Einde 2e schijf geboren vóór 1 januari 1946  € 34.404 € 34.130   

Einde 2e schijf geboren na 1 januari 1946 € 33.994 € 33.791 

Einde 3e schijf  € 68.507 € 67.072  

  

Gecombineerde tarieven inkomstenbelasting/ 
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 

2018  2017  

Tarief 1e schijf onder AOW-leeftijd  36,55% 36,55% 

Tarief 1e schijf boven AOW-leeftijd  18,65% 18,65% 

Tarief 2e schijf onder AOW-leeftijd  40,85% 40,80% 

Tarief 2e schijf boven AOW-leeftijd  22,95% 22,90%  

Tarief 3e schijf  40,85% 40,80%  

Tarief 4e schijf  51,95% 52,00%  

 
 Aanpassing percentage energie-investeringsaftrek 

Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt met 0,5 procentpunt verlaagd. Bij de 
behandeling van het Belastingplan 2017 is een amendement aangenomen waardoor het voor 
innovatieve starters gemakkelijker wordt om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. 
Als dekking voor deze aanpassing is destijds voorgesteld om het percentage van de energie-
investeringsaftrek met 0,5 procentpunt te verlagen per 1 januari 2018. De beoogde verlaging is 
destijds per abuis niet in het amendement opgenomen. In het Belastingplan 2018 wordt deze omissie 
hersteld. 

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen  

De tijdklemmen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen 
woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) 
zijn per 1 april 2017 in hun geheel vervallen. Dit betekent dat de eis dat gedurende tenminste vijftien 
jaar jaarlijks premies moeten zijn betaald (KEW) dan wel bedragen moeten zijn ingelegd (SEW of 
BEW) niet langer wordt gesteld. Voldoende voor toepassing van de hoge vrijstelling is dan dat 
jaarlijks premiebetaling of inleg heeft plaatsgevonden binnen een bandbreedte van 1:10 en dat de 
uitkering wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld. In aanvulling 
hierop heeft het ministerie van Financiën goedgekeurd dat ook de tijdklemmen voor 
kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten onder het zogenoemde Brede Herwaarderingsregime niet 
meer worden toegepast. Deze goedkeuring wordt nu in wetgeving omgezet. 

AOW 

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2018 met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar. U betaalt 1 jaar 

langer AOW-premies en u ontvangt 1 jaar later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-

leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/wanneer_bereikt_u_de_aow_leeftijd/wanneer_bereikt_u_de_aow_leeftijd
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/heffingskortingen


Overige voorgenomen wijzingen (nieuwe kabinet) 

Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar voor kleine bedrijven  

Het nieuwe kabinet gaat in elk geval kleine werkgevers stimuleren om sneller mensen in vaste dienst 
te nemen. Kleinere bedrijven hoeven zieke werknemers straks minder lang loon door te betalen.  
De nieuwe regering wil de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven nu beperken tot één jaar. 

Het tweede jaar moeten ze samen betalen. Voor de loondoorbetalingsverplichting van het 
tweede jaar komt er een 'verzekeringspot', waar alle kleine werkgevers aan meebetalen. 
Als grens wordt voorlopig het aantal van twintig werknemers genoemd. Bedrijven met meer 
werknemers blijven verplicht om twee jaar het loon zelf door te betalen 

Lage BTW tarief van 6% naar 9% 

Voor niets gaat de zon op. Om de vereenvoudiging van het belastingstelsel te bekostigen, overweegt 
het nieuwe kabinet een btw-verhoging en een hogere heffing op energie. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het lage btw-tarief verhoogd worden van 6 naar 9 procent. Het lage 
btw-tarief geldt onder meer voor de dagelijkse boodschappen. 
Doordat het nieuwe kabinet het laagste btw-tarief van 6 naar 9 procent verhoogt, is een gemiddeld 
huishouden straks twee tientjes per maand extra kwijt aan alledaagse zaken als voedsel, de kapper of 
de bioscoop. 

Hypotheekrente aftrek sneller afgebouwd 

Het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek versneld gaan afbouwen. Vanaf 2023 kan elke eigen 

woningbezitter maximaal 37 procent van de betaalde hypotheekrente aftrekken van de belasting.  

De vorige regering zette de daling daarvan al in van 52 naar 37 procent, maar dan in stapjes van een 

half procent. In dat tempo zou de afbouw in 2043 afgerond moeten zijn.  

Met de forse versnelling - 2023 in plaats van 2043 - neemt het aanstaande kabinet de gok dat 

huiseigenaren de verlaging van de aftrek accepteren, omdat ze direct in de portemonnee merken.  

Om de pijn enigszins te verzachten worden de huiseigenaren gecompenseerd door een verlaging van 

onder andere de inkomstenbelasting.  

 

De huizenbezitters worden ook gecompenseerd d.m.v. een verlaging van het eigenwoningforfait. Dat 

is het percentage van de WOZ-waarde dat woningeigenaren jaarlijks bij hun inkomen moeten 

optellen. Het moet gaan dalen van 0,75 procent nu, naar 0,6 procent. Het forfait verhoogt het 

inkomen, de aftrek verlaagt het. Idealiter, zo is de hoop, houden een lagere aftrek en een lager 

forfait elkaar op de euro nauwkeurig in evenwicht. Maar voor het inkomen van elke individuele 

huizenbezitter pakken de effecten anders uit. 

Deze verlaging en die van de hypotheekrenteaftrek hangt samen met het voornemen van het nieuwe 

kabinet om van vier naar twee belastingschijven te komen. 

Het nieuwe kabinet wil het belastingstelsel flink vereenvoudigen. Twee van de vier belastingschijven 

gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat naar 37%. Bij een inkomen uit werk en woning van 

meer dan € 68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%. Het is de 

bedoeling dat dit nieuwe systeem ingaat per 2019, mits de Belastingdienst dit aankan. 

https://www.volkskrant.nl/economie/onder-rutte-iii-is-gemiddeld-huishouden-twee-tientjes-per-maand-extra-kwijt-aan-alledaagse-zaken~a4520575/
https://www.volkskrant.nl/economie/onder-rutte-iii-is-gemiddeld-huishouden-twee-tientjes-per-maand-extra-kwijt-aan-alledaagse-zaken~a4520575/


Achttien van de twintig belastingbetalers zullen in de eerste schijf vallen en zullen dus maximaal 37 

procent van hun hypotheekrente kunnen aftrekken. De belastingbetalers met een inkomen boven 

twee keer modaal, zien hun maximale hypotheekrenteaftrek van, nu, 49,5 procent in zes jaar dalen 

naar 37 procent. 

Daartegenover gaan huizenbezitters die hun hypotheek helemaal hebben afgelost, erop 

achteruit. Het kabinet wil het eigenwoningforfait voor deze groep geleidelijk weer invoeren in  

stapjes. Eerder werden huizenbezitters die volledig aflosten vrijgesteld van deze belasting, om 

aflossen te stimuleren , de wet Hillen. Deze wet  is ooit in het leven geroepen om mensen te 

stimuleren om een huis te kopen en die ook af te lossen. Het nieuwe kabinet acht dat niet meer 

nodig, omdat de hypotheekrente bij aflossingsvrije hypotheken sinds 2013 niet fiscaal aftrekbaar is. 

Het lijkt wel of mensen nu worden gestraft voor het bezit van een woning die netjes hun schulden 

hebben afgelost. Eerst dus mensen aansporen om vooral af te lossen en dan nu een boete op 

spaarzaamheid. 

Vennootschapsbelasting omlaag 

Het nieuwe kabinet wil de vennootschapsbelasting fors verlagen. Voor winsten tot € 250.000 gaat 
het vennootschapsbelastingtarief omlaag van 20% naar 16%. Het percentage van de tweede schijf 
(voor het meerdere boven de € 250.000) gaat van 25% naar 21%. Omdat deze verlaging de schatkist 
fors wat geld kost, zullen zeer waarschijnlijk enkele aftrekposten worden beperkt of geschrapt. 

Basisbeurs 

De basisbeurs komt niet terug, het leenstelsel blijft overeind. Wel krijgen studenten in hun eerste 
jaar  € 1.000 korting op hun collegegeld. Zo hoopt de regering de drempel om te gaan studeren te 
verlagen.  

Bevallingsverlof 

Vaders krijgen een week vaderschapsverlof. Nu krijgen partners slechts twee dagen vrij na de 
geboorte van een kind. Nieuw is ook dat ze vijf weken extra vrij mogen nemen tegen 70 procent van 
hun salaris. De kosten zijn voor de overheid. 
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https://www.ad.nl/binnenland/nee-vaderschapsverlof-komt-voor-mij-te-laat~aa6aad16/
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