
 

 

Prinsjesdag 2022 
 



 

Beste collega, 
 
Op dinsdag 20 september 2022 was het weer Prinsjesdag. Met een historisch 
aantal crises die Nederland en de wereld momenteel teisteren, is er werk aan de 
winkel voor het kabinet. Er zal een goede balans moeten worden gevonden tussen 
het aanpakken van de Wooncrisis, de Energiecrisis, de Stikstofcrisis, de 
Klimaatcrisis, de Toeslagencrisis én de Asielcrisis. De overheidsfinanciën kunnen 
immers maar één keer worden uitgegeven; een extra reden om dit jaar in te zoomen 
op de aangekondigde maatregelen in de Miljoenennota, het Belastingplan en de 
begrotingen van de verschillende ministeries. 
 
Dit Prinsjesdagoverzicht van Impact Opleiding & Training vat alle maatregelen 
samen die voor jouw adviespraktijk belangrijk zijn. We behandelen niet alleen de 
Prinsjesdagmaatregelen, maar nemen ook maatregelen mee die al eerder zijn 
aangekondigd, maar per 1 januari 2023 ingaan. Zo ben jij volledig op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen! 
 
We hebben de maatregelen onderverdeeld in de volgende thema’s: 

• Algemeen 
• Wonen en hypotheek 
• Fiscaliteit 
• Ondernemers 
• Overig 

 
De komende maanden worden de met Prinsjesdag aangekondigde plannen verder 
uitgewerkt en in zowel de Tweede als de Eerste Kamer behandeld. Met een  
PA-abonnement van Impact Opleiding & Training blijf je ook gedurende het jaar 
volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. 
 
Wil jij dus altijd en overal up-to-date zijn, zonder te worden opgezadeld met 
langdradige artikelen en overbodige informatie? Kijk dan eens op www.impact.nu/pa 
en sluit voor slechts € 4,95 per maand een abonnement af! 
 
En heb je vragen over dit Prinsjesdagoverzicht? Neem dan gerust contact  
met ons op via kennis@impact.nu of bel ons op 024 – 324 3113. 
 
Wij wensen je heel veel plezier met dit Prinsjesdagoverzicht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Impact Kenniscentrum 
 

http://www.impact.nu/pa
mailto:kennis@impact.nu


 

Algemeen 
 
Verwachte koopkrachtcijfers  
in 2023 
 
Op basis van inkomensbron 

Werkenden + 3,4% 
Uitkeringsgerechtigden + 8,5% 
Gepensioneerden + 4,3% 

 

Op basis van inkomensgroep 

< 115% wml + 7,4% 
115% - 184% wml + 5,1% 
184% - 281% wml + 3,1% 
281% - 414% wml + 3,0% 
> 414% wml + 1,9% 

 

Op basis van huishoudtype 

Tweeverdieners + 3,2% 
Alleenverdieners  + 5,4% 
Alleenstaanden  + 3,5% 

 

Op basis van gezinssamenstelling 

Met kinderen + 4,0% 
Zonder kinderen + 3,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Economische ontwikkelingen 
 
Dit jaar begon de Koning de Troonrede met het 
benoemen van de huidige situatie in de 
maatschappij: “Wij leven in een tijd van 
tegenstrijdigheden en onzekerheid.” Hoewel de 
economie groeit en de werkgelegenheid laag 
blijft, komt de bestaanszekerheid steeds verder 
onder druk te staan. 

Met een maatregelenpakket van historische 
omvang probeert het kabinet de drastisch 
gedaalde koopkracht volgend jaar (deels) te 
compenseren. Al in aanloop naar Prinsjesdag 
werd echter bekendgemaakt dat we geen gouden 
bergen hoefden te verwachten: een volledige 
compensatie voor de inflatie zit er niet in. 

In 2022 groeit de economie volgens 
voorspellingen van het Centraal Planbureau 
(CPB) met 4,6%. Deze stijging is vrijwel volledig 
toe te schrijven aan de eerste twee kwartalen. 
Momenteel is het beeld als gevolg van de oorlog 
in Oekraïne en de enorme inflatie aan het 
kantelen. Voor 2023 wordt een economische groei 
van 1,5% voorspeld. 

Door het koopkrachtpakket van het kabinet stijgt 
de gemiddelde koopkracht van huishoudens 
volgend jaar met 3,9%. Als gevolg van de 
verhoging van het minimumloon gaan 
uitkeringsgerechtigden er met een 
koopkrachtstijging van 8,5% meest op vooruit. De 
werkelijke ontwikkeling in koopkracht blijft 
uiteraard afhankelijk van individuele 
omstandigheden. 

De werkloosheid stijgt volgens het CPB van 3,4% 
in 2022 naar 3,9% in 2023 en door de forse 
verhoging van het wettelijk minimumloon stijgen 
de gemiddelde lonen. 

Het koopkrachtpakket heeft een negatief effect op 
het overheidssaldo (de inkomsten verminderd met 
de uitgaven van de overheid): in 2023 wordt het 
overheidssaldo begroot op – 2,5% van het bruto 
binnenlands product (– 1,1% in 2022). 



 

Wonen en hypotheek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afschaffing schenkingsvrijstelling 
eigen woning 
 
Momenteel kan iedereen tussen de 18 en 
40 jaar eenmalig een belastingvrije 
schenking van € 106.671 (2022) 
ontvangen ten behoeve van de eigen 
woning. 
 
Deze schenkingsvrijstelling eigen woning 
wordt – zoals eerder aangekondigd – 
vanaf 2024 afgeschaft. In aanloop naar de 
afschaffing wordt de vrijstelling al vanaf 
2023 verlaagd naar € 28.947, gelijk aan 
de eenmalige vrijstelling voor schenkingen 
van ouders aan kinderen tussen de 18 en 
40 jaar. 
 
Door de afschaffing van de 
schenkingsvrijstelling vanaf 2024 wordt 
ook de spreidingsmogelijkheid beperkt: 
schenkingen die voor het eerst in 2022 
worden gedaan, kunnen wel in 2023 maar 
niet meer in 2024 worden aangevuld. 

Btw-vrijstelling voor zonnepanelen 
 
Momenteel kunnen particuliere 
zonnepaneelhouders betaalde btw (21%) 
geheel of gedeeltelijk terugvragen door 
zich te registreren als ondernemer voor de 
omzetbelasting (btw). Om investeringen in 
zonnepanelen te stimuleren en de 
administratieve lasten voor 
zonnepaneelhouders en de 
Belastingdienst te verminderen, wordt 
vanaf 2023 een btw-vrijstelling voor de 
levering en installatie van zonnepanelen 
ingevoerd. 
 
De vrijstelling is van toepassing op de 
levering en installatie van zonnepanelen 
op of in de onmiddellijke nabijheid van 
wonen. Er wordt daarnaast onderzocht of 
het mogelijk en wenselijk is om de 
vrijstelling ook te laten gelden voor 
overige gebouwen die worden gebruikt 
voor activiteiten van algemeen belang.  

Tip: 

Om in 2023 nog een bedrag van 
ruim een ton te kunnen schenken, 
zou in 2022 alvast een klein bedrag 
onder de verhoogde 
schenkingsvrijstelling kunnen 
worden geschonken. Dit bedrag 
kan dan in 2023 nog worden 
aangevuld tot € 106.671. Voor de 
hoogte van de vrijstelling wordt 
namelijk gekeken naar het jaar 
waarin de eerste schenking wordt 
gedaan. De ontvanger moet dan 
wel in 2022 in een aangifte 
schenkingsvrijstelling een beroep 
doen op de verhoogde vrijstelling. 

 



 

 
  

Tip: 

Voor de woningwaardegrens in de 
vrijstelling van de overdrachtsbelasting 
geldt als uitgangspunt de datum waarop 
de juridische levering plaatsvindt bij de 
notaris. Bij een woning met een 
koopsom/marktwaarde tussen de 
€ 400.000 en € 440.000 kan het 
daardoor gunstig zijn om het moment 
van levering over de jaarwisseling heen 
te tillen. 

Wijzigingen overdrachtsbelasting 
 
Per 1 januari 2021 geldt voor de 
overdrachtsbelasting een vrijstelling voor 
verkrijgers tussen de 18 en 35 jaar, als zij 
een woning verwerven die ze als 
hoofdverblijf gaan gebruiken. Deze 
vrijstelling geldt alleen als het hoogste 
bedrag van de koopsom en de marktwaarde 
van de woning niet hoger is dan € 400.000. 
Deze grens wordt vanaf 2023 verhoogd 
naar € 440.000. 
 
Verder wordt het algemene tarief in de 
overdrachtsbelasting (voor de verkrijging 
van woningen door beleggers én voor de 
verkrijging van overige gebouwen, 
waaronder kantoorpanden) vanaf 2023 
verhoogd van 8% naar 10,4%. Het kabinet 
wil hiermee koopstarters en doorstromers 
een relatief sterkere positie geven op de 
koopwoningmarkt ten opzichte van 
beleggers.  

Inkomensafhankelijke huurverlaging 
 
Om huurders met een laag inkomen te 
ondersteunen, worden de huren van 
corporatiewoningen verlaagd. Deze 
inkomensafhankelijke huurverlagingen 
stonden gepland voor 2024, maar zijn nu 
vervroegd naar 1 juli 2023. 
 
Door de huurverlagingen gaan huurders 
gemiddeld € 57 per maand minder aan 
huur betalen. Ongeveer 510.000 
huishoudens kunnen aanspraak maken op 
de inkomensafhankelijke huurverlaging. 
Daarnaast wordt voor financieel kwetsbare 
groepen de huurtoeslag verhoogd. 
 
Meer geld voor isolatie woningen 
 
Een besparing op de energierekening kan 
voor een groot deel worden gerealiseerd 
door het goed isoleren van woningen. Om 
deze isolatie in gang te zetten, stelt het 
kabinet in 2023 en 2024 in totaal € 300 
miljoen extra beschikbaar voor het 
Nationaal Isolatieprogramma. Met dit 
bedrag kunnen gemeenten hun inwoners 
ondersteunen en begeleiden bij de isolatie 
van woningen. 
 
 



 

Fiscaliteit 
 
 
  
Belastingtarieven en 
heffingskortingen 
 
Het lage tarief in box 1 van de 
inkomstenbelasting daalt per 2023 van 
37,07% naar 36,93%. De grens tussen 
de eerste en tweede schijf wordt 
verhoogd van € 69.398 naar € 73.031. 

Tarieven box 1 per 1 januari 2023 

Belastbaar inkomen Tarief 
€ 0 tot € 73.031 36,93% 
Vanaf € 73.031 49,50% 

 
Het heffingsvrij vermogen in box 3 
bedraagt € 57.000 per persoon in 2023 
(€ 50.650 in 2022). Het box 3-tarief 
stijgt vanaf 2023 met 1 procentpunt per 
jaar tot uiteindelijk 34% vanaf 2025. 

Om werken aantrekkelijker te maken, 
wordt de arbeidskorting verhoogd van 
maximaal € 4.260 in 2022 naar € 5.052 
in 2023. Wel wordt deze sneller 
afgebouwd: het afbouwpercentage stijgt 
naar 6,51% in 2023 (5,86% in 2022). 

Het maximumbedrag van de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(IACK) wordt iets verhoogd van € 2.534 
in 2022 naar € 2.694 in 2023. Vanaf 
2025 wordt de IACK afgeschaft (zie 
verderop in dit overzicht). 
 
Afbouw Wet Hillen 
 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de 
aftrek wegens geen of geringe 
eigenwoningschuld met 3 1/3 
procentpunt per jaar afgebouwd. 

De aftrek bedraagt in 2023 maximaal  
83 1/3% van het verschil tussen de 
voordelen uit eigen woning en de 
aftrekbare rente en kosten uit eigen 
woning. 

Verdere afbouw 
hypotheekrenteaftrek 
 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van 
rente en kosten in verband met de eigen 
woning verder beperkt. Het maximale 
aftrektarief bedraagt dan 36,93%, gelijk 
aan het lage tarief in box 1 van de 
inkomstenbelasting. 
 
Belastingplichtigen die rente en kosten 
aftrekken in de hoogste schijf, krijgen 
hierdoor te maken met een bijtelling van 
12,57% (het verschil tussen het 
maximale aftrektarief van 36,93% en het 
belastingtarief van 49,50%) over het 
bedrag dat zij in de hoogste schijf 
hebben afgetrokken. 
 
Ook andere grondslagverminderende 
posten, waaronder betaalde 
partneralimentatie, worden aftrekbaar 
tegen maximaal 36,93%. 

Tip: 
 
Door de beperking van het maximale 
aftrektarief kan het interessant zijn om 
bepaalde kosten nog in 2022 te maken. 
Voor bijvoorbeeld klanten die hun 
hypotheek willen oversluiten is, de 
eventueel verschuldigde boeterente in 
2022 nog aftrekbaar tegen maximaal 
40%. Bij een boeterente van € 25.000 
levert oversluiten in 2022 een voordeel 
op van ruim € 750 ten opzichte van 
oversluiten in 2023. 
 



 

  Leegwaarderatio 
 
Voor de box 3-heffing en de heffing van 
schenk- en erfbelasting wordt de waarde 
van verhuurde woningen (waarbij de 
huurder huurbescherming geniet) bepaald 
door de WOZ-waarde, vermenigvuldigd 
met de leegwaarderatio. De 
leegwaarderatio is afhankelijk van de 
jaarlijkse huurprijs in verhouding tot de 
WOZ-waarde. Door de leegwaarderatio 
worden woningen in verhuurde staat voor 
een lagere waarde in aanmerking 
genomen dan woningen die niet worden 
verhuurd. 

In tegenstelling tot het voornemen uit het 
coalitieakkoord om de leegwaarderatio af 
te schaffen, wordt er voor huurcontracten 
zonder einddatum nu voor gekozen om de 
percentages van de leegwaarderatio te 
actualiseren. Het volledig afschaffen van 
de leegwaarderatio zou namelijk in strijd 
kunnen zijn met het discriminatieverbod in 
artikel 14 van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM). Voor 
tijdelijke contracten en bij verhuur aan 
gelieerde partijen wordt de 
leegwaarderatio wel afgeschaft.  

Box 3 
 
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in 
het welbekende “Kerstarrest” een bom gelegd 
onder het huidige box 3-stelsel. Inmiddels is 
toegezegd dat bezwaarmakers in box 3 zullen 
worden gecompenseerd. Daarnaast gaat 
vanaf 2026 een nieuw box 3-stelsel op basis 
van werkelijk rendement in en gaat tot die tijd 
een overgangsregeling gelden. 

Naast de verhoging van het heffingsvrij 
vermogen en het tarief (zie het onderdeel 
‘Belastingtarieven en heffingskortingen’) 
wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel 
(Overbruggingswet box 3) een regeling 
opgenomen voor de jaren 2023 tot en met 
2025. Hierin wordt de belastingheffing 
gebaseerd op de werkelijke samenstelling van 
het vermogen, waarbij drie categorieën 
worden onderscheiden: 

1. Banktegoeden en contant geld 
2. Overige bezittingen 
3. Schulden 

Voor iedere categorie gaat een afzonderlijk 
forfaitair rendementspercentage gelden. Dit 
percentage wordt pas na afloop van het 
kalenderjaar vastgesteld, zodat zo goed 
mogelijk kan worden aangesloten bij de 
daadwerkelijk gemiddeld behaalde 
rendementen. 

De peildatum voor box 3 blijft ongewijzigd op 
1 januari van het betreffende kalenderjaar. In 
het wetsvoorstel is een regeling opgenomen 
om peildatumarbitrage tegen te gaan (denk 
bijvoorbeeld aan het schuiven van vermogen 
tussen verschillende vermogenscategorieën of 
het aangaan van schulden vlak voor de 
peildatum). De Belastingdienst zal 
risicogericht toetsen of sprake is van 
peildatumarbitrage. Onder bepaalde 
voorwaarden moet de belastingplichtige 
kunnen aantonen dat sprake is van zakelijke 
(niet-fiscale) motieven. 

 
 

 
 
 



 

 Afschaffing middelingsregeling 
 
Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling in 
de inkomstenbelasting afgeschaft. Op 
grond van deze regeling kunnen 
belastingplichtigen met een sterk 
wisselend inkomen profiteren van een 
tariefvoordeel door hun inkomen over drie 
aaneengesloten jaren te middelen. De 
middelingsregeling wordt afgeschaft om 
het belastingstelsel te vereenvoudigen en 
omdat nauwelijks gebruik werd gemaakt 
van de regeling. 
 
Voor de jaren na 2022 gaat wel 
overgangsrecht gelden, mits het jaar 2022 
in het middelingstijdvak wordt betrokken. 
Hierdoor betreft het laatste tijdvak 
waarover gemiddeld kan worden de jaren 
2022, 2023 en 2024. 
 
 
 

Verhoging onbelaste 
reiskostenvergoeding 
 
Werkgevers kunnen hun werknemers een 
onbelaste reiskostenvergoeding 
verstrekken van € 0,19 per km. Als de 
werknemer met het openbaar vervoer 
reist, dan mag de werkgever ook de 
(hogere) reiskosten onbelast vergoeden. 
 
Het bedrag van € 0,19 per km is sinds 
2006 niet meer verhoogd, terwijl de 
kosten van autogebruik en openbaar 
vervoer sindsdien sterk zijn gestegen. 
Daarom wil het kabinet het bedrag van de 
onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 
2023 verhogen naar € 0,21 per km. Per 1 
januari 2024 komt hier nog een schepje 
bovenop: de onbelaste 
reiskostenvergoeding wordt dan 
verhoogd naar € 0,22 per km. 
 
 
 
 

Tip: 
 
Belastingplichtigen die nog gebruik 
willen maken van middeling, kunnen 
hiervoor een verzoek indienen bij de 
Belastingdienst. Hiervoor moet het 
formulier ‘Verzoek om middeling 
Inkomstenbelasting’ worden ingevuld 
en verstuurd naar het belastingkantoor. 
Binnen 8 weken na de ontvangst van 
het verzoek stuurt de Belastingdienst 
een beslissing over middeling. 
Middeling wordt alleen toegekend als 
het verschil tussen de betaalde 
belasting en de verschuldigde belasting 
na middeling hoger is dan € 545.  

  

Tip: 

De onbelaste reiskostenvergoeding is – 
evenals bijvoorbeeld maaltijden bij 
overwerk – aangemerkt als gerichte 
vrijstelling binnen de werkkosten-
regeling (WKR). Het is voor werkgevers 
toegestaan om een hogere 
reiskostenvergoeding te verstrekken. In 
beginsel wordt het bedrag boven de 
onbelaste reiskostenvergoeding dan 
wel gerekend tot het loon van de 
werknemer.  

 

De hogere vergoeding kan echter wel 
binnen de WKR worden aangewezen 
als eindheffingsloon. Als het totaal aan 
aangewezen loonbestanddelen de vrije 
ruimte niet overstijgt, is de hogere 
vergoeding alsnog onbelast. De vrije 
ruimte bedraagt in 2023 1,92% van de 
fiscale loonsom tot € 400.000 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-middeling-ib3032z3fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-middeling-ib3032z3fol.pdf


 

  Uitfaseren inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 
 
Alleenstaande ouders die arbeid en zorg 
voor jonge kinderen combineren, kunnen 
profiteren van de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (IACK). 
 
Vanaf 1 januari 2025 wordt de IACK 
afgeschaft. Deze afschaffing geldt niet 
voor ouders met kinderen die vóór 2025 
zijn geboren. Hierdoor blijft de IACK 
bestaan tot en met 31 december 2036. 
Op 1 januari 2037 zijn namelijk alle 
kinderen die voor 2025 zijn geboren 12 
jaar of ouder. 
 
De afschaffing van de IACK heeft vier 
belangrijke redenen: 

• Ouders krijgen te maken met een 
herziening van de 
kinderopvangtoeslag, 
waarbinnen een 
inkomensonafhankelijke 
vergoeding van 96% van de 
opvangkosten wordt verstrekt. 

• Vereenvoudiging en hervorming 
van het belastingstelsel. 

• Verlaging van het verschil in 
belastingdruk tussen een- en 
tweeverdienershuishoudens. 

• Met de opbrengst van de 
afschaffing worden andere 
koopkrachtmaatregelen 
gefinancierd. 

Afbouw algemene heffingskorting 
afhankelijk van verzamelinkomen 
 
Iedere belastingplichtige heeft recht op 
de algemene heffingskorting (AHK) van 
maximaal € 3.070 in 2023. Deze 
heffingskorting wordt vanaf een bepaald 
inkomen afgebouwd. Momenteel geldt 
als uitgangspunt voor de afbouw van de 
algemene heffingskorting het inkomen uit 
werk en woning (box 1). 
 
Omdat de huidige regeling ervoor zorgt 
dat belastingplichtigen met een hoog box 
1-inkomen minder kunnen profiteren van 
de AHK dan belastingplichtigen die 
relatief meer inkomen uit box 2 
(aanmerkelijk belang) en box 3 (sparen en 
beleggen) hebben, wordt vanaf 2025 het 
verzamelinkomen (het totale inkomen in 
box 1, 2 en 3) relevant voor de afbouw. 
 
Met deze wijziging wordt ook gezorgd 
voor meer uniformiteit binnen de 
heffingskortingen. De hoogte van 
sommige andere heffingskortingen, zoals 
bijvoorbeeld de ouderenkorting, is 
namelijk al afhankelijk van het 
verzamelinkomen. 
 
 



 

Ondernemers 
 
  Uitfaseren oudedagsreserve 
 
Ondernemers in de inkomstenbelasting 
kunnen momenteel maximaal 9,44% van 
hun winst met een maximum van 
€ 9.632 doteren aan de 
oudedagsreserve. Het gereserveerde 
bedrag hoeft niet apart te worden gezet, 
maar kan worden gebruikt voor de 
bedrijfsvoering. 

Omdat de ouderdagsreserve in ongeveer 
de helft van de gevallen niet wordt 
gebruikt als oudedagsvoorziening, heeft 
het kabinet besloten de oudedagsreserve 
per 1 januari 2023 af te schaffen. Het is 
vanaf die datum niet langer mogelijk om 
nog fiscaal-vriendelijk een bedrag opzij 
te zetten. 

Met de afschaffing moet het verschil 
tussen ondernemers en werknemers in 
de inkomstenbelasting worden verkleind. 
Daarnaast zouden ondernemers door de 
maatregelen in de Wet toekomst 
pensioenen meer mogelijkheden krijgen 
om een oudedagsvoorziening in de derde 
pijler op te bouwen. 

Een reeds opgebouwde 
oudedagsreserve wordt wel nog volgens 
de huidige regels afgewikkeld. Dat 
betekent dat er bij staking van de 
onderneming ofwel direct moet worden 
afgerekend over de oudedagsreserve 
ofwel dat met de oudedagsreserve een 
lijfrente moet worden aangekocht. 

 

 
 
 

Oudedagsverplichting aanwenden 
ter verkrijging lijfrente 
 
Met ingang van 1 april 2017 kunnen 
directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) 
geen pensioen in eigen beheer meer 
opbouwen. Eén van de mogelijkheden 
voor het reeds opgebouwde pensioen 
was omzetting hiervan in een 
oudedagsverplichting (ODV). 

Een ODV kan – zolang deze nog niet 
uitkeert – worden omgezet in een 
lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of 
lijfrentebeleggingsrecht. In het 
Verzamelbesluit pensioenen is ook voor 
reeds-ingegane ODV’s de goedkeuring 
opgenomen om deze om te zetten in een 
lijfrente, mits dat uiterlijk gebeurde 
voordat de dga de AOW-leeftijd + vijf 
jaren bereikte. 

Omdat de huidige mogelijkheden in de 
praktijk na deze goedkeuring nog steeds 
onvoldoende bleken, is in het 
Belastingplan 2023 goedgekeurd dat 
een ODV ook door dga’s die 5 jaar ouder 
zijn dan de AOW-leeftijd kan worden 
omgezet in een lijfrente. Deze maatregel 
geldt met terugwerkende kracht tot 1 
april 2017. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbouw zelfstandigenaftrek 
 
De zelfstandigenaftrek kan worden 
toegepast door ondernemers die voldoen 
aan het urencriterium. 

Vanaf 2020 wordt de 
zelfstandigenaftrek verlaagd. Deze 
afbouw wordt vanaf 2023 versneld. In 
verschillende stappen wordt de 
zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 
in 2022 naar € 900 in 2027. 

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 
€ 5.030.  

 

Wijzigingen tarief 
vennootschapsbelasting 
 
In de vennootschapsbelasting gelden 
twee tarieven: winst tot € 395.000 wordt 
in 2022 belast tegen 15%, terwijl voor 
de winst boven € 395.000 een tarief van 
25,8% geldt. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt de grens 
tussen de eerste en tweede schijf 
verlaagd naar € 200.000. Daarnaast 
wordt het lage tarief met 4 procentpunt 
verhoogd tot 19%. De wijzigingen in het 
tarief betekenen dat bedrijven fors meer 
vennootschapsbelasting gaan betalen. 
Voor de winst tussen de € 200.000 en 
de € 395.000 stijgt de belastingdruk met 
maar liefst 10,8%. 

Twee schijven in box 2 
 
In 2022 betalen belastingplichtigen over 
het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 
2) 26,9% belasting. Het tarief is 
onafhankelijk van de hoogte van de 
belastbare inkomsten. 
 
Om de kosten voor het rechtsherstel in 
box 3 te dekken, wordt in het 
Belastingplan 2023 voorgesteld om met 
ingang van 1 januari 2024 het aantal 
tarieven in box 2 te verdubbelen. Voor de 
eerste € 67.000 gaat een basistarief van 
24,5% gelden, voor het meerdere een 
toptarief van 31%. 
 
  
 Tip: 
 
Fiscaal partners kunnen het inkomen uit 
aanmerkelijk belang vrij aan elkaar 
toerekenen in de IB-aangifte (artikel 2.17 
lid 5 onderdeel b Wet IB 2001). Bij een 
box 2-inkomen tot € 134.000 (2 keer 
€ 67.000) kan vanaf 2024 dus volledig 
worden geprofiteerd van het lage tarief 
in box 2. 

  



 

Overig 
 
Ontwikkelingen zorgverzekering 

De premie voor de basiszorgverzekering gaat volgens voorspellingen van het ministerie van 
Volksgezondheid met € 135 per jaar omhoog. Hiermee komt de premie voor de 
basiszorgverzekering uit op € 137,41 per maand. Uiteindelijk worden de definitieve premies in 
het najaar vastgesteld door de zorgverzekeraars.  

Het verplicht eigen risico voor de basiszorgverzekering bedraagt ook in 2023 € 385. Daarmee 
blijft het eigen risico – dat sinds 2016 niet meer is gewijzigd – ook volgend jaar gelijk. 
Verzekerden kunnen ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal € 885. 
In ruil hiervoor krijgen zij dan een korting op de premie. 

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden daalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
Zorgverzekeringswet in 2023 van 6,75% naar 6,68% (hoge tarief). Ondernemers en 
gepensioneerden krijgen eveneens te maken met een daling van de inkomensafhankelijke 
bijdrage: voor deze groepen gaat de bijdrage omlaag van 5,50% naar 5,43% (lage tarief). 

De zorgtoeslag voor mensen met lage inkomens stijgt fors: eenpersoonshuishoudens krijgen 
€ 514 per jaar meer, terwijl de zorgtoeslag voor toeslagpartners stijgt met € 613 per jaar. De 
maximale zorgtoeslag komt hiermee uit op € 1.850 voor alleenstaanden en € 3.166 voor 
toeslagpartners. 
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Koopkrachtmaatregelen 
 
Om de gevolgen van de inflatie en de 
gestegen energieprijzen te dempen, 
wordt er een tijdelijk maximum 
ingevoerd op de gas- en 
elektriciteitsprijzen. Daarnaast gaan 
het minimumloon en de hieraan 
gekoppelde uitkeringen zoals de 
bijstand en de AOW vanaf 2023 met 
ruim 10% omhoog, wordt de 
energietoeslag van € 1.300 ook in 
2023 voortgezet, wordt de verlaagde 
accijns op brandstof verlengd tot en 
met juli 2023, gaan de zorg- en 
huurtoeslag en het kindgebonden 
budget omhoog en wordt de btw op 
energie verlaagd van 21% naar 9%. 

Basisbeurs omhoog 
 
Ook studenten worden vanaf volgend 
jaar gecompenseerd voor de hogere 
prijzen. Het kabinet trekt € 500 
miljoen uit voor een verhoging van de 
basisbeurs voor uitwonende studenten 
met € 165 per maand. Dit bedrag 
komt bovenop het bedrag dat 
studenten vanaf het studiejaar 2023-
2024 gaan ontvangen. De verhoging 
geldt voor alle uitwonende mbo-, hbo- 
en universitaire studenten die recht 
hebben op studiefinanciering. 
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