
1.2019Startpunt

Inhoud

 

Ruimere heffingskortingen
De algemene heffingskorting wordt in drie jaar verhoogd met in totaal € 358  
en bedraagt dit jaar maximaal € 2.477. De maximale arbeidskorting is eveneens 
verhoogd en bedraagt dit jaar € 3.399 bij een arbeidsinkomen van € 20.940. 
Vanaf een arbeidsinkomen van € 34.060 wordt de arbeidskorting afgebouwd 
met 6% van het inkomen daarboven. Heeft u een arbeidsinkomen van € 90.710, 
dan heeft u geen recht meer op de arbeidskorting.
Ook de ouderenkorting wordt verhoogd en de inkomensafhankelijke combina-
tiekorting wordt gelijkmatiger opgebouwd. De Ziektewetuitkering van nieuwe 
uitkeringsgerechtigden zonder werk telt niet meer mee voor de van de arbeids-
korting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.
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Stapsgewijs naar twee  
tariefschijven 
De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting wor-
den stapsgewijs teruggebracht naar twee schijven in 2021: 
een schijf van 37,05% en een schijf van 49,5%. De tweede 
schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Dit begin-
punt van de tweede schijf wijzigt niet tot en met 2025. In 
2019 bedraagt het tarief in de tweede schijf 36,65%, in de 
derde schijf 38,10% en in de hoogste schijf 51,75%. 

Lager eigenwoningforfait 
en minder hypotheek- 
renteaftrek

Heeft u een woning met een WOZ-waarde tussen € 75.000 
en € 1.072.000? In dat geval is het eigenwoningforfait van 
uw woning omlaag gegaan van 0,70% naar 0,65%. 

Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste be-
lastingschijf? In dat geval wordt de aftrek van hypotheek-
rente vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar, 
zodat vanaf 2023 de aftrek maximaal 37,05% bedraagt. 
De afbouw van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste 
belastingschijf neemt dit jaar nog met 0,5% af. U kunt de 
hypotheekrente tegen een maximaal tarief van 49% in 
aftrek brengen. 

Vanaf 2020 geleidelijke  
afbouw aftrekposten 
Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste 
belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 ook te maken met 
de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals 
de giftenaftrek, de aftrek van ziektekosten en betaalde 
partner alimentatie. De afbouw vindt plaats met 3% per jaar, 
totdat een aftrek tegen een tarief van 37,05% is bereikt. 
Dit jaar is dus het laatste jaar waarin u nog maximaal van 
de aftrekposten kunt profiteren. Doe voorgenomen giften 
of mogelijk voorzienbare zorgkosten of de afkoop van een 
alimentatieverplichting zo veel als mogelijk nog dit jaar. 

Let op!
De aftrek van lijfrentepremie is uitgezonderd van de 
afbouw!

Start afbouw aftrek geen of 
kleine eigenwoningschuld 
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij  
te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine 
hypotheek heeft, wordt vanaf dit jaar stapsgewijs in 30 jaar 
afgeschaft. De aftrek wordt jaarlijks met 31/3% verlaagd. 
In 2019 wordt de aftrek dus beperkt tot 96,2/3%. Dit was 
vorig jaar al besloten bij de Belastingplannen 2018. Houd 
hiermee rekening.

Ook afbouw uitbetaling 
arbeidskorting en IACK 
Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffings- 
korting aan de partner zonder inkomen (ook wel aan-
rechtsubsidie genoemd) geleidelijk in 15 jaar met 6,67% 
per jaar afgebouwd tot nul voor belastingplichtigen die ge-
boren zijn op of na 1 januari 1963. Per 1 januari 2019 wordt 
ook de uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting (IACK) afgebouwd. Voor 
deze afbouw geldt echter geen leeftijdsgrens.
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Subsidieregeling  
vervangt aftrek uitgaven 
monumentenpanden 

Sinds 1 januari jl. is de fiscale monumentenaftrek  
definitief vervangen door een subsidieregeling. De  
subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn 
van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidie 
bedraagt 35% van de kosten voor de instandhouding van 
het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die 
zijn gericht op het voorkomen van verval of het voor-
komen van vervolgschade kwalificeren voor de subsidie. 
Hiertoe worden onder meer gerekend kosten voor schil-
derwerk, gevelreparaties, herstel van voegen, het vervan-
gen van kapotte dakpannen, het repareren of vervangen 
van goten en afvoeren en het herstel van scheuren in het 
buitenpleisterwerk. 

Subsidieaanvraag
Eigenaren van monumentale woningen kunnen één 
subsidieaanvraag per jaar indienen in de periode 1 maart 
tot en met 30 april volgend op het (kalender)jaar waarin 
de instandhoudingskosten zijn gemaakt. Hiervoor is de 
factuurdatum bepalend. 

Laatste jaar aftrek  
scholingsuitgaven
Dit is het laatste jaar waarin u nog gebruik kunt maken 
van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De aftrek 
scholingsuitgaven wordt met ingang van 1 januari 2020 
vervangen door een individuele leerrekening in plaats van 
de invoering van scholingsvouchers (waar eerder van werd 
uitgegaan). 

Vergoedingen pleegouders 
blijven permanent onbelast
Bent u pleegouder? Er is in dat geval goed nieuws voor  
u, want sinds 1 januari jl. zijn de vergoedingen die u voor 
het bieden van pleegzorg ontvangt permanent vrijgesteld 
van belastingheffing. Tot nu toe was deze vergoeding 
steeds tijdelijk vrijgesteld. Sinds 1 januari 2013 geldt de 
vrijgestelde pleegvergoeding ongeacht het aantal pleeg-
kinderen dat u opvangt. Het permanent maken van de 
vrijstelling moet ervoor zorgen dat er voldoende pleeg- 
ouders blijven en kunnen worden geworven. 

Forfaitaire rendementen 
box 3 voor 2019
De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de 
box-3-heffing bedragen in 2019 (tussen haakjes forfaitair 
rendementspercentages 2018):

Onderzoek de alternatieven
Voor de grotere vermogens betekenen de nieuwe  
forfaitaire rendementspercentages een belastingverzwa-
ring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven 
zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld af-
lossen, of uw vermogen overbrengen naar een open fonds 
voor gemene rekening of misschien wel naar een bv? Het 
is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken. 

Belastbaar vermogen 

Forfaitair rendements

percentage

tot € 71.651 1,94% (2,02%)

€ 71.651 tot € 989.737 4,55% (4,33%)

boven de € 989.736 5,60% (5,38%)
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De levensloopregeling is begin 2012 afgeschaft. Maar 
nam u toen al deel aan een levensloopregeling waarop 
eind 2011 een tegoed stond van € 3.000 of meer dat 
u niet volledig heeft afgekocht? In dat geval kunt u nu 
nog steeds inleggen op uw levensloopregeling tot eind 
2021. Maar is dat nog wel interessant? Het saldo op de 
levenslooprekening is vrijgesteld van de vermogensrende-
mentsheffing in box 3. Het tegoed dat per einde 2021 op 
de levenslooprekening staat, wordt ineens uitgekeerd en 

Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten

progressief belast in de loon- en inkomstenbelasting. Of 
het aantrekkelijk genoeg is om door te blijven sparen tot 
aan 2021, hangt af van uw persoonlijke situatie. 
Om te voorkomen dat u bij uitkering veel belasting moet 
betalen, is gefaseerd uitkeren van het levenslooptegoed 
in de komende jaren een optie. Voor zover uw vermogen 
in box 3 aangroeit met de uitkering, moet u wel rekening 
houden met de box-3-heffing. 

Verbeteren van uw pensioen
Als uw pensioenregeling toelaat dat u zelf aanvullende 
stortingen mag doen, kan (een deel van) het saldo op  
de levenslooprekening worden aangewend voor de verbe-
tering van uw pensioenaanspraken. Dat kan zowel tijdens 
de opbouw van het levenslooptegoed als direct vooraf-
gaand aan uw pensionering. De pensioenregeling moet 
dan na omzetting wel binnen de grenzen van de fiscale 
pensioenruimte blijven. Uw pensioenadviseur kan u  
vertellen wat uw mogelijkheden zijn.

Tip!
Wie geen werkgever meer heeft, kan het tegoed niet al-
tijd in delen opnemen. Enkele banken staan gedeeltelijke 
opname wel toe. Weigert uw bank gedeeltelijke opname, 
dan kunt u het tegoed eventueel overhevelen naar een 
bank die dit wel toestaat. 

Heeft u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen 
te maken gehad? Bijvoorbeeld omdat u (al dan niet  
tijdelijk) bent gestopt met werken of door een ontslag- 
vergoeding of door wisselende inkomsten uit uw onder-
neming of door een faillissement? Die wisselende inkom-
sten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het 
andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die 
de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de 
inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij deze 
zogenoemde ‘middelingsregeling’ telt u uw belastbare 
inkomens van drie aaneengesloten jaren op en deelt u het 
totaal door drie. Over dit gemiddelde inkomen herrekent 
u per jaar de verschuldigde inkomstenbelasting. Als u over 
de drie jaren meer dan € 545 minder belasting verschul-
digd bent dan zonder de middeling, kunt u deze belasting 
terugvragen bij de Belastingdienst. De teruggaaf heeft 
geen invloed op de toeslagen die u al heeft gehad. 

Wijziging op komst
Uit een evaluatie van de middelingsregeling is gebleken 
dat maar weinig mensen hiervan gebruikmaken, omdat  
de regeling als ingewikkeld wordt ervaren. Daarom in-
troduceert de Belastingdienst binnenkort een applicatie, 
waarmee het eenvoudiger wordt om een middelings- 
verzoek te doen. In het voorjaar wordt over het voort- 
bestaan van de middelingsregeling beslist. 

Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed?
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Voorlopige aanslag of  
teruggaaf laten aanpassen
Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt 
ingehouden en u pas achteraf inkomstenbelasting moet 
betalen? U kunt dan een voorlopige aanslag aanvragen, 
zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid 
over het jaar alvast betaalt. Heeft u aftrekposten waarmee 
bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting re-
kening gehouden moet worden, dan kunt u alvast om een 
voorlopige teruggaaf vragen, zodat u de teruggaaf alvast 
krijgt in maandelijkse termijnen in de loop van het jaar.  
In beide gevallen vindt de eindafrekening met de  
Belastingdienst plaats na afloop van het jaar, wanneer u 
de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Heeft u 
dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel 
teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog beta-
len. Vanaf 1 juli van het jaar na het betreffende belasting-
jaar betaalt u bovendien 4% belastingrente. Dat kunt u 
voorkomen door de voorlopige aanslag of teruggaaf tijdig 
te laten aanpassen. Doet u dit aan het begin van het jaar, 
dan kan daarmee in de komende termijnen nog rekening 
gehouden worden. 

Tip!
Verwacht u een wijziging in uw inkomen of in uw privé- 
omstandigheden? Of heeft u uw hypotheek overgesloten 
naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor 
u minder renteaftrek heeft? Dan moet u waarschijnlijk uw 
voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen aan de 
nieuwe situatie. 

Btw-verhoging gaat u  
voelen in uw portemonnee
Het verlaagde btw-tarief is omhoog gegaan van 6% naar 
9%. Dat gaat u merken in uw portemonnee: uw bood-
schappen zijn bijvoorbeeld duurder geworden maar ook 
boeken, papieren bladen zoals kranten en tijdschriften, 
medicijnen en hulpmiddelen en ook kunst en antiek. 
Naast veel goederen zijn ook veel diensten duurder  
geworden. De belangrijkste zijn: 
•  kappersdiensten;
•  reparatie van (elektrische) fietsen;
•  reparatie van kleding en huishoudlinnen (gordijnen, 

vitrages, (tafel)lakens, handdoeken etc.);
•  reparatie van schoenen en lederwaren;
•  isoleer-, schilder-, stukadoorswerkzaamheden aan en 

behangen van woningen ouder dan 2 jaar;
•  schoonmaken van woningen (ook woningen jonger dan 

2 jaar);
•  het bieden van logies en/of kampeergelegenheid;
•  cultuur en recreatie;
•  het gelegenheid geven tot sportbeoefening, zwemmen 

en saunabezoek en toegang tot sportwedstrijden;
•  personenvervoer;
•  het opleveren van goederen waarvoor de opdrachtgever 

de grondstoffen heeft geleverd, zoals het opkweken van 
planten en groeten en het opfokken van dieren. 

Uitbreiding btw- 
sportvrijstelling
De btw-sportvrijstelling is uitgebreid. Tot 1 januari 2019 
gold de vrijstelling alleen voor het gelegenheid geven 
tot sportbeoefening van sportorganisaties aan hun leden. 
Vanaf 2019 zal de vrijstelling ook gelden voor diensten 
aan niet-leden. Verder wordt de vrijstelling uitgebreid naar 
de diensten die nauw samenhangen met de beoefening 
van sport of met lichamelijke opvoeding. In alle gevallen 
blijft de vrijstelling beperkt tot niet-winstbeogende  
organisaties. Zodoende blijft de commerciële exploitatie 
van een sportaccommodatie (denk aan sportscholen)  
belast met het verlaagde btw-tarief (sinds 1 januari 9%). 

Met de uitbreiding van de sportvrijstelling komt ook 
het recht op aftrek van in rekening gebrachte btw voor 
gemeenten en sportverenigingen en -stichtingen te ver-
vallen. Er is wel een ruime overgangsregeling getroffen. 
Bovendien is er vanaf 2019 een subsidieregeling voor 
sportverenigingen en gemeenten die door de verruiming 
van de sportvrijstelling financieel nadeel leiden. 

Ruime overgangsregeling
Sportorganisaties en gemeenten die op basis van de oude 
regels een sportaccommodatie btw belast ter beschikking 
stelden en alleen door de verruiming van de sportvrijstel-
ling sinds 1 januari 2019 binnen de sportvrijstelling vallen, 
hoeven op basis van de overgangsregeling de in aftrek 
gebrachte btw niet te herzien (lees: terug te betalen).  
Ook voor sportaccommodaties waarvan de bouw al vóór  
1 januari 2019 is gestart maar die pas na die datum 
worden opgeleverd en in gebruik genomen, kan de btw 
op de bouwtermijnen volgens het overgangsrecht toch 
nog volledig in aftrek worden genomen, mits de aftrek op 
basis van de oude regels was toegestaan.
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Kortere duur  
partneralimentatie
Het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel ‘Herziening partner- 
alimentatie’ is eind 2018 aangenomen door de Tweede 
Kamer. Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel 
instemt, wordt de duur van de partneralimentatie verkort 
van maximaal 12 jaar naar maximaal de helft van de duur 
van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er worden 
hierop drie uitzonderingen gemaakt:
1.  Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar, dan blijft de  

maximumduur 12 jaar;
2.  Bestaat het huwelijk op het moment van indiening van 

het verzoek tot echtscheiding langer dan 15 jaar en is 
de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder (bij in- 
werkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2020: 
geboren op of voor 1 januari 1970) en meer dan tien 
jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur 
van de partneralimentatie 10 jaar; 

3.  Bestaat het huwelijk op het moment van indiening 
van het verzoek tot echtscheiding langer dan 15 jaar, 
waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten 
hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leef-
tijd (nu: 66 jaar en vier maanden), dan wordt de duur 
van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. 

De hoogte van de alimentatie wordt niet meer gericht op 
een vergoeding voor inkomensverlies, maar meer op een 
vergoeding voor de achterstand op de arbeidsmarkt die 
is ontstaan doordat één van de partners minder inzetbaar 
was voor de arbeidsmarkt. 

Let op!
Op lopende alimentatieverplichtingen blijven de huidige 
regels van toepassing. De nieuwe wetgeving gaat gelden 
voor alimentatieverplichtingen die ontstaan na de in- 
werkingtreding van de nieuwe wet. Partners kunnen 
afspraken met elkaar maken om van deze wettelijke rege-
ling af te wijken, bijvoorbeeld bij huwelijkse voorwaarden.

Maximale inkomensgrenzen 
huurtoeslag vervallen 
Er ligt een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het 
vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huur-
toeslag. De Tweede Kamer heeft hiermee al ingestemd. 
Als ook de Eerste Kamer dat doet, dan wordt de huur-
toeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een 
geringe inkomensstijging leidt dan niet meer ineens tot 
het volledige verlies van de huurtoeslag.

Geen belastingrente  
meer bij tijdig en correct 
aangifte doen

Dient u uw aangifte inkomstenbelasting/ premie volks- 
verzekeringen 2018 (IB-aangifte 2018) vóór 1 mei a.s. in 
en wordt de aanslag conform uw aangifte vastgesteld? In 
dat geval wordt er geen belastingrente (4%) in rekening 
gebracht. Dat is ook het geval als u tijdig aangifte erfbe-
lasting doet of tijdig verzoekt om een voorlopige aanslag 
en de Belastingdienst de (voorlopige) aanslag vaststelt 
conform de aangifte of het verzoek. Het tarief van de 
belastingrente blijft ongewijzigd.
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In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 januari 2019. Hoewel ten aanzien 
van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten 
en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor 
uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meer kinderbijslag en  
kindgebonden budget  
in 2019

De basiskinderbijslag is met € 22,19 per kwartaal ver-
hoogd voor alle gezinnen met kinderen tot (in beginsel) 
18 jaar. Daarnaast krijgt de alleenstaande of alleen- 
verdienende ouder met een thuiswonend kind tussen 3 
en 18 jaar dat bepaalde mate van intensieve zorg nodig 
heeft, een verhoogd extra bedrag van € 88,75 per jaar. 

Ook het kindgebonden budget is verhoogd. In tegen-
stelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget 
wel inkomensafhankelijk. De grens van het gezamenlijk 
toetsings inkomen waarbij nog recht bestaat op kind-
gebonden budget is verhoogd naar ongeveer € 75.000. 
Vorig jaar lag die grens nog bij € 58.000.

Vermogenstoets  
zorgtoeslag verhoogd
Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag uw 
inkomen niet te hoog zijn. Heeft u geen toeslagpartner? 
Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 29.562. Heeft 
u wel een toeslagpartner dan ligt de inkomensgrens bij  
€ 37.885 voor u samen. Daarnaast mag u ook niet te veel 
vermogen hebben. De vermogenstoets voor de zorg-
toeslag per 1 januari 2019 bedraagt € 84.416 (in 2018:  
€ 83.415). Dat wil zeggen dat u in 2019 geen recht op 
zorgtoeslag meer heeft bij een vermogen dat meer 
bedraagt dan het heffingsvrije vermogen (€ 30.360 per 
belastingplichtige) plus € 84.416. 

Hogere NHG-grens voor 
hypotheken 
Het kostenplafond voor een hypotheek met Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) is op 1 januari 2019 verhoogd 
van € 265.000 naar € 290.000. Koopt u een woning met 
energiebesparende voorzieningen, dan is het plafond  
€ 307.400. Het voordeel van een NHG-hypotheek is dat 
de NHG de hypotheekschuld overneemt als u door  
onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw betalings- 
verplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld door een  
echtscheiding, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsonge-
schiktheid of het overlijden van uw partner. Doordat de 
NHG borg staat, kan de rente op de hypotheek lager zijn 
dan zonder NHG-garantie.

Maximum uurprijzen voor 
kinderopvang in 2019
In 2019 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinder- 
opvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale 
uurprijs voor dagopvang wordt € 8,02 (in 2018: € 7,45), 
voor buitenschoolse opvang € 6,89 (in 2018: € 6,95) en 
voor gastouderopvang € 6,15 (in 2018: € 5,91). Per kind 
kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag 
krijgen. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan voor de 
opvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de 
datum van de aanvraag. Wordt u of uw partner in 2019 
werkloos, dan behoudt u gedurende 3 maanden dezelfde 
aanspraak op kinderopvangtoeslag. 
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CHECKLIST STARTPUNTEN 
2019 VOOR ELKE 
BELASTINGBETALER

   Houd rekening met de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen

   Heeft u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Profiteer dan dit jaar nog van een renteaftrek 
tegen een tarief van maximaal 49%

   Maak dit jaar nog maximaal gebruik van de aftrekposten

   Houd rekening met de afbouw geen of kleine eigenwoningschuld

   Profiteer dit jaar nog van de aftrek scholingsuitgaven

   Verlaag uw box-3-vermogen en laat alternatieven onderzoeken als u veel box-3-heffing betaalt

   Overweeg wat u met uw levenslooptegoed wilt doen

   Matig de belastingheffing bij sterk wisselende inkomsten

   Dien tijdig uw aangifte inkomstenbelasting in en voorkom belastingrente

   Is uw inkomen of zijn uw privéomstandigheden gewijzigd? Of heeft u uw hypotheek overgesloten naar een 
hypotheek met een lagere rente, waardoor u veel minder renteaftrek heeft? Laat dan uw voorlopige aanslag of 
teruggaaf aanpassen aan deze nieuwe situatie

   Houd rekening met duurdere boodschappen en andere goederen en diensten die belast zijn tegen 9% btw

   Maak gebruik van de overgangsregeling bij de uitgebreide sportvrijstelling

   Houd rekening met de nieuwe uurprijzen voor kinderopvang

   Check of u recht heeft op (meer) kindgebonden budget

   Houd rekening met hogere vermogenstoets voor de zorgtoeslag

   Controleer of u (nog) recht heeft op huurtoeslag

   Houd bij een voornemen tot echtscheiding rekening met kortere duur van de partneralimentatie (waarschijnlijk) 
vanaf 2020

   Check of u in aanmerking komt voor een NHG-hypotheek
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