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Meer informatie en/of advies 

Via AgroActualiteiten  houden 
wij u op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen die mogelijk 
belangrijk kunnen zijn voor uw 
bedrijfsvoering.  
 
Mocht deze informatie aanleiding 
geven om tot actie over te gaan? 
Overweeg dan altijd of extra 
advies gewenst of misschien 
zelfs noodzakelijk is. 
 
Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief treft u onze 
contactgegevens aan. 
  
Tot uw dienst. 
 
De redactie 

Toekenning en planning fosfaatrechten  

Hoogst waarschijnlijk worden op 1 januari 2018 fosfaatrechten voor melkvee 
toegekend. Bent u melkveehouder, dan kunt u begin januari van RVO een 
beschikking voor deze fosfaatrechten verwachten. Hoeveel fosfaatrechten krijgt 
u? En past dit binnen uw planning voor 2018? 
 
Toekenning 
U krijgt fosfaatrechten op basis van uw aantallen stuks melkvee (cat. 100, 101 en 
102) op 2 juli 2015. Per categorie wordt het aantal dieren vermenigvuldigd met 
de forfaitaire fosfaatproductienorm per dier. Voor melkkoeien (cat. 100) is deze 
norm afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over heel 2015. Het 
aantal toe te kennen fosfaatrechten is gelijk aan de berekende totale 
fosfaatproductie. Deze fosfaatrechten kunnen nog generiek gekort worden. 
 
Generieke korting 
Was uw bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Dan wordt een generieke korting 
van maximaal 8,3% toegepast. Was uw bedrijf wel grondgebonden, dan geldt 
deze korting niet. U bent grondgebonden als de fosfaatproductie in heel 2015 
minus de plaatsingsruimte negatief of nul is. Voor het bepalen van de 
fosfaatproductie moet u uitgaan van het gemiddelde aantal over heel 2015 en 
rekent u ook met forfaitaire normen.  
 
Niet verder dan plaatsingsruimte 
U wordt niet verder gekort dan uw plaatsingsruimte. Komt u met de maximale 
generieke korting lager uit dan uw plaatsingsruimte? Dan wordt het aantal 
fosfaatrechten gelijk gesteld aan uw plaatsingsruimte.  
 
Planning 2018 
Het is zinvol om nu al een planning te maken voor 2018. Hoeveel melkvee wilt u 
houden en past dit binnen het aantal fosfaatrechten? Let hierbij o.a. op de 
melkproductie per koe en het aantal stuks te houden jongvee. Heeft u te maken 
met een generieke korting? Dan kunt u wellicht minder melkvee houden dan in 
2017. U kunt de generieke korting niet (deels) opvangen met een BEX-voordeel, 
omdat u moet rekenen met forfaitaire productienormen. 
  

Bereken uw verwachte aantal fosfaatrechten en bepaal hoeveel stuks 
melkvee u in 2018 wilt gaan houden. Past dit binnen uw fosfaatrechten of 
moet u extra fosfaatrechten aankopen of het aantal dieren verminderen?  
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Overgenomen fosfaatrechten en korting 

Was uw bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Dan worden uw fosfaatrechten 
generiek gekort met maximaal 8,3%. Heeft u met een bedrijfsoverdracht 
fosfaatreferentie overgenomen? Dan worden de overgedragen rechten gekort 
als het ‘oude’ bedrijf niet grondgebonden was. Hoe werkt dit? 
 
Overgenomen referentie 
U kunt bij een (gedeeltelijke) overdracht van een beëindigd bedrijf tussen 2 
juli 2015 en 1 januari 2018 de referentie fosfaatrechten (gedeeltelijk) 
overnemen. Als het ‘oude’ bedrijf in 2015 grondgebonden was, dan worden 
de overgenomen rechten niet gekort. Was het bedrijf niet-grondgebonden, 
dan worden de rechten wel gekort. Is er bij de overdracht een nieuw bedrijf 
ontstaan (nieuwe KvK-nr), dan wordt ook rekening gehouden met de status 
van grondgebondenheid van het oorspronkelijke bedrijf. 
 
Splitsing of samenvoeging 
Bij een splitsing of samenvoeging wordt ook steeds gekeken naar de status 
grondgebondenheid van het oorspronkelijke bedrijf (of bedrijven). Bij een 
samenvoeging (bedrijf A en bedrijf B gaan over naar bedrijf C) kan het 
voorkomen dat een gedeelte van de overgenomen rechten wordt gekort en 
een gedeelte niet. Bijv. als bedrijf A niet grondgebonden was en bedrijf B wel.  
 
Overdracht naar bestaand bedrijf 
Net als bij een samenvoeging kan bij een overname door een bestaand bedrijf 
ook een gedeelte van de rechten wel en een gedeelte van de rechten niet 
worden gekort. Dit is afhankelijk van de status van grondgebondenheid in 
2015 van het bestaande bedrijf en van het overgenomen bedrijf. 
 

Heeft u referentie voor fosfaatrechten overgenomen? Informeer dan 
bij het overgenomen bedrijf naar de status van grondgebondenheid. 

 

Uitgeschaard in 2015? Rechten delen! 

Heeft u melkvee (melkkoeien en/of jongvee) uitgeschaard op 2 juli 2015? Dan 
worden de fosfaatrechten van deze dieren in principe toegekend aan de 
inschaarder. U kunt onderling afspreken dat de fosfaatrechten (deels) worden 
overgedragen naar de uitschaarder. Dit moet u tijdig melden bij RVO. 
 
Overdragen rechten 
Het overdragen van deze fosfaatrechten kan, eenmalig, zonder korting. 
Hierbij kunnen de partijen onderling afspreken welk deel moet worden 
overgedragen. U moet de verdeling begin 2018 melden bij RVO. 
 
Doel verdeling 
Als het overdragen en de verdeling van rechten niet mogelijk zou zijn, dan 
krijgt de inschaarder ‘teveel’ rechten toegekend. Het aantal dieren op 2 juli 
2015 is immers bepalend. Heeft u op deze datum bijvoorbeeld 20 stuks 
jongvee uitgeschaard, dan zou de inschaarder op basis hiervan 
fosfaatrechten krijgen, terwijl op jaarbasis misschien maar 10 stuks jongvee 
zijn gehouden. Als uitschaarder komt u dan rechten tekort.  
 
Niet verplicht? 
Volgens de Meststoffenwet is de inschaarder niet verplicht om mee te werken 
aan het overzetten en verdelen van de rechten. De intentie van de wet is 
echter dat de rechten dusdanig worden verdeeld dan dit overeenkomt met het 
aantal dieren dat beide partijen op jaarbasis houden. Werkt de inschaarder 
niet mee? Wellicht moet een juridische procedure overwogen worden.  
 

Maak nu alvast afspraken met uw inschaarder. Heeft u hierbij 
ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op. 

 

Knelgeval of uitgeschaard vee 

Valt u onder de knelgevallen-
regeling? Of heeft u rundvee 
uitgeschaard in 2015 en wilt u 
rechten overnemen van de 
inschaarder? Dan kunt u dit begin 
2018 melden bij RVO. Is uw 
melding terecht? Dan wordt op een 
later moment uw beschikking 
fosfaatrechten vervangen door een 
nieuwe beschikking.  
 
BEX (ook uit KLW) niet bruikbaar 

In het kader van fosfaatrechten mag 
u niet rekenen met de fosfaat-
productie uit uw BEX-berekening. U 
kunt dus, binnen uw fosfaatrechten, 
niet meer melkvee houden als u 
voor fosfaat een BEX-voordeel 
heeft. Ook de BEX-berekening uit 
de KringloopWijzer (KLW) kan 
voorlopig niet worden gebruikt. Eén 
van de redenen dat de borging van 
de KLW (nog) onvoldoende is 
waardoor de juistheid van de 
ingevulde gegevens moeilijk te 
controleren is. 
 
Korting tot fosfaatruimte 

De generieke korting bij 
fosfaatrechten voor niet gebonden 
bedrijven (in 2015) is maximaal 
8,3%. U wordt echter niet verder 
gekort dan uw fosfaatruimte. Stel 
uw referentie voor fosfaatrechten is 
6.000 kg fosfaat. Uw fosfaatruimte 
2015 is 5.700 kg fosfaat. U was niet 
grondgebonden in 2015 en u krijgt 
dus de generieke korting opgelegd. 
Bij de maximale korting zou u 6.000 
minus 8,3% is 5.502 fosfaatrechten 
krijgen. Dit is lager dan uw fosfaat-
ruimte. U krijgt rechten op basis van 
uw fosfaatruimte: 5.700 rechten. 
 
Subsidiabel natuurterrein 

Om te bepalen of een natuurterrein 
subsidiabel is ging RVO uit van het 
natuurbeheertype (N-code) van een 
perceel. Door een gerechtelijke 
uitspraak moet RVO de werkwijze 
aanpassen. RVO beoordeelt nu de 
feitelijke situatie op basis van lucht- 
en satellietfoto’s en informatie van 
NVWA. Worden (overwegend) land-
bouwactiviteiten gesignaleerd, dan 
is het natuurterrein subsidiabel. Het 
natuurbeheertype nu is niet meer 
leidend. Deze werkwijze hanteert 
RVO ook over het jaar 2017.  
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Fosfaatreductieplan: waar nog op letten!  

Het jaar 2017, dus ook het fosfaatreductieplan, nadert zijn einde. Wat is van 
belang voor de laatste twee perioden van het fosfaatreductieplan? 
 
Kortingspercentage 
Voor periode 4 en 5 is het verminderingspercentage vastgesteld op 12% t.o.v. 
het doelstellingsaantal. Dit percentage is gelijk aan periode 3. U hoeft dus, 
vergeleken met periode 3, uw veestapel in deze periode en periode 5 niet 
verder te verlagen. 
 
Jongveegetal 
Hoeft u het jongveegetal niet toe te passen? Let erop dat u blijft voldoen aan 
de regel dat u geen vrouwelijk rundvee ouder dan 35 dagen afvoert. Alleen 
afvoer voor slacht, export of i.v.m. sterfte is toegestaan. Voldoet u deze 
maand niet aan deze voorwaarden, dan moet u zowel voor periode 4 als 5 
met het jongveegetal rekenen. 
 
Tijdelijke afvoer (droge) koeien 
Voert u koeien tijdelijk af en komen deze dieren binnen 4 maanden weer terug 
op uw bedrijf, dan tellen deze dieren niet als GVE-reductie. Ook niet voor de 
periode dat het dier niet op uw bedrijf was. Deze regel geldt ook als u de 
komende tijd koeien afvoert en in 2018 (binnen 4 maanden) laat terug komen. 
 
Bedrijfsoverdracht 
Bij een bedrijfsoverdracht zal vaak ook de referentie voor het 
fosfaatreductieplan mee overgedragen worden. Let er op, dat u de overdracht 
binnen 30 dagen meldt bij RVO. 
 

Blijf aan de voorwaarden van het fosfaatreductie voldoen. Hiermee 
kunt u een heffing in de laatste perioden voorkomen.  

 

Erkende monsternemer vanaf 1 oktober 

Past u mestscheiding toe? En voert u dikke fractie van varkens- en/of 
rundveemest af? Dan moet u de dikke fractie laten bemonsteren door een 
erkende (onafhankelijke) monsternemer. 
 
Mestcode 
Deze verplichting geldt vanaf 1 oktober voor de mestcodes: 
• Mestcode 13: Koek na mestscheiding (rundvee). 
• Mestcode 43: Koek na mestscheiding (varkens). 
De verplichting geldt ook voor mengsels met deze mestcodes. 
 
Inschakelen monsternemer 
De vracht dikke fractie die u afvoert, moet bij het laden of bij het lossen 
worden bemonsterd.  
 
Partijbemonstering mogelijk 
Onder strikte voorwaarden kunt u een partij dikke fractie (max. 200 m3) in één 
keer laten bemonsteren. Eén van de voorwaarden is, dat op uw bedrijf geen 
ander ‘hoop vaste mest’ aanwezig mag zijn. Hieronder valt ook mestcode 10 
(vaste mest rundvee), die op veel melkveebedrijven aanwezig is. Om deze 
reden zal partijbemonstering op melkveebedrijven vaak niet zijn toegestaan. 
Een partijbemonstering moet door u bij RVO worden gemeld. U kunt wel uw 
vervoerder machtigen om deze melding te doen. Dit kunt u regelen via het 
machtigingenregister van RVO. 
 

Houd rekening met de gewijzigde regels t.a.v. de afvoer van dikke 
fractie na mestscheiding. U kunt dit (na eventuele machtiging) ook 

aan uw vervoerder overlaten. 
 

Uitspraak 31 oktober 2017  

In het kader van het 
fosfaatreductieplan wordt op 31 
oktober een uitspraak in een hoger 
beroep verwacht. De uitspraak geldt 
voor de eerste groep van 
veehouders waarvoor het 
fosfaatreductieplan buiten werking 
is gesteld. Op dit moment is het niet 
duidelijk wat de uitslag van het 
hoger beroep gaat worden. 
Daarnaast is het de vraag of deze 
uitspraak ook gaat gelden voor de 
bedrijven uit het tweede kortgeding. 
Ook is het de vraag of met deze 
uitspraak al duidelijkheid komt voor 
de bedrijven die van RVO een 
positief besluit hebben gehad op de 
‘lichte toets’. Daarnaast zal de 
uitspraak ook richtinggevend zijn 
voor het stelsel van fosfaatrechten. 
31 oktober wordt een belangrijke 
dag voor veel melkveehouders!  
 
Subsidie beëindigen varkens 

De subsidie beëindiging 
varkenshouderijlocatie is open-
gesteld t/m 31 oktober 2017. Wilt u 
hieraan meedoen? Dien dan tijdig 
uw aanvraag in. 
 
Openstelling SDE+ 

Onlangs is de subsidieregeling 
SDE+ 2017 opengesteld. Binnen 
deze regeling kunt u subsidie 
aanvragen voor productie van 
duurzame energie. Hieronder valt 
o.a. de aanschaf van zonnepanelen 
voor grootverbruikers (aansluitingen 
meer dan 3 x 80 A). U kunt de 
subsidie aanvragen tot 26 oktober 
17.00 u. 
 
Agenda 

Vanaf 1 oktober 
• Erkende monsternemer bij 

afvoer dikke fractie. 
 
T/m 31 oktober 
• Aanvraag subsidie beëindiging 

varkenshouderijlocatie. 
 
December  
• Openstelling Subsidie Jonge 

landbouwers. 
 
T/m 31 december 
• Aanmelden fosfaatverrekening. 
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Ecologisch aandachtsgebied: wat speelt   

In Europees verband zijn enkele versoepelingen van de vergroeningseis 
‘Ecologisch aandachtgebied’ (EA) vastgesteld. Er geldt ook een verzwaring.  
 
Aanpassingen EA-eisen 
Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen die in de EU-verordening 
zijn opgenomen. Enkele versoepelingen zijn al in 2017 doorgevoerd: soya 
toegestaan als EA-eiwitgewas en akkerranden mogen breder dan 20 meter 
zijn. Het is nog de vraag welke aanpassingen Nederland overneemt per 1 
januari 2018! 
 
EA-vanggewas 
Vanaf 2018 geldt voor een EA-vanggewas, volgens de EU-verordening, 
geen uiterste zaaidatum meer. Ook is de teeltperiode maximaal 8 weken. 
Nederland lijkt toch te gaan kiezen voor een uiterste inzaaidatum (15 
oktober). Daarnaast blijft de teeltperiode waarschijnlijk minimaal 10 weken. 
 
Grenzend aan EA 
Tot nu toe telt een EA-gebied alleen mee als dit aansluitend aan bouwland 
ligt. Vanaf 2018 mogen, volgens de EU-verordening, akkerranden, 
bufferstroken en landschapselementen ook aansluitend aan een ander EA-
gebied liggen. Dit ‘andere’ EA-gebied moet wel grenzen aan bouwland. 
 
Landschapselementen 
Heggen, bomen en houtwallen worden samengevoegd. Er geldt geen 
maximale breedte meer. De uitbetaling gaat over maximaal 10 meter. Ook 
voor bosjes geldt vanaf 2018 geen maximale oppervlakte. Er wordt wel voor 
maximaal 0,3 ha subsidie verstrekt. Het is de vraag of Nederland de 
verruiming van breedte en oppervlakte overneemt. 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verboden 
Er geldt vanaf 2018 ook een verzwaring. Het is dan niet meer toegestaan 
om in EA-gebieden gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken Nederland 
heeft hierin geen keuze en moet dit ook zo doorvoeren. Hierdoor wordt het 
lastig om bepaalde gewassen te telen. Met name voor de teelt van bepaalde 
eiwitgewassen kan dit verbod zeer nadelig zijn. 
 

Houd de wijzigingen t.a.v. de EA-vergoeningseisen goed in de gaten. 
De aanpassingen gaan in per 1 januari 2018. 

  

Subsidie Jonge landbouwers in december 

RVO heeft aangekondigd dat de subsidie voor Jonge landbouwers in 
december 2017 door de afzonderlijke provincies wordt opengesteld. Om in 
aanmerking te komen voor deze subsidie moet de jonge landbouwer jonger 
zijn dan 41 jaar. De overige voorwaarden zijn nog niet bekend. 
 
Investeringslijst 
RVO geeft wel aan dat de investeringslijst, in samenwerking met het NAJK, 
is aangepast. Deze lijst is nu meer toegespitst aan de wensen van de Jonge 
landbouwer. 
 

Eind oktober kunt u meer informatie verwachten over de  
subsidieregeling Jonge landbouwers! 

Over ons 

A2C-Accountants  
Uw financiële huisarts die 
van alle markten thuis is!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kantoren / adviseurs 

A2C-Accountants  
Florijn 4  
5751 PC DEURNE  
Tel.: 0493 - 322 900  
 

A2C Accountants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van 
beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit AgroActualiteiten. 
Raadpleeg altijd eerst uw vaste contactpersoon als u tot actie overgaat. 
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De belangrijkste fiscale punten uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in 
de toekomst’ 

Onderstaand zijn de belangrijkste fiscale punten uit het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet-Rutte III op een rij 
gezet. Voor alle duidelijkheid dit zijn voornemens van het nieuwe kabinet en geen besluiten.  
 
Belastingstelsel 
• Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt 
lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt 
verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren. 
• De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met ruim € 6 miljard verlaagd (inclusief  circa 
€ 1 miljard via inkomensmaatregelen aan de uitgavenzijde), vooral door de invoering van een tweeschijvenstelsel, een 
verhoging van de algemene heffingskorting en een per saldo verhoging van de arbeidskorting, naast een groot aantal 
kleinere aanpassingen. 
• De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt gevonden door een verhoging van het lage btw-
tarief van 6% naar 9%, verdere vergroening van het belastingstelsel komt door aftrekposten, waaronder de 
hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3%-punt te verlagen naar het 
basistarief. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de 
eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De regeling ‘geen of beperkte eigen 
woningschuld’ wordt stapsgewijs afgebouwd. 
 
Inkomstenbelasting 
• Er komt een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden 
blijven drie schijven bestaan. Het eindpunt van de huidige derde schijf (de eerste schijf in de nieuwe tariefstructuur) 
wordt gedurende de kabinetsperiode bevroren op niveau 2018 (ca. € 68.600). 
• Box 3 wordt aangepast. Binnen de huidige systematiek wordt (gemiddeld) sneller aangesloten bij het werkelijke 
rendement door voor het rendement over het spaargedeelte gebruik te maken van actuelere cijfers, namelijk de 
gemiddelde spaarrente tussen juli (t-2) en juni (t-1). Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 
voor paren). 
• Het box 2-tarief wordt in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021. 
• Het budgettaire beslag van de algemene heffingskorting wordt verhoogd met circa € 3,2 miljard. Dat betekent een 
verhoging van de heffingskorting met circa € 350 in 2021. 
• De ouderenkorting wordt verhoogd met circa € 160 en tegelijkertijd wordt er een geleidelijke inkomensafhankelijke 
afbouw geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens. De afbouw bedraagt 15%. 
 
Woningmarkt 
• Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3%-punt per jaar verlaagd 
totdat het basistarief is bereikt. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig 
gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. 
• In 2020 wordt het aftrektarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten gelijkgetrokken met het dan 
geldende aftrektarief van de hypotheekrente en met 3%-punt per jaar naar het basistarief afgebouwd. Het aftrektarief 
komt in 2021 uit op 43%. 
• Het deel van de opbrengst van de aftrekpostenmaatregel dat voortkomt uit een verlaging van het aftrekpercentage van 
de hypotheekrente wordt gebruikt om het eigenwoningforfait (EWF) te verlagen met 0,15%. 
• De beleidsmatige verlenging van het aangrijpingspunt van het toptarief na 2021 wordt verlaagd in dezelfde mate als het 
EWF verlaagd wordt na 2021. 
• Geleidelijke afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (wet Hillen). Deze aftrekpost wordt in 
twintig jaar met gelijke stappen afgeschaft. Niet opgenomen in het akkoord maar wel afgesproken door de voorzitters 
van de vier fracties, is verlenging van laatstgenoemde termijn van twintig naar dertig jaar.  
• De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning. Daaraan wordt 
vastgehouden. De zogenaamde maximale ‘loan to value’ zal niet verder worden verlaagd om de toegang van starters tot 
de koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren. 
• Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurderheffing. Het 
kabinet reserveert hiervoor € 100 miljoen per jaar. 
 
Toeslagen 
• Het kabinet trekt € 250 miljoen per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag. Gezinnen worden daarnaast 
ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (€ 250 miljoen) en het kindgebonden budget (bijna € 500 miljoen 
extra). De kinderbijslag wordt verhoogd met circa € 85. 
• Het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint wordt verhoogd met 
circa € 16.500. 
• De huurtoeslag wordt in de toekomst over een langer inkomenstraject afgebouwd. De eigen bijdrage in de huurtoeslag 
wordt geïndexeerd met de huurverhoging. Daartoe wordt de zogeheten ‘Kan-bepaling’ in de huurtoeslag geschrapt. 
Daarnaast worden mogelijke vereenvoudigingen van de huurtoeslag doorgevoerd. 
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Vennootschapsbelasting 
• De statutaire tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. Om 
een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk 
wordt het box 2-tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021. 
• De stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 350.000 (vanaf 
2018, vastgelegd in Belastingplan 2017) wordt teruggedraaid waardoor de schijfgrens ook na 2017 € 200.000 bedraagt. 
• Momenteel is een verlies in de Vpb verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (carry back) of de negen 
jaren daarna (carry forward). De carry forward wordt beperkt tot zes jaar. 
• De innovatiebox kent nu een effectief tarief van 5%. Dit wordt verhoogd naar 7%. 
• Vpb-ondernemers mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde (was 
50%). 
 
Omzetbelasting 
• Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. De doorwerking van de verhoging van het btw-tarief op de 
uitgaven wordt verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkelingssystematiek. 
 
Loonbelasting 
• De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar. 
• Na evaluatie van de huidige tijdelijke ‘gebruikelijk-loon-regeling’ zal het kabinet bezien of de regeling moet worden 
aangepast. Daarbij zal ook worden bezien of de regelgeving ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en 
scale-ups moet worden verruimd. 
  
Arbeidsmarkt 
• De transitievergoeding wordt meer in balans gebracht. Ten eerste krijgen werknemers vanaf het begin van hun 
arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar. Ten tweede gaat voor elk jaar in 
dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar. De 
overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd. De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen 
op de transitievergoeding wordt verruimd. 
• De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt 
verlengd van twee naar drie jaar. 
• De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd 
aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een 
instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. 
• Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst 
buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk 
moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener, en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft. 
• Het kabinet gaat bekijken hoe de premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het 
vast contract. 
• Om te bevorderen dat het mkb weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de 
loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Tevens wordt de 
periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA verkort van tien jaar naar vijf jaar. 
• Uitbreiding partnerverlof bij geboorte naar vijf dagen per 1 januari 2019. Daarbovenop krijgen partners aanvullend 
kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. 
• Voor EU-arbeidsmigranten tellen op dit moment gewerkte weken in het land van herkomst ook mee in de opbouw van 
WW. Nederland wil een wachttijd introduceren van 26 weken, zodat ook voor arbeidsmigranten geldt dat zij 26 weken in 
Nederland gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor WW. 
 
Wet DBA 
• De Wet DBA wordt vervangen. Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een 
laag tarief (tot 125% WML) in combinatie met een langere duur (> 3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in 
combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. 
• Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de 
werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief (> € 75 per uur) in combinatie met een 
kortere duur (< 1 jaar ) van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere 
bedrijfsactiviteiten. 
• Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze 
verklaring via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid 
vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Ten behoeve van de webmodule wordt 
het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op 
zichzelf geen indicatie van gezag is). Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer 
getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden. 
• Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. Na 
invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. 
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Vervoer 
• In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (‘Maut’) 
ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en 
betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De 
inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van 
de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie en verduurzaming. 
• Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van 
emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. 
• Er worden pilots uitgevoerd om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit 
leidt tot een systeem van rekeningrijden. 
• De BPM-teruggaaf op taxi’s wordt afgeschaft. 
 
Overig 
• Naar aanleiding van de ‘Panama Papers’ wordt de informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst 
versterkt en komt er meer transparantie. Hiertoe wordt een business case uitgewerkt. 
• Om belastingontwijking aan te pakken pleit het kabinet voor het opstellen van een zogenaamde zwarte lijst met niet-
coöperatieve jurisdicties op het gebied van belastingen en een verplichting voor multinationals om per EU-land en per 
land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten. 
• Om de uitvoering van het fiscale stelsel te verbeteren wordt de komende jaren € 0,5 miljard gereserveerd om de 
investeringsagenda van de Belastingdienst uit te voeren. 
• Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf 
en investeringen in innovatie te financieren. 
• Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de grensregio’s. Samen met 
Duitse en Belgische overheden worden de belangrijkste knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale zaken en 
werkgelegenheid aangepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


