
[kop] Belangrijkste belastingwijzigingen per 2019 

[lead] Als financieel adviseur moet je goed op de hoogte zijn van de verschillende belastingtarieven. 

Per 1 januari zijn veel van deze tarieven gewijzigd. In dit artikel komen de belangrijkste 

belastingwijzigingen per 1 januari 2019 aan bod die van invloed kunnen zijn op je adviespraktijk. 

[body] De belastingwijzigingen in dit artikel zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën: 1: 

inkomsten- en loonbelasting, 2: schenk- en erfbelasting en 3: overige. 

1: Inkomsten- en loonbelasting 

1.1 Tarieven box 1 2019 versus 2018 (jonger dan AOW-leeftijd) 

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd vind je in 

de Wet Inkomstenbelasting, artikel 2.10.  

Het belastbaar inkomen in box 1 is het totaal van inkomen uit werk en woning verminderd met de 

aftrekposten in box 1 en de eventueel te verrekenen verliezen in box 1. Je klant heeft een verlies als 

zijn inkomen in box 1 over een jaar negatief is. Dit verlies mag hij verrekenen. Hij mag het verrekenen 

met positieve inkomsten uit werk en woning van de drie voorgaande jaren en met positieve 

inkomsten uit werk en woning uit de negen volgende jaren. De volgorde waarin verrekend moet 

worden is verplicht: eerst de drie voorgaande jaren en dan de negen volgende jaren. 

1.1.1 Schijf 1 belastingverhoging 

Klanten met een belastbaar inkomen tot 20.384 euro bruto per jaar gaan in 2019 iets meer belasting 

betalen dan in 2018. Het tarief stijgt met 0,1 procent van 36,55 naar 36,65 procent. Deze 0,1 procent 

komt neer op een belastingstijging van 109 euro, ofwel 1,48 procent meer belasting en premies 

volksverzekeringen (zie figuur 1.1).  

In de eerste schijf wordt in wezen slechts 9 procent belasting betaald, het merendeel, 27,65 procent 

bestaat uit premies volksverzekeringen voor AOW, AWBZ/ WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de ANW.  

1.1.2 Schijf 2, 3 en 4 belastingverlaging 

De tarieven in de tweede, derde en vierde schijf dalen in 2019. In de tweede en derde schijf met 2,75 

procent van 40,85 procent naar 38,1 procent. In de tweede schijf bestaat het tarief van 38,1 procent 

voor 27,65 procent uit premies volksverzekeringen en voor 10,45 procent uit belasting. In de derde 

schijf bestaat het volledige tarief uit belasting. In de hoogste schijf daalt het percentage met 0,2 

procent naar 51,75 procent. Uitgaande van een belastbaar inkomen van 90.000 euro betaalt jouw 

klant in 2019 36.929 euro belasting. Over 2018 was dit 38.285 euro. In 2019 betaalt deze klant dus 

1.356 euro minder, ofwel 3,54 procent.  

 

Figuur 1.1 Inkomstenbelasting box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) jonger dan AOW-leeftijd, wijzigingen 2019 

ten opzichte van 2018 



1.2 Tarieven box 1 2019 versus 2018 (ouder dan AOW-leeftijd) 

De tarieven in de inkomstenbelasting voor klanten ouder dan de AOW-leeftijd vind je in de Wet 

Inkomstenbelasting, artikel 2.10a. 

1.2.1 Schijf 1 iets hogere belasting 

Klanten die AOW ontvangen en een belastbaar inkomen hebben tot ongeveer 20.000 euro bruto per 

jaar gaan in 2019 – evenals diegenen die nog geen AOW ontvangen – 0,1 procent meer belasting 

betalen in vergelijking met vorig jaar. Het tarief in de eerste schijf stijgt van 18,65 naar 18,75 procent. 

Deze 0,1 procent komt neer op een belastingstijging van 66 euro, in een percentage is dit een stijging 

van 1,74 procent ten opzichte van 2018. Het tarief in de eerste schijf is 17,9 procent lager dan dat in 

de eerste schijf voor niet-AOW’ers. Dit verschil zit ‘m erin dat gepensioneerde klanten geen AOW-

premie meer hoeven te betalen, maar nog wel de bijdrage AWBZ/ WLZ en ANW (zie figuur 1.2).  

1.2.2 Schijf 2, 3 en 4 lagere belastingen 

Net als voor niet-AOW’ers dalen in 2019 de tarieven in tweede, derde en vierde schijf. Wat opvalt is 

dat de hoogte van het belastbaar inkomen waarmee de tweede schijf eindigt verschilt voor mensen 

die geboren zijn voor en na 1 januari 1946 (zie figuur 1.2).  

Evenals voor niet AOW’ers daalt het tarief in de hoogste schijf met 0,2 procent van 51,95 procent 

naar 51,75 procent. Uitgaande van een belastbaar inkomen van 90.000 euro betaalt een AOW-

gerechtigde in 2019 30.789 euro belasting en over 2018 was dit 32.200 euro. In 2019 betaalt deze 

persoon dus 1.411 euro minder, percentueel 4,38 procent.  

 

Figuur 1.2 Inkomstenbelasting box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) ouder dan AOW-leeftijd, wijzigingen 2019 

ten opzichte van 2018 

1.3 Heffingskortingen 2019 versus 2018  

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting in box 1. Hierdoor hoeft minder belasting te worden 

betaald. Meestal heeft een klant recht op één of meer van de volgende heffingskortingen. 

1.3.1 Algemene heffingskorting 

De algemene heffingskorting tref je aan in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 8.10. De algemene 

heffingskorting stijgt in 2019 met 212 euro tot maximaal 2.477 euro voor inkomens tot aan het 

eindpunt van de eerste tariefschijf (zie figuur 1.1). Hoe hoger het box 1-inkomen, hoe lager is de 

algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting bouwt af tussen het eindpunt van de eerste 

tariefschijf en het eindpunt van de derde tariefschijf. Dit betekent dat ook inkomens tussen 20.384 



en 68.507 euro profiteren van de verhoging van de algemene heffingskorting alleen in mindere mate 

dan diegenen met een lager belastbaar inkomen in de eerste schijf. Diegenen met een belastbaar 

inkomen dat valt in de hoogste schijf hebben geen recht op een algemene heffingskorting (zie figuur 

1.3.1).  

Tegenover het voordeel van een hogere maximale heffingskorting in 2019 ten opzichte van 2018 

staat ook een nadeel in de vorm van een hoger afbouwpercentage.  

Rekenvoorbeeld 

Tot een belastbaar inkomen van 20.384 euro (schijf 1) heeft iemand recht op de maximale algemene 

heffingskorting van 2.477 euro. Heeft iemand een inkomen in de tweede en derde schijf, ofwel 

tussen de 20.384 en 34.300 euro bruto per jaar, dan zal de maximale algemene heffingskorting van 

2.477 euro afgebouwd worden. De korting wordt als volgt berekent: 2.477 euro minus 5,147% x 

(belastbaar inkomen uit werk en woning minus 20.384 euro.  

Stel, je klant heeft een belastbaar inkomen van 50.000 euro. De algemene heffingskorting waar deze 

klant recht op heeft bedraagt dan 953 euro (5,147% van € 29.616 (€ 50.000 - € 20.384) is € 1.524, € 

2.477 minus € 1.524 is € 953). 

Al met al profiteren ook inkomens in de tweede en derde schijf van een iets hogere algemene 

heffingskorting. Dit geldt voor zowel AOW-gerechtigden als niet-AOW-gerechtigden.  

 

Figuur 1.3.1 Algemene heffingskorting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.3.2 Arbeidskorting 

De arbeidskorting tref je aan in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 8.11. De maximale arbeidskorting 

stijgt in 2019 met 150 euro tot maximaal 3.399 euro. Vanaf een belastbaar inkomen van 34.060 euro 

krijgt je klant te maken met een afbouw. In 2019 bouwt de arbeidskorting sneller af in vergelijking 

met 2018. Het afbouwpercentage stijgt met liefst 40 procent van 3,6 procent in 2018 naar 6 procent 

in 2019. Vanaf een belastbaar inkomen van zo’n 90.000 euro heeft de klant geen recht meer op een 

arbeidskorting (zie figuur 1.3.2).  



 

Figuur 1.3.2 Arbeidskorting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.3.3 (Alleenstaande) ouderenkorting 

De ouderenkorting wordt beschreven in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 8.17 en de alleenstaande 

ouderenkorting in artikel 8.18. Diegenen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken hebben recht op 

ouderenkorting en misschien ook op de alleenstaande ouderenkorting. 

In 2019 gaat de inkomensgrens omhoog voor de ouderenkorting met 437 euro naar 36.783 euro 

bruto per jaar. De maximale ouderenkorting gaat met 178 euro omhoog naar 1.596 euro. Daarnaast 

verdwijnt de zogenaamde 'harde afbouw' van de ouderenkorting. In 2018 daalde de ouderenkorting 

met ruim 1.300 euro zodra het inkomen boven de grens van 36.346 euro uitkwam. In 2019 gaat de 

ouderenkorting vanaf 36.783 euro geleidelijk afbouwen tot nihil, met een afbouwpercentage van 15 

procent. Hier staat tegenover dat in 2019 je klant met een belastbaar inkomen van meer dan 47.423 

euro geen ouderenkorting ontvangt (zie figuur 1.3.3).  

Voorbeeld  

Stel iemand heeft in 2019 de AOW-leeftijd bereikt en heeft een verzamelinkomen van 40.000 euro. 

De afbouw bedraagt 15 procent x (€ 40.000 – € 36.783) = 482 euro. De ouderenkorting wordt 

verlaagd tot 1.114 euro (€ 1.596 - € 482). 

De alleenstaande ouderenkorting gaat in 2019 iets omhoog ten opzichte van 2018 en kent in 

tegenstelling tot de ouderenkorting geen inkomensgrens.  

 

Figuur 1.3.3 (Alleenstaande) ouderenkorting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.3.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019 versus 2018  



De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de voorwaarden waaraan voldaan moeten worden 

om in aanmerking te komen voor deze korting wordt beschreven in de Wet Inkomstenbelasting, 

artikel 8.14a.  

Je klant komt in aanmerking voor deze heffingskorting als hij een inkomen heeft dat hoger is dan 

4.993 euro dan wel als hij in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek. De klant kan nog meer in 

aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting wanneer hij bij de gemeente 

een kind - dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar - heeft staan ingeschreven op zijn woonadres. Het 

maakt hierbij niet uit of het zijn eigen kind is, of een kind van zijn fiscale partner. 

In 2019 verdwijnt het basisbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. In 2018 hadden 

(werkende) minstverdienende partners en alleenstaanden met kinderen jonger dan 12 jaar nog recht 

op een basisbedrag van 1.052 euro bij een inkomen van circa 5.000 euro. Vanaf 2019 bouwt de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting bij ditzelfde inkomen op vanaf nul met een 

opbouwpercentage van 11,45 procent. Door dit hogere opbouwpercentage van ruim 46 procent 

wordt de maximale korting (2.835 euro in 2019) bereikt bij een inkomen van 29.753 euro in plaats 

van 33.331 euro in 2018. 

 

Figuur 1.3.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.3.5 Uitbetaalbaarheid heffingskortingen 

 Als de minstverdienende partner de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting niet (volledig) tegen de eigen verschuldigde 

inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen kan verzilveren, worden deze kortingen 

(deels) aan hem uitbetaald, mits de meestverdienende partner voldoende belasting betaalt.  

De uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting wordt sinds 2009 met 62/3 procentpunt per 

jaar afgebouwd, tot 0 procent in 2023. Vanaf 2019 wordt de mate van uitbetaalbaarheid van de 

arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting in lijn gebracht met die van de 

algemene heffingskorting. De uitbetaalbaarheid van deze drie heffingskortingen bedraagt daarmee 

per 1 januari 2019 262/3%. 

1.4 Diverse inkomsten- en loonbelasting 2019 versus 2018 

Binnen de inkomstenbelasting en loonbelasting vinden nog een aantal andere wijzigingen plaats in 

2019 ten opzichte van 2018 (zie figuur 1.4).     

1.4.1. Eigenwoningforfait   

Het eigenwoningforfait wordt beschreven in Wet Inkomstenbelasting, artikel 3.112. In 2019 vinden 

er wat aanpassingen plaats ten opzichte van 2018. Doordat de prijzen van koopwoningen sneller zijn 

gestegen dan de huren daalt het eigenwoningforfaitpercentage voor 2019. Voor woningen met een 

waarde tussen de 75.000 en 1.080.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,65 

procent. In 2018 was dit percentage nog 0,7 procent en liep deze schijf tot 1.060.000 euro. Het 

eigenwoningforfaitpercentage is gekoppeld aan de prijsontwikkelingen op de woningmarkt.  



Voor woningen in 2019 met een WOZ-waarde boven de 1.080.000 euro geldt een vast tarief aan 

eigenwoningforfait van 7.020 euro plus 2,35 procent over het meerdere. Dit is een verlaging ten 

opzichte van 2018. Vorig jaar gold een vast bedrag van 7.420 euro plus 2,35 procent bijtelling van de 

waarde die hoger was dan 1.060.000 euro.  

Voorbeeld 

Stel je klant heeft een huis met een WOZ-waarde van 1,2 miljoen euro. Het eigenwoningforfait 

bedraagt dan 7.020 euro plus 2.820 euro (2,35% x 120.000 euro) is 9.840 euro. In 2018 was dit 

uitgaande van dezelfde WOZ-waarde 7.420 euro plus 3.290 euro (2,35% x 140.000 euro) is 10.710 

euro. Al met al een verlaging van 870 euro (8,12%).  

1.4.2 Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning 

 In 2019 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de 

vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 0,5 procentpunt verlaagd ten opzichte van 

2018. In 2019 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning 

daarom 49 procent voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.  

Voorbeeld 

In de figuur hieronder kun je zien dat de verlaging van de aftrekbaarheid van de rente in de hoogste 

schijf als gevolg heeft dat de netto-rente en hiermee de nettolasten stijgen.  

 

1.4.3. Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld  

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet 

Hillen) beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 31/3 

procentpunt verlaagd. In 2019 kan 962/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de 

op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht.  

Rekenvoorbeeld 

Stel, in 2019 moet je klant voor zijn eigen woning 1.200 euro eigenwoningforfait aangeven.  
Aan rente en aftrekbare kosten heeft hij 1.000 betaald euro. Per saldo is zijn eigenwoningforfait dan 
200 euro. De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is 194 euro (is € 200 x 96,667%).  
Dat betekent dat het verschil van € 6 bij het 'inkomen uit werk en woning’ van de klant wordt 
opgeteld. 
 
1.4.4 Vrijstelling groene beleggingen 
Sommige spaar- en beleggingsproducten leveren fiscaal voordeel op. De fiscaal voor box 3 

vrijgestelde beleggingen worden beschreven in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 5.13. Voor 

klanten met meer dan het heffingsvrije vermogen (in 2019 € 30.360 per persoon) bedraagt dit 



voordeel minimaal 1,28 procent. Maar afhankelijk van de omvang van het vermogen, kan het 

oplopen tot 2,38 procent. Dit voordeel geldt voor 'groene' tegoeden tot 58.540 euro (2019). Voor 

stellen is dit het dubbele, oftewel 117.080 euro. 

Het fiscale voordeel bestaat uit 2 delen: 

Een besparing van 0,58 procent, 1,34 procent of 1,68 procent vermogensrendementsheffing (zie 

figuur) 

 

Door te sparen of te beleggen via groenproducten krijgt je klant dus voor maximaal 58.540 euro 

vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Daarnaast levert groen sparen een voordeel van 0,7 

procent aan extra heffingskorting op, over het totale 'duurzame' kapitaal tot 58.540 euro per 

persoon. 

Voorbeeld  

Je klant (geen fiscaal partner) heeft 50.360 gespaard. Over 30.360 euro hoeft hij geen 

vermogensrendementsheffing te betalen, over 20.000 euro wel. 

Stel jouw klant besluit 25.000 euro van zijn vermogen ‘groen’ te maken en kiest voor een vrijgestelde 

‘groene belegging’.  De andere ruim 25.000 euro zet hij op een gewone spaarrekening tegen 0,3%.  

Jouw klant betaalt nu geen box 3-heffing meer.  

0,7% (heffingskorting) over € 25.000 = €175 

0,3% (spaarrente) over € 25.360 = € 76 

Sparen en beleggen levert 251 euro op. Dit is een rendement van 0,5%. 

1.4.5 Fiscale aftrek rijksmonumenten 

Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.  

Deze aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling.  

Dat houdt in dat particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie waaraan in 2019 

onderhoudswerkzaamheden worden verricht subsidie kunnen aanvragen op basis van het Besluit 

vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten. 



 

Figuur 1.4 Diverse IB / LB, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.5 Uitgaven inkomensvoorzieningen 2019 versus 2018 

De verschillende uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrentes) zijn te vinden in de Wet 

Inkomstenbelasting, vanaf artikel 3.124 tot en met 3.131. 

Het jaarruimtepercentage van 13,3% voor de jaarruimteformule blijft ongewijzigd. Verder zijn de 

uitgaven voor de inkomensvoorzieningen geïndexeerd ten opzichte van vorig jaar (zie figuur 1.5).  

 

Figuur 1.5 Uitgaven inkomensvoorzieningen, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

1.6 Vrijstellingen box 3 2019 versus 2018 

De box 3 vrijstellingen staan in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 5.1 tot en met 5.14. 

In 2019 zijn hier geen echte wijzigingen behalve dat de verschillende bedragen zijn geïndexeerd (zie 

figuur 1.6). De indexatie geldt niet voor de vrijstelling van kapitaalverzekeringen van voor 15 

september 1999 (Brede Herwaardering afgesloten tussen 1-1-1992 en 15-9-1999). 

 

Figuur 1.6 Vrijstellingen box 3, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

2 Schenk- en erfbelasting 2019 versus 2018 

In artikel 24 van de Successiewet staan de tarieven schenk- en erfbelasting beschreven en in artikel 

32 tref je de vrijstellingen aan.  

In 2019 zijn er behalve de gebruikelijke indexaties geen noemenswaardige cijfermatige 

veranderingen ten opzichte van 2018 (zie figuren 2, 2a).  



 

Figuur 2 Vrijstellingen schenk- en erfbelasting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

 

Figuur 2a Tarieven schenk- en erfbelasting, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 

3 Overige cijfers 2019 versus 2018 

Voor wat betreft de overige cijfers zijn er geen wijzigingen behalve dat de meeste bedragen zijn 

geïndexeerd, waaronder de hoge vrijstelling voor kapitaalverzekeringen en de vrijstelling voor de 

bedrijfsopvolging (zie figuur 3).  

 

Figuur 3 Overige cijfers, wijzigingen 2019 ten opzichte van 2018 
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