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Miljoenennota 2023



Aftreden kabinet 15 januari 2021

Verkiezingen 17 maart 2021

Coalitieakkoord 15 december 2021

Aantreden huidig kabinet 10 januari 2022

Interview Hoekstra 19 augustus 2022
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Even een geheugensteun



Stikstof
Corona
Toeslagen
Woningmarkt
Energie
Klimaat
Vluchtelingen
Personeel
Jeugdzorg
Enz.
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Crisis?



• Begrotingstekort van 1,1% naar 3% BBP (994 miljard). Inkomsten 
366,4 miljard, uitgaven 395 miljard. Zorg en sociale zekerheid 
samen al meer dan 200 miljard.

• Staatsschuld daalt van 49,6% BBP naar 49,5%. Nagenoeg gelijk 
terwijl schuld hoger wordt komt dus door stijging BBP.

• Economische groei 2023 van 1,5% (2022 groei van 4,6%)

• Werkloosheid 2023 naar 3,9% (2022 3,4%)

Hoe betrouwbaar zijn deze voorspellingen gezien economische 
situatie ?
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Miljoenennota hoofdlijnen



Koopkracht 2023 stijgt met gemiddeld 3,9%, dit jaar verlies van 
6,8%

• 20% laagste inkomens + 7,4%

• 20% hoogste inkomens + 1,9%

Deze voorspelling is overigens laatste 10 jaar maar 2 keer 
uitgekomen

Armoede grens

• Zou zonder maatregelen 7,5% van de bevolking treffen, nu 4,9%

september 2022

Miljoenennota hoofdlijnen (vervolg)



Veel maatregelen om koopkracht te verbeteren:

• Minimumloon 10% omhoog

• AOW uitkeringen omhoog (maar ouderenkorting € 1.726 
afgeschaft)

• Arbeidskorting, zorgtoeslag (met € 420), huurtoeslag (met € 204), 
studiebeurs (met € 1.980) en kind gebonden budget omhoog

• Tarief eerste schijf inkomstenbelasting (tot € 69.398) omlaag van 
37,07% naar 36,93%. Verlaging dus € 102 per jaar

• Energiebelasting verlaagd, maar btw-verlaging op energie 
ingetrokken

• Accijnskorting op benzine en diesel verlengd tot 1 juli 2023

• Belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 (2023) 
en € 0,22 (2024) per kilometer
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Koopkrachtverbetering



Fiscale regelgeving/voorstel met verre ingangsdatum gaat vaak 
teniet, wordt uitgesteld of geheel gewijzigd:

• Box 3 hervorming: zou in 2025 ingaan, alweer door naar 2026.

• Excessief lenen nu toch per 1 januari 2023 ingevoerd. Grens 
verhoogd naar € 700.000. Uiterlijk eind 2023 dividend uitkeren.

• Nog steeds geen plan voor ZZPers en platformwerkers (Wet DBA).

• Uitwerking pensioenakkoord zo ingewikkeld dat uitstel dreigt.
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Ontwikkelingen in de fiscaliteit



• 24 december 2021

• Box 3 heffing vanaf 2017 onrechtvaardig

• 4 februari 2022, collectieve uitspraak op bezwaar over jaren 2017 
tot en met 2020

• Belastingdienst moet binnen 6 maanden uitspraak op bezwaar 
doen, geen mogelijkheid tot beroep

• Wat met mensen die geen bezwaar hebben gemaakt

• Hoge Raad 20 mei 2022, jammer als u geen bezwaar hebt 
gemaakt, we laten het over aan de politiek

• Kabinet: geen financiële ruimte om niet-bezwaarmakers te 
compenseren

• Van Rij dit weekend: belastingplichtigen kunnen verzoek om 
ambtshalve vermindering indienen???

• Miljoenennota: geen compensatie, kost € 4,1 miljard en komt 
grotendeels terecht bij mensen met vermogen boven € 200.000
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Het kerstarrest
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Nieuw tijdelijk systeem box 3
forfaitaire spaarvariant

Categorie Forfaitair element

Spaargeld Actuele spaarrente

Schulden Hypotheekrente

Overige bezittingen (tweede 
woning, verhuurde 
onroerende zaken, 
beleggingen etc.)

Meerjarig gemiddelde 
rendement beleggingen in 
onroerende zaken, aandelen 
en obligaties

Nieuw systeem lijkt vermogensaanwasbelasting te worden
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Nieuw systeem box 3
cijfervoorbeeld

Voorbeeld o.b.v. 
rendementen en tarief 
2022, alleenstaande

Box 3-vermogen met 
€ 25.000 spaargeld en 
€ 475.000 beleggingen

Box 3-vermogen met 
€ 250.000 spaargeld en 
€ 250.000 beleggingen

Box 3 inkomen huidige 
wetssystematiek, zonder 
rechtsherstel

€ 18.328 € 18.328

Inkomstenbelasting box 3 
(31%)

€ 5.561 € 5.561

Spaargeld (-/- 0,01%) -/- € 2 -/- € 22

Overige bezittingen (5,53%) € 23.606 € 12.424

Schulden (2,46%) € 0 € 0

Box 3 inkomen € 23.604 € 12.402

Inkomstenbelasting box 3 
(31/34%)

€ 7.317 € 4.217

Mogelijke gevolgen voor spaarders en beleggers
Een voorbeeld, rekening houdend met verschillen in de samenstelling van het box 3-
vermogen tussen belastingplichtigen:



Tarieven Vpb

• De verlaging van het ‘opstaptarief’ naar 15% in 2022 wordt 
teruggedraaid, tarief wordt weer 19%. Verlenging van de eerste 
schijf tot een belastbaar bedrag van € 395.000, wordt ook weer 
teruggedraaid.

• Hoge tarief 25,8% verandert niet.

• Bij winst van € 500.000 gaat Vpb omhoog van € 86.340 naar 

€ 115.400. Belastingnadeel is dus ongeveer € 30.000.
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Vpb verhoging 



• Huidig tarief 26,9% over dividenden en vermogenswinsten

• Voorstel twee schijven, in te voeren per 2024, 24,5% tot 

€ 67.000, daarboven 31%. Bij dividend van € 500.000 gaat box

2 heffing omhoog van € 134.500 naar € 150.645, dus ruim 

€ 15.000 hogere heffing.

• Bedoeling verschil toptarief werknemer en DGA te verkleinen. Voor 
DGA met winst minder dan € 200.000 was dit 11,6%, wordt 5,4%. 
Bij winst daarboven worden tarieven nagenoeg gelijk. 

• Oppositie heeft initiatief wetsvoorstel ingediend om hoog tarief op 
40% te stellen. Gecombineerd tarief wordt dan zelfs 55,92%

• Ook de IB-ondernemer wordt geraakt door vergelijkbare 
maatregelen zoals versnelde afbouw zelfstandigenaftrek.
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Wijzigingen box 2 (aanmerkelijk belang)



Starters op de woningmarkt (ingevoerd per 1 januari 2021)

• Vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters tussen de 18 en 
35 jaar die een woning van maximaal € 440.000 voor eigen 
gebruik kopen blijft (2022 was de grens € 400.000). Voor andere 
verkrijgers van een eigen woning blijft het tarief 2%. Particuliere 
beleggers die een woning kopen zonder dat zij daar zelf in gaan 
wonen, worden daarentegen geconfronteerd met een tarief van 
10,4%. Dit was in 2022 verhoogd van 6% naar 8%. Dit 
overdrachtsbelastingtarief zal ook gaan gelden voor de verkrijging 
van niet-woningen, zoals bedrijfspanden.
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Overdrachtsbelasting



Nu nog mogelijkheid om maximaal € 106.671 te schenken aan 
iedereen tot 40 jaar voor de eigen woning. 

Gaat naar € 28.947 in 2023 en verdwijnt in 2024.

Schenking in 2022 mag aangewend worden tot 31 december 2024. 
Voor de zekerheid voor eind dit jaar nog schenken met 
herroepingsclausule ? Let op: je moet dan wel daadwerkelijk voor 
eind 2022 de schenking ook betalen !
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De jubelton verdwijnt grotendeels



Rond 16.00 stond Belastingplan 2023 pas op internet. In het 
‘gelekte’ Belastingplan stonden andere bedragen en getallen, dus er 
kunnen getallen en bedragen in de presentatie afwijken van die in 
het Belastingplan.

Sommige maatregelen worden gespreid over 2-3 jaren ingevoerd. 
Dat staat verstopt in de vele honderden pagina’s.
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Slotopmerking


