
          

 

Kort overzicht van maatregelen Prinsjesdag 

• Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omlaag met 0,14%. 

 

• Voor de hypotheekrenteaftrek en andere aftrekmogelijkheden komt een maximering van de 

aftrek op het basistarief van 36,93 procent in 2023 (gelijk met het laagste tarief).  

 

• De inkomensgrens tweede schijf inkomstenbelasting stijgt naar €73.031. 

 

• De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Dit houdt in dat 

2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is. 

 

• De arbeidskorting stijgt met €792, de afbouw stijgt naar 6,51%. 

 

• Naast het box 1-inkomen gaat per 2025 ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de 

afbouw van de algemene heffingskorting. 

 

• De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro per jaar teruggebracht 

tot 1.200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd door een verhoging van de 

arbeidskorting. 

 

• Er wordt een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement, zoals rente, 

dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Beoogde ingangsdatum was 

oorspronkelijk 2025 maar is inmiddels 2026 geworden. Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 

2025 zal overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen. Het box 3-tarief in 

stappen omhoog van 31 procent naar 34 procent. Het heffingsvrij vermogen stijgt naar 

€57.000 per persoon. 

 

• De inkomensafhankelijke combinatiekorting IACK wordt per 2025 afgeschaft voor nieuwe 

gevallen. Vanaf 2025 wordt een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar gehanteerd. 

De IACK is na deze afbouw met ingang van 2037 geheel afgeschaft. 

 

 

• De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een vergoeding van de kinderopvang voor 

werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen 

nog een kleine eigen bijdrage. De vergoeding wordt 96% per 2025. 

 

• De maximale huurgrens wordt mogelijk per 2024 afgeschaft en er komt een systeem van 

normhuren op basis van inkomen. 

 



• De huurtoeslag gaat 16,94 euro per maand omhoog. De zorgtoeslag wordt eenmalig 

verhoogd met 412 euro. 

 

• De reiskostenvergoeding stijgt in 2023 naar €0,21, per kilometer, in 2024 naar €0,22. 

 

• De thuiswerkvergoeding stijgt naar €2,13 per dag. 

 

• De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt 1,7% van de eerste € 400.000 van de 

fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere. Met ingang van 1 januari 2023 zal het 

percentage van 1,7 worden verhoogd naar 1,92. Dit een verhoging van de vrije ruimte met 

maximaal € 880 per werkgever.  

 

• De IOAOW wordt afgeschaft als onderdeel van de verhoging van het WML. De eerder 

voorgestelde verhoging van de ouderenkorting gaat niet door. 

 

• Het WML gaat omhoog met 10 % (8,05% plus indexatie), met behoud van koppeling 

uitkeringen, AOW, franchise, pensioenaftoppingsgrens en overige zaken. De inkomensgrens 

van de arbeidskorting stijgt niet op dezelfde manier mee, omdat volgens het kabinet het 

ongewenst is dat bovenmodaal er op vooruit gaat door de stijging WML. 

 

• Er komt een beperking van de 30%-regeling voor expats tot WNT norm (€216.000), met een 

tweejarige vertraging voor huidige gebruikers. Dit gevoelige precedent is de vorige keer ook 

gedaan, de juridische basis is wankel. Werkgevers zullen ook elk jaar opnieuw moeten kiezen 

tussen toepassing de forfaitaire 30%-regeling of de werkelijke ETK. 

 

• De energierekening wordt gemaximeerd op volume en prijs, uitgaande van een verbruik van 

1200m3 gas en 2400kwh. De prijs is gemaximeerd op €1,50 m3 (met een minimum van €1,20 

per m3 en 0,70 cent per kwh). Dit komt neer op €3480 per jaar, net onder 200 euro per 

maand. Dit gaat in op 1 januari, in eerste instantie voor een jaar. Maar de 

energiemaatschappijen starten al per 1 november. Dit geldt voor alle contracten. Vanaf 1 

januari zijn er ook weer vaste meerjarige contracten. 

 

• De energietoelage van €1300 voor lage inkomens wordt in 2023 gehandhaafd. 

 

• De verlaging van de energiebelasting gaat niet door vanwege het prijsplafond. De 

energiebelasting wordt wel anderszins aangepast: De eerste schijf (klein verbruik) wordt 

verlaagd. In de tweede, derde en vierde schijf wordt de gasbelasting verhoogd en de 

elektriciteitsbelasting verlaagd. De jaarlijkse belastingkorting wordt verhoogd naar €777,60. 

 

• ODE en klimaattransitie-tarieven worden per 2024 volledig geïntegreerd in de 

energiebelasting. 

 

• Zo komt er per 1 november 2022 de mogelijkheid voor huishoudens met een 

verzamelinkomen tot 45.014 euro om een energiebespaarlening bij het Warmtefonds af te 

sluiten met 0% rente. 

 



• Btw 0% op zonnepanelen en installatie. 

 

• De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting stijgt naar €440.000, de belastingvrije 

schenking voor het kopen van een woning wordt verlaagd naar €28.947 en in 2024 

afgeschaft. 

 

• Er komt een verhoging van de frisdrankbelasting, vliegbelasting en tabaksaccijns. Verlenging 

verlaagde tarieven benzineaccijns. 

 

• De verhuurderheffing wordt per 2023 afgeschaft. 

 

• Vanaf 1 januari 2023 mag de FOR niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd.  

 

• Per 2024 krijgt box 2 twee schijven: de eerste schijf van 24,5% procent voor de eerste 67.000 

euro aan box 2-inkomsten per persoon en de tweede schijf van 31% procent over het 

meerdere. De regels voor het inkomen van DGA’s worden aangescherpt.  

 

• Er komt een minimum CO2-prijs voor de industrie, een bodemprijs voor de vrijgestelde 

uitstoot waarvoor een bedrijf dispensatierechten heeft, én een prijs voor uitstoot waarvoor 

een bedrijf geen dispensatierechten heeft. 
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