
 

 

 

EEN OVERZICHT VAN FISCALE EN JURIDISCHE VERANDERINGEN 
 
 
Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 
 
Wie na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt (of geregistreerd partner wordt), trouwt in beperkte 
gemeenschap van goederen – en niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Binnen de 
gemeenschap valt alleen nog datgene wat vóór het huwelijk al gemeenschappelijk was, en dat wat 
beide partners gezamenlijk opbouwen of krijgen tijdens het huwelijk. Privé-bezittingen blijven voortaan 
privé, evenals schenkingen en erfenissen die één van beiden krijgt.  Een lijst bijhouden van 
privégoederen die je tijdens het huwelijk koopt of krijgt, kan van pas komen (met ‘bewijsmateriaal’). 
 
 
BTW terugvragen oninbare vorderingen 
 
De systematiek voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen is gewijzigd per 1 januari 
2017. Voor die datum deden we dit per brief, nu gaat het terugvragen via de reguliere aangifte BTW. 
Een addertje onder het gras is dat van oninbare vorderingen die ouder zijn dan een jaar, de BTW 
wordt geacht te zijn teruggevraagd bij de belastingdienst. Wordt de vordering alsnog ontvangen, dan 
moet ook de BTW weer worden afgedragen. 
 
Tarieven vennootschapsbelasting na 2018 omlaag 
 
In 2018 blijven de tarieven van de vennootschapsbelasting 20% en 25% voor respectievelijk de eerste 
en tweede schijf. De verhoging van de schijven gaat niet door. In 2019 worden de tarieven 19% en 
24%, in 2020 gaan ze naar 17,5% en 22,50%. Vanaf 2021 blijven ze 16% en 21%.  
 
Aandeelhouders met dividendwensen schieten er weinig mee op. Het box 2 – tarief in de 
inkomstenbelasting gaat in 2020 omhoog naar 27,3%. In 2021 klimt het tarief dan verder naar 28,5%. 
 
En ter compensatie wordt de voorwaartse verliesverrekening beperkt van 9 jaar tot 6 jaar. 
 
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen 
 
Nog steeds is er geen goede vervanging van de VAR verklaring. De wet DBA met haar 
modelovereenkomsten wordt zoals in het nieuwe regeerakkoord staat vermeld, vervangen door een 
nieuwe wet. Zonder wetgeving zal ik hier niet op vooruit lopen, maar op internet kunt u al lezen hoe 
het er ongeveer uit zal gaan zien. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet is veranderd 
 
Per 1 juli 2017 en met een overgangsperiode van een jaar tot 1 juli 2018, is de 
Arbeidsomstandighedenwet veranderd. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via 
een ‘open spreekuur’, de bedrijfsarts mag iedere werkplek bezoeken en iedere werkgever, ongeacht 
het aantal werknemers, moet een wettelijk verplicht (directe boete) ‘basiscontract arbodienstverlening’ 
hebben. Een directeur groot aandeelhouder hoeft niet meegeteld te worden. 
 
 



   

 
 
Het regeerakkoord over versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek 
 
Ik ben geen voorstander van het vermelden van informatie die nog niet in een wet is opgenomen, 
maar deze maatregel in het regeerakkoord moet ik toch even noemen vanwege de belangrijkheid 
ervan. De hypotheekrenteaftrek wordt sneller afgebouwd. Veel sneller dan aanvankelijk de bedoeling 
was. Vanaf 2020 volgen drie jaar van telkens 3 procentpunt mindering, tot in 2022 nog maximaal 37% 
hypotheekrenteaftrek overblijft. Huiseigenaren worden gecompenseerd door een verlaging van de 
inkomstenbelasting en eigenwoningforfait. 
 
Herhaling bericht:  Meldplicht Datalekken Wet bescherming persoonsgegevens  
 
Ik herhaal hier nog even deze wetgeving vanwege haar omvangrijke toepassingsgebied op 
ondernemers. Het is zaak hier meer van te weten omdat u als ondernemer al snel werkt met 
persoonsgegevens van derden. Denk maar aan de zakelijke telefoonlijst c.q. adressenbestand in uw 
smartphone, ipad of laptop. Werken in de cloud, waarmee u wellicht persoonsgegevens aan derde 
partijen toevertrouwt. Bescherm u apparatuur tegen virussen en malware. Zorg voor een goed 
werkend backup plan. Informeer uw klanten over hoe u omgaat met persoonsgegevens. Denk ook 
aan uw website. 
 
 
Deze lijst van veranderingen in de fiscaliteiten is een door ons gemaakte selectie. Ik verwijs u 
naar het internet en andere media als u meer wilt weten over het een of ander. Ook kunt u het 
persbericht van het Ministerie van Financiën nalezen. U mag mij altijd bellen om te bespreken 
wat de veranderingen voor u betekenen. 
 
 
De belastingdienst heeft een hele mooi document gemaakt met de veranderingen voor 2018 in allerlei 
tarieven e.d. 
 
Ik verwijs u gemakshalve naar deze pagina: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/12/20/eindejaarspersbericht-financien-2018  
 
 


