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Geachte relatie,
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een klant bent van ons. Afgelopen dinsdag was het
Prinsjesdag en heeft men een aantal wijzigingen bekend gemaakt voor volgend jaar. Wij willen
u op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.

Miljoenennota 2017
De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de
economische groei zet naar verwachting door met
1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen
neemt toe en bedrijven durven weer te
investeren. Nederland staat er na een aantal
zware jaren weer beter voor en publieke
voorzieningen blijven ook voor toekomstige
generaties betaalbaar. 'Het tij is gekeerd. We
hebben weer vaste grond onder de voeten. We
kunnen weer verder vooruitkijken en investeren in
kansen voor mensen', aldus minister van
Dijsselbloem.
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Veranderingen in de zorg
•

•

•

Huis & Hypotheek
•

•

•

•

De maximale
schenkingsvrijstelling voor de
aankoop of verbouwing van een
woning gaat structureel naar
€100.000,-. De ontvanger moet
wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.
Wie in 2015 of 2016
gebruikmaakt van de vrijstelling,
mag deze in 2017 aanvullen tot
€100.000.
De maximale hypotheek ten
opzichte van de waarde van de
woning wordt verder afgebouwd.
Dit jaar kon men nog 102% van
de waarde van de woning lenen.
In 2017 wordt dat teruggebracht
naar 101%. En vanaf 2018 is het
niet langer mogelijk om meer te
lenen dan de waarde van de
woning.
De maximale
hypotheekrenteaftrek daalt tot
50% (2017) en wordt verder
afgebouwd tot 38% in 2028.
Bij een hypotheekaanvraag kan
het inkomen van de partner voor
60% meetellen i.p.v. de huidige
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Het verplichte eigen risico in de zorg blijft
gelijk aan dit jaar. Dit houdt in dat
verzekerden de eerste € 385,- voor zorg
uit het basispakket zelf moeten betalen.
De maandelijkse premie voor de
zorgverzekering zal volgens het ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport
volgend jaar ongeveer €3,50 hoger
uitvallen dan dit jaar. Het ministerie gaat
uit van een gemiddelde premie van € 103,per maand. Dit is wel een schatting. De
zorgverzekeraars bepalen zelf wat ze met
hun premies gaan doen. Dit wordt in het
najaar bekend gemaakt.
Het basispakket wordt uitgebreid met
bepaalde plastisch chirurgische ingrepen,
fysiotherapie bij etalagebenen en
tandvervanging tot 23 jaar.

50%.

Nog meer wijzigingen....
- De ontwikkelingen in de algemene heffingskorting: Iedereen die in Nederland belasting
betaalt, heeft recht op toepassing van de algemene heffingskorting. Bij werknemers wordt
bovendien de arbeidskorting toegepast. Uit het belastingplan 2017 blijkt dat tussen deze 2
heffingskortingen voor 2017 een wisseltruc plaatsvindt. Lees verder....
- Het belastingtarief in de derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8% volgend jaar. Voor de
tweede schijf geldt voor mensen onder de AOV-leeftijd dezelfde tarieven. Voor AOW'ers stijgt
het tarief in de tweede schijf volgend jaar met 0,5 procentpunt naar 22,9%.
- Het kabinet stelt voor de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting met € 400
minder te verhogen dan eerder afgesproken.
- De arbeidskorting wordt minder verhoogd dan eerder is besloten. Volgend jaar valt de
maximale korting voor werkende € 46 lager uit. Dit komt neer op € 3.223.
- Het kabinet stelt een verhoging van € 48 van de algemene heffingskorting voor. Die zou
volgend jaar dan maximaal € 2.254 zijn. Dit is een korting op de inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen.
- Het kabinet wil de ouderkorting verhogen. Voor pensioengerechtigden met een inkomen
met niet meer dan € 36.057 zou de ouderkorting volgend jaar uitkomen op € 1.292. Dit jaar is
dat nog € 1.187. Ouderen gaan dus minder belasting betalen.
- De AOW leeftijd ligt in 2017 op 65 jaar en 9 maanden.
- Sociale premies 2017: De meeste premies voor de werknemersverzekeringen en
volksverzekeringen gaan in 2017 omlaag of blijven gelijk. Alleen de premie voor het algemeen
werkloosheidsfonds (awf) en het arbeidsongeschiktheidesfonds (Aof) zijn in 2017 waarschijnlijk
hoger dan nu. Lees verder....
- Het kindgebonden budget zal volgend jaar stijgen. Voor het eerste en tweede kind krijgen
de ouders een hogere tegemoetkoming.
- Het kabinet wil het voor ouders ook aantrekkelijker maken om gebruik te maken van
kinderopvang.
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VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
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NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven

4

