
 

SPECIAL: PRINSJESDAG 2018  

 
Op dinsdag 18 september jl., de derde dinsdag in september, 

was het Prinsjesdag.  

Koning Willem-Alexander sprak op deze dag de Troonrede uit. 

Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede 

Kamer. Daarna bood minister Hoekstra van Financiën de 

Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan. 

 

De Belangrijkste maatregelen op een rij. 

 

Zorg 

 

Eigen risico 

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2019 gelijk op € 

385. 

 

Stapeling eigen bijdragen verminderen 

Wie langer zorg en ondersteuning nodig heeft, betaalt soms 

verschillende eigen bijdragen. Deze stapeling van zorgkosten kan 

soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet wil de 

stapeling van eigen bijdragen aanpakken. Het kabinet wil de zorg 

toegankelijk houden door: 

* het verplicht maximale eigen risico niet te verhogen; 

* de vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz te   

  halveren; 

* een abonnementstarief in te voeren van € 19 per maand voor 

  Wmo-voorzieningen. 

 

Afremmen stijging zorgkosten 

Dat de zorgkosten stijgen is niet te voorkomen. Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de stijging van de 

zorgkosten afremmen. Daarom zijn er nieuwe afspraken (voor 2019 

tot en met 2022) gemaakt met onder meer artsen, ziekenhuizen en 

wijkverpleegkundigen: 

* Akkoord met de medisch-specialistische zorg; 

* Akkoord met de ggz; 

* Akkoord met wijkverpleegkundigen; 

* Akkoord met huisartsen. 

Bij nieuwe, dure medicijnen onderhandelt VWS met fabrikanten 

over de prijs van medicijnen. 

Ook het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt tegen het 

licht gehouden. Door het GVS onder andere te moderniseren wordt 
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het systeem toekomstbestendiger. Zorgverzekeraars vergoeden 

alleen geregistreerde medicijnen uit het GVS. 

Goede en actuele informatie over gezondheid 

VWS wil mensen goed informeren over gezondheid, leefstijl en 

behandelmogelijkheden. Bijvoorbeeld over meer bewegen, goede 

voeding, stoppen met roken en matigen met alcohol. Patiënten 

moeten binnen enkele jaren zelf hun medische gegevens kunnen 

inzien en gebruiken. Bijvoorbeeld via een app of website. 

Meer personeel en scholing in de zorg 

Het kabinet wil extra personeel in de zorg. Bijvoorbeeld door te 

stimuleren dat mensen een opleiding in de zorg gaan volgen.  

 

Anders werken in de zorg 

Het kabinet wil het werk in de zorg beter en anders organiseren. 

Bijvoorbeeld door onnodige administratie weg te nemen, maar ook 

door het werk anders in te delen. Zo ontstaan er banen voor 

mensen die anders moeilijk aan het werk komen, zoals ouderen of 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door oudere 

werknemers voor wie het werk fysiek te zwaar wordt, anders in te 

zetten. 

Door creatiever na te denken over lichtere functies, is uitval 

te voorkomen. Zo kunnen oudere werknemers studie- en 

stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. De 

oudere werknemer kan langer blijven werken en andere 

verpleegkundigen en verzorgenden worden ontlast. 

In het actieprogramma Werken in de zorg leest u meer over hoe 

het kabinet deze doelen wil behalen. Deze kunt u vinden op de 

website:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/

jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg 

 

Werk en inkomen 

 

Meer baanzekerheid 

Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. 

Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil 

daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast 

aan te nemen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt het 

wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans in het najaar van 

2018 naar de Tweede Kamer. 

 

Langer partnerverlof bij geboorte kind 

Partners krijgen 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin 
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net is  

bevallen. Dit doorbetaalde verlof is nu nog 2 dagen. Ook mogen ze 

het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een 

UWV-uitkering van 70% van hun loon. Zo wil het kabinet dat jonge 

ouders meer tijd samen met hun kind hebben. 

De Tweede Kamer moet de Wet invoering extra geboorteverlof nog 

goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 

januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020. 

 

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk 

Er moet simpelere regelgeving komen zodat het voor werkgevers 

makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. 

Hiervoor wil het kabinet onder andere de regels rond beschut werken, 

de Wajong en de loonkostensubsidie aanpakken. Een belangrijk 

uitgangspunt voor het kabinet is dat werken moet lonen voor mensen 

met een arbeidsbeperking die gaan werken vanuit de uitkering. 

Hiervoor stuurt SZW nog voor begrotingsbehandeling voorstellen naar 

de Tweede Kamer. 

 

Meer controles op discriminatie op de arbeidsmarkt 

Om discriminatie van werkzoekende jongeren, vrouwen, ouderen en 

migranten aan te pakken, gaat de inspectie SZW meer en strenger 

controleren. Bijvoorbeeld door regelmatige bedrijfsbezoeken 

en anonieme controles. Bedrijven die discrimineren kunnen boetes 

krijgen. 

De plannen van de staatssecretaris van SZW staan in de 

hoofdlijnenbrief 

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018-20121, zie ook 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/ka

merstukken/2018/06/19/hoofdlijnenbrief-actieplan-

arbeidsmarktdiscriminatie-2018-%E2%80%93-2021 

 

Lasten omlaag 

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle Nederlanders kunnen 

profiteren van de sterke economie. Zo neemt bijvoorbeeld het 

besteedbaar inkomen toe van huishoudens met een inkomen tot € 50.000 

per jaar. Dit komt door een verhoging van de algemene 

heffingskorting. Lees in het Belastingplan de precieze plannen 

rondom de belastingen,  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwi

jzigingen-voor-ons-allemaal. 

 

Wonen en leefomgeving 

 

Meer woningaanbod 

De komende jaren zijn er jaarlijks ongeveer 75.000 woningen extra 
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nodig. Dat wil het kabinet bereiken door: 

* afspraken te maken met gemeenten, provincies en andere 

  partijen over het versnellen van de woningbouw. Speciale 

  expertteams ondersteunen bijvoorbeeld regio’s die bij het 

  realiseren van woningbouw tegen belemmeringen aanlopen. 

* het aanpassen van de Crisis- en Herstelwet, waardoor gemeenten 

  makkelijker kunnen afwijken van regels die bouwprocedures 

  belemmeren. En door een snellere uitspraak bij 

  bezwaarprocedures. 

  Dit moet leiden tot beter betaalbare koopwoningen. En tot meer 

  huurwoningen in het middensegment. 

 

Duurzame en betaalbare woningen bouwen 

Woningcorporaties hoeven minder verhuurderheffing te gaan betalen. 

Zo kunnen ze makkelijker en meer betaalbare huurwoningen 

realiseren. Daarnaast kunnen woningcorporaties korting krijgen op 

de verhuurderheffing als ze duurzame investeringen doen.  

 

Belastingplan 2019 

 

Mensen met een inkomen boven € 20.000 gaan er op vooruit. Dat komt 

onder andere doordat de meeste tarieven van de inkomstenbelasting 

omlaag gaan. De inkomstenbelasting wordt berekend over 2 schijven 

in plaats van 4 en het belastingpercentage per schijf gaat omlaag. 

Daardoor wordt het ook minder belangrijk of het inkomen door 1 of 2 

personen in een huishouden wordt verdiend. 

Gevolgen nieuwe stelsel voor AOW-gerechtigden 

Zodra iemand de AOW-leeftijd bereikt, gelden aangepaste tarieven. 

AOW-gerechtigden 

 inkomen max. 

€ 20.142* 

inkomen max. 

€ 33.994** 

inkomen max. 

€ 68.507 

inkomen boven 

€ 68.507 

2018 18,65% 22,95% 40,85% 51,95% 

2019 18,75% 20,20% 38,10% 51,75% 

2020 19,15% 37,05% 49,50% 

*Schijfgrenzen schuiven na 2018 iets op door inflatiecorrectie 

**Voor mensen geboren voor 1 januari 1946: € 34.404 

Algemene heffingskorting 

Mensen krijgen in 2019 een hogere algemene heffingskorting op 

hun inkomstenbelasting. Hierdoor krijgen zij over hun inkomsten 

tot € 50.000 per jaar meer korting en betalen zij dus minder 

belasting.  
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Arbeidskorting 

Werknemers en zelfstandigen die tussen de € 20.000 en € 60.000 

per jaar verdienen, houden door een hogere arbeidskorting in 

2019 netto meer salaris over.  

De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die werken. 

Door heffingskortingen betaalt u minder belasting. Door een 

verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. Door de 

introductie van een nieuw en hoger opbouwtarief wordt het 

daarbij voor inkomens tot € 35.000 aantrekkelijker om meer uren 

te gaan werken. Deze groep houdt door de hogere arbeidskorting 

netto meer over van het extra inkomen. 

Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens 

Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 

de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Ook wordt het 

aftrektarief van een aantal andere aftrekposten geleidelijk 

afgebouwd. 

De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf wordt 

al geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2020 gaat dit sneller. Vanaf 

2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal 

aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%. 

Met de opbrengst van de maatregel wil het kabinet het 

eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-

waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald. 

De tarieven voor een aantal andere aftrekposten, zoals de 

zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en 

partneralimentatie voor deze inkomens wordt ook vanaf 2020 

afgebouwd. Ook deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maximaal 

aftrekbaar tegen 37,05%. 

Met de opbrengst van deze maatregel betaalt het kabinet de 

verlaging van de inkomstenbelasting. 

Verhoging lage btw-tarief 

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. 

Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. 

Vrijwilligersvergoeding omhoog 

Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij 

vergoed krijgen. Dit gaat in op 1 januari 2019. 

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije 

vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 

1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of 

maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in 

natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit 

bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. 
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Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en 

premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de 

vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies 

werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet 

vrijwilligerswerk stimuleren. 

Onderwijs 

Het kabinet trekt in 2019 geld uit voor leraren (meer salaris en 

minder werkdruk in het primair onderwijs) en voor toegankelijk 

onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Ook steekt het kabinet 

extra geld in wetenschappelijk onderzoek en komt er volgend jaar 

ook geld extra bij voor erfgoed en cultuur.  

Aanpak werkdruk basisscholen 

Om de werkdruk aan te pakken komt in 2019 extra geld 

beschikbaar.  

De schoolleiding en docenten mogen zelf afspreken hoe ze dit 

geld besteden. Bijvoorbeeld door meer personeel in te zetten of 

klassen te verkleinen. Of door tablets te kopen voor leerlingen 

zodat leraren opdrachten sneller kunnen nakijken. 

De plannen staan in het werkdrukakkoord dat het kabinet met de 

vakbonden en de PO-raad in 2018 sloot. 

Veiligheid 

Versterken van de politie 

Er vindt een verdere uitbreiding van de politiecapaciteit en 

versterking van de politieorganisatie plaats. Er komen nieuwe 

agenten en rechercheurs met vaardigheden die in de huidige tijd 

nodig zijn. Ook wordt beter afgestemd waar politie nodig is. Zo 

kan de politie effectiever werken en de digitale veiligheid 

vergroten. 

 

Meer aandacht voor slachtoffers 

In 2019 is er volop aandacht voor de positie van slachtoffers. Er 

wordt gekeken naar de manier van omgegaan met slachtoffers voor, 

tijdens en na het strafproces. Ook wordt de informatievoorziening 

voor slachtoffers verbeterd.  

Vernieuwen rechtspraak 

Het kabinet wil de rechtspraak vernieuwen. Procedures moeten 

eenvoudiger en efficiënter worden. Er komen experimenten met 

verschillende soorten rechters. Bijvoorbeeld buurtrechters, 

spreekuurrechters, schuldenrechters en familierechters. Ook 

komen er maatregelen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen 

door de scheiding van hun ouders. Het kabinet wil daarnaast de 

rechtsbijstand hervormen, zodat die effectiever en beter 

betaalbaar wordt. 
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Meer geld voor Defensie 

Het ministerie van Defensie krijgt extra geld dat gebruikt wordt 

voor: 

* versterken van de slagkracht; 

* ondersteuning voor de krijgsmacht, zoals bevoorrading en 

  transport; 

* verbeteren van de bedrijfsveiligheid en het werkgeverschap. 

  Het doel hiervan is veiligheid en stabiliteit in Nederland en    

  de wereld. 

  Defensie herstelt en moderniseert in 2019 de krijgsmacht.  

Investeren in cyberveiligheid 

De criminaliteitscijfers in Nederland dalen. Maar het kabinet 

blijft oog houden voor de zorgen van mensen over veiligheid. Er 

zijn namelijk nog steeds terroristische aanslagen in het 

buitenland. In Nederland zijn buitenlandse hackers actief. Ook 

komt cyberspionage steeds vaker voor. Het kabinet investeert 

daarom extra in cyberveiligheid en in de bestrijding van 

cybercrime.  

 

Vergroten digitale veiligheid 

Enkele maatregelen om de cybersecurity te verhogen zijn: 

* Standaarden voor het Internet-of-things. 

* Bedrijven meer verantwoordelijkheid geven voor de veiligheid 

  van hun systemen. 

* Meer voorlichtingscampagnes om bewustwording bij burgers en 

  bedrijven te vergroten. 

Steun voor mensenrechten 

Nederland staat voor een internationale rechtsorde gebaseerd op 

universele waarden. En voor het beschermen van mensenrechten. 

Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging. 

Maar ook gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, niet 

discrimineren van etnische of seksuele minderheden. Die rechten, 

en mensen die zich ervoor inzetten staan onder druk. Daarom 

verhoogt het kabinet het budget voor mensenrechten. 

Algemene Politieke Beschouwingen 

Inmiddels hebben de Algemene Politieke en Financiële 

Beschouwingen plaatsgevonden. Zo debatteerden op woensdag 19 en 

vrijdag 21 september jl. de fractievoorzitters met minister-

president Rutte, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 

De Algemene Politieke Beschouwingen gelden als een belangrijk 

debat, omdat daarin duidelijk wordt welke ruimte het kabinet 

heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot 

de steun daarvoor is. Het debat duurt meestal twee dagen en alle 

ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden zijn daarbij 
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aanwezig. De minister-president voert het woord namens de 

regering. De fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Zij 

kunnen in moties bezwaren indienen tegen de voorstellen van de 

regering, of vragen om aanpassingen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren leken de Algemene 

Beschouwingen meer op een verkiezingsdebat, wellicht met een 

voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 

2019. 

 

Financiële Beschouwingen en begrotingsbehandelingen 

De Tweede Kamer besprak de financiële plannen voor volgend jaar 

op woensdag 3 en donderdag 4 oktober 2018 tijdens de Algemene 

Financiële Beschouwingen. Hiervoor kwamen minister Hoekstra en 

staatssecretaris Snel (Financiën) naar de Kamer. Op donderdag 4 

oktober reageerden zij op de vragen die de financieel experts 

van de Kamerfracties op woensdag 3 oktober over de 

rijksbegroting voor 2019 hadden gesteld.  

Aansluitend was er een afrondende termijn, waarin de 

woordvoerders hun resterende vragen konden stellen en moties 

konden indienen. 

In de daaropvolgende maanden verdedigen alle ministers en 

staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de 

Tweede Kamer. De Kamer heeft tot uiterlijk 1 januari 2019 de 

tijd voor de behandeling van de begrotingen. In bijzondere 

gevallen is daarop een uitzondering mogelijk.  

Op 4,5 en 6 december 2018 vinden de stemmingen plaats over alle 

begrotingen. 

Belangrijk is of hierna mede ook vanwege het onverwachte 

aftreden van Alexander Pechtold de coalitie zijn meerderheid zal 

weten te behouden voor het uitvoeren van de plannen 

gepresenteerd in de Miljoenennota. 

Inmiddels is het paradepaardje van Rutte 3, de afschaffing van 

de dividendbelasting, gesneuveld. Hoeveel plannen nog de 

eindstreep zullen halen weten we wellicht pas na het kerstreces 

van Rutte 3. 

Wordt vervolgd! 

 


