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Nederland staat er een stuk beter voor. Of zoals minister Dijsselbloem het aangaf bij de 
 aanbieding van de miljoenennota: “Het tij is gekeerd. We hebben weer vaste grond onder de 
voeten. We kunnen weer verder vooruit kijken en investeren in kansen voor mensen”. Vorig 
jaar heeft het kabinet met het 5-miljard-pakket ingezet om de werkgelegenheid te bevorder-
en en de koopkracht te verbeteren. De plannen voor 2017 hebben een drieledig karakter; het 
verder  bevorderen van koopkracht, het vereenvoudigen van regelgeving en het tegengaan van 
ongewenstgebruikvanfiscaleregels.

In dit onderdeel van deze special informeren wij u over de belangrijkste maatregelen die van 
invloed zijn op de personeels- en salarisadministratie. 

Wijzigingen belastingschijven
Voor 2017 is er een lichte stijging van de belastingtarieven 
in de tweede en derde schijf. In 2017 is het  belastingtarief 
in de tweede schijf 40,8% (in 2016 40,4%) als een werk-
nemer geen recht heeft op AOW. Heeft een werknemer 
wel recht op AOW, dan wordt het tarief 22,9% (voor-
heen 22,5%). De derde schijf gaat naar een tarief van 
40,8% (in 2016 40,4%). 

In onderstaande tabel vindt u het belastingtarief 
 behorende bij het belastbaar inkomen uit werk en 
 woning voor een werknemer jonger dan de AOW 
 leeftijd:

Hoogte 
inkomen
-
€ 19.982,-
€ 33.791,-
€ 67.072,-

Maar inkomen 
niet hoger dan
€ 19.982,-
€ 33.791,-
€ 67.072,-
- 

Belasting-
tarief
36,55%
40,80%
40,80%
52%

Hoogte 
inkomen

Maar inkomen 
niet hoger dan

Belasting-
tarief

Tabel 1 Belastingtarief werknemers jonger dan de AOW 
leeftijd



Het belastingtarief behorende bij het belastbaar 
inkomen uit werk en woning voor een werknemer 
 geboren voor 1 januari 1946 en met recht op AOW, wordt 
in  onderstaande tabel weergegeven:

Wijziging heffingskortingen 
Sinds 2014 zijn de algemene heffingskorting en arbeids
korting inkomensafhankelijk gemaakt. Eenvoudig 
 gezegd: Meer verdienen betekent minder heffings
korting en arbeidskorting. 

Algemeneheffingskorting  
Het maximale bedrag aan algemene heffings korting 
wordt verhoogd naar € 2.254,- (in 2016 € 2.242,-). 
In onderstaand tabel vindt u bij welk inkomen welke 
 heffingskorting wordt toegepast.

Algemeneheffingskorting  
In het belastingplan over 2017 wordt de voorgenomen 
 verlaging van de ouderenkorting uit het belastingplan 2016 
teruggedraaid. In plaats van een verlaging van € 114,- gaat 
de ouderenkorting in 2017 met € 215,- omhoog tot € 1.292,- 
(€ 1.187,- in 2016). Deze maatregel wordt genomen om de 
koopkracht van ouderen te verbeteren.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 
Op Prinsjesdag 2015 is de Wet tegemoetkomingen 
loondomein geïntroduceerd. In deze wet zijn twee 
 tegemoetkomingen opgenomen: een lage inkomens-
voordeel (LIV) en een loonkostenvoordeel (LKV) Vanaf 
2017 treedt de LIV in werking. Dit is een  tegemoetkoming 
die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker moet 
maken om werknemers met een loon tussen de 100% en 
120% van het wettelijk minimumloon in dienst te nemen 
en te houden. 

De Belastingdienst zal het lage inkomensvoordeel 
 automatisch per jaar achteraf uitbetalen.  

Voorwaarden gebruik LIV
- De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren 

hebben in het jaar waarin de werkgever in aanmerking 
wil komen voor het lage inkomensvoordeel.

- De werknemer mag niet de AOW-gerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. 

- Toekenning is naar rato van het aantal gewerkte uren 
in een jaar. 

Arbeidskorting   
Anders dan in het belastingplan van 2014 was 
 opgenomen, zal de maximale arbeidskorting  minder 
 stijgen dan was voorgesteld. Het maximale bedrag 
aan arbeidskorting is € 3.223,- (voorheen € 3.103,-). 
 Daarnaast wordt het startpunt en het eindpunt van de 
afbouw van de arbeidskorting verlegd. 

Tabel3Heffingskortingperinkomen

Tabel 5 Arbeidskorting per inkomen

Hoogte 
inkomen
-
€ 19.982,-
€ 34.130,-
€ 67.072,-

Maar inkomen 
niet hoger dan

€ 19.982,-
€ 34.130,-
€ 67.072,-
- 

Belasting-
tarief
18,65%
22,90%
40,80%
52%

 € 10.000,-
 € 20.000,-
€ 30.000,-
€ 40.000,-
€ 50.000,-
€ 60.000,-
€ 70.000,-

 € 10.000,-
 € 20.000,-
 € 30.000,-
 € 40.000,-
 € 50.000,-
 € 60.000,-
 € 70.000,-
€ 80.000,-
€ 90.000,-
€ 100.000,-
€ 110.000,-
€ 120.000,-
€ 130.000,-

€ 2.254,-
€ 2.253,-
€ 1.774,-
€ 1.296,-
€ 817,-
€ 338,-
€ 0,-

€ 361,-
€ 3.192,-
€ 3.223,-
€ 2.951,-
€ 2.591,-
€ 2.231,-
€ 1.871,-
€ 1.511,-
€ 1.151,-
€ 791,-
€ 431,-
€ 71,-
€ 0,-

In onderstaand tabel vindt u de impact van de  verhoging 
en de verschuiving van het afbouwtraject terug.  
Deze  tabel toont bij welk inkomen welke  heffingskorting 
wordt toegepast. Vanaf een inkomen van € 121.972,- is de 
arbeidskorting € 0,-. 

Hoogte 
inkomen

Maar inkomen 
niet hoger dan

Belasting-
tarief

Inkomen Algemene heffingskorting

Inkomen Arbeidskorting

Tabel 2 Belastingtarief werknemers geboren voor 01-01-
1946 met recht op AOW

Tabel 4 Eindpunt afbouwtraject

2016 2017 (was) 2017 (wordt)

Startpunt 
afbouw € 34.015,- € 33.944,- € 32.444,-

Eindpunt 
afbouw € 111.590,- € 124.750,- € 121.972,-



afloop van het kalenderjaar bij de inhoudingsplichtige de 
 jaarloongegevens van zijn werknemers opvragen.
Vanaf de invoering per 2006 zijn veel  verbeteringen door-
gevoerd in de loonaangifteketen, zowel bij  werkgevers 
als bij de Belastingdienst en het  Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). 
Gezien de borging van de tijdigheid en volledigheid 
van de loonaangiftegegevens door de extra aandacht bij 
de reguliere loonaangiften, biedt de jaarloonuitvraag 
 volgens de Belastingdienst en het UWV inmiddels geen 
toegevoegde waarde meer. 
Jaarlijks vraagt het in stand houden van de 
 jaarloonuitvraag om aanpassingen in de techniek bij 
zowel softwareontwikkelaars als bij de Belasting-
dienst. Voor deze  aanpassingen zouden zelfs extra 
 investeringen nodig zijn. Om deze redenen wordt 
voorgesteld de  mogelijkheid van de Belastingdienst om 
een  jaarloonuitvraag te doen, af te schaffen. 

Verandering bijtellingscategorie auto
Werknemers en ondernemers die een auto van de zaak 
ook privé gebruiken, moeten over de waarde van dit 
voordeel belasting betalen. Deze belasting loopt via een 
forfaitaire bijtelling.
Vanaf 2017 wordt het algemene bijtellingspercentage 
verlaagd tot 22%. Dit geldt voor auto’s die een datum 
van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 
2017. Voor auto’s van vóór 2017 blijven dus de ‘oude’ 
 bijtellingspercentages gelden.

Vanaf 2017 is er nog maar één algemeen  bijtellings - 
percentage, waardoor de  bijtellingspercentage  minder 
CO2 afhankelijk wordt. Voor nulemissievoertuigen  
bestaat dan nog een afzonderlijk bijtellingspercentage. 
Dit leidt tot de volgende bijtellingspercentages:

 *Het percentage van 4% geldt tot € 50.000,- 
van de  cataloguswaarde. Voor het meer-
dere bedraagt de bijtelling 22%. Dit geldt niet 
voor auto’s die worden gevoed met  waterstof.  

Loonbegrip voor de S&O afdrachtvermindering 
wordt aangepast
De hoogte van de S&O afdrachtvermindering is mede 
 afhankelijk van de hoogte van het gemiddelde uurloon. 

Verhoging minimumjeugdlonen
Momenteel krijgen jongeren onder de 23 jaar minder dan 
het wettelijk minimumloon. Er wordt vanaf 2017 in twee 
stappen toegewerkt naar een volwaardig  minimumloon 
vanaf 21 jaar. Het loon van jongeren van 18 t/m 20 jaar 
stijgt mee om het risico op leeftijdsdiscriminatie te 
 beperken bij het aannemen van mensen.  

Fiscale aftrek scholing
Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om  scholingsuitgaven 
te verrekenen met inkomstenbelasting. De fiscale  aftrek 
scholingsuitgaven is een regeling op grond  waarvan 
een belastingplichtige opleidingskosten voor een 
studie,  gericht op een (toekomstig) beroep, in aftrek 
kan  brengen op zijn of haar inkomsten. Studies waarop 
recht van studiefinanciering bestaat vallen buiten deze 
 regeling.
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft recent een 
 evaluatiestudie gepubliceerd van de fiscale aftrek van 
scholingsuitgaven. Uit deze studie blijkt onder meer 
dat het gebruik van de regeling beperkt is (2,6% van 
alle  belastingplichtigen tussen de 25 en 60 jaar) en dat 
gebruikers relatief hoogopgeleid zijn. Het CPB wijst er 
verder op dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in 
de inkomstenbelasting voorfinanciering van de kosten 
van een opleiding noodzakelijk maakt, wat voor het 
bereik van de regeling voor met name mensen met een 
laag inkomen of een laag opleidingsniveau niet gunstig 
lijkt.
De afschaffing van de fiscale aftrek scholing wordt 
meegenomen in het Belastingplan 2017 zodat het de 
overheid tijd geeft om de details uit te werken. Het 
CPB wijst erop dat, als de overheid wil dat zoveel 
 mogelijk mensen die daar baat bij hebben  gebruikmaken 
van een  regeling, bekendheid met de regeling en de 
 communicatie  hierover cruciaal is. 

Geen jaarloonuitvraag bij werkgevers meer
Vanaf 2017 vraagt de Belastingdienst geen 
 jaarloongegevens meer uit bij de werkgevers. In 2006 
is de jaarloonuitvraag ingevoerd naar aanleiding van 
de problemen met de gegevensleveringen uit de 
 polisadministratie voor de belasting en premieheffing 
en de toeslagen. De Belastingdienst kan via de jaarloonu-
itvraag bij  ontbrekende of onjuiste aangiftegegevens na 

Tabel 6 Tegemoetkoming per werknemer

Tabel 7 Bijtellingspercentage

% WML Maximum per werknemer 
per kalenderjaar

100% tot 110%  
van het WML

€ 2.000,-

110% t/m 120%  
van het WML

€ 1.000,-

2016 2017 2018 2019 2020

CO2- uitstoot 
0 g/km

4% 4% 4% 4%* 4%*

CO2- uitstoot 
1-50 g/km

15% 22% 22% 22% 22%

CO2- uitstoot 
51-106 g/km

   21% 22% 22% 22% 22%

CO2- uitstoot 
>106 g/km

25% 22% 22% 22% 22%

De tegemoetkoming per werknemer is als volgt:



Schootense Dreef 15 5708 HZ Helmond
Postbus 748 5700 AS Helmond
t. 0492 - 50 66 66

info@driessen.nl 
www.driessen.nl

Schootense Dreef 15 5708 HZ Helmond
Postbus 748 5700 AS Helmond
t. 0492 - 50 66 66

info@driessen.nl 
www.driessen.nl

Met het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking 
voor commissarissen per 1 januari 2017, wordt aan de 
 toezegging van 14 maart 2016 door de  Staatssecretaris 
van Financien voldaan. Voor commissarissen die géén 
ondernemer zijn blijft het mogelijk om in  samenspraak 
met hun inhoudingsplichtige te kiezen voor de 
 opting-in-regeling. Ze kunnen er dan voor zorgen dat 
de commissaris desgewenst toch onder de loonbelasting 
komt te vallen.
Het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking 
voor commissarissen zorgt voor een administratieve 
 lastenverlichting voor bedrijven met een raad van 
 commissarissen. De commissarissen hoeven niet meer 
opgenomen te worden in de salarisadministratie. De 
premies volksverzekeringen en de loonbelasting worden 
na afloop van het kalenderjaar via de inkomstenbelasting 
geheven bij de commissaris.

Wet normering topinkomens
Per 1 januari 2017 mogen topfunctionarissen in de (semi)
publieke sector niet meer verdienen dan 
€ 181.000,-. (in 2016 € 179.000,-). De sectorale  normen 
voor 2017 in de sectoren van onder andere  onderwijs, 
zorg & welzijn en in de cultuursector worden in 
 november 2016 vastgesteld. 

Dit uurloon wordt in de praktijk vastgesteld op basis 
van de loongegevens uit de polisadministratie van het 
UWV.  Hierin zit loon uit tegenwoordige en vroegere 
 dienstbetrekking. De  eindheffingsbestanddelen 
 ontbreken in deze administratie. Daarom is nu 
 voorgesteld de wet in overeenstemming met de  praktijk 
te brengen en alleen eindheffingsbestanddelen van 
het (gemiddeld) uurloonbegrip uit te sluiten. Hiermee 
wordt wettelijk vastgelegd dat het eindheffingsloon 
niet tot het voor de S&Oafdrachtvermindering relevante 
loon wordt gerekend.

Fictieve dienstbetrekking voor commissarissen 
verdwijnt definitief
Zoals eerder aangekondigd door de  Staatssecretaris 
van Financien hoeft de werkgever per 1 mei 2016 geen 
 loonbelasting meer in te houden op de  vergoeding 
van commissarissen. De  arbeidsverhouding van 
een  commissaris werd aangemerkt als een  fictieve 
 dienstbetrekking. Een fictieve dienstbetrekking 
brengt inhoudingsplicht met zich mee en de  plicht 
om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
 Zorgverzekeringswet te voldoen. Uitzonderingen 
 daarop waren tot 1 mei 2016 mogelijk via bijvoorbeeld 
een verklaring arbeidsrelatie.


