
Wat verandert er in 2021?  

Ieder jaar verandert er wel iets. Wie de ontwikkelingen volgt, kan meestal nog maatregelen nemen 

voordat het nieuwe jaar aanbreekt. De veranderingen voor 2021 op een rij, plus eindejaarstips voor 

2020. 

Tekst Reinout van der Heijden 

 

Inkomstenbelasting 

Allereerst de inkomstenbelasting. Voor het derde jaar op rij dalen de tarieven en gaan de 

heffingskortingen omhoog. Beide veranderingen zorgen voor een hoger netto-inkomen. 

Eindejaarstips: 

- Het is gunstig om inkomen of de uitbetaling van vakantiedagen uit te stellen naar volgend 

jaar. Je bespaart dan 0,25% belasting. Houd wel rekening met de arbeidskorting, want die 

wordt met 6% verlaagd vanaf een jaarinkomen van €35.000. Het is ongunstig om door een 

verschuiving van inkomen net boven die grens uit te komen. 

- Vanaf een jaarinkomen van €98.604 daalt de arbeidskorting niet meer. Wie boven die grens 

uitkomt, is dus gunstig uit. In 2020 vakantiedagen laten uitbetalen, levert dan een 

belastingbesparing op. Bij een uitbetaling van €2500  (boven de grens van €98.604) is het 

voordeel €150. 

 

In detail: inkomstenbelasting 

De belastingtarieven gaan in 2021 met 0,25% omlaag, behalve voor de hoogste schijf (voor het 

inkomen dat boven €68.507 uitkomt). Het tarief voor de hoogste schijf blijft onveranderd 49,5%. In 

2020 waren het juist de hoogste inkomens die het meest profiteerden van lagere belastingtarieven. 

Het tarief voor de hoogste schijf ging toen omlaag van 51,75% naar 49,5%.  

De algemene heffingskorting gaat in 2021 omhoog en daar profiteren alle inkomens van, behalve de 

hoogste. Deze belastingkorting wordt afgebouwd naar €0 bij een inkomen van €68.507. 

Inkomens van meer dan €68.507 hebben ook last van de verdere daling van het tarief voor 

aftrekposten. De maximale aftrek daalt van 46% naar 43%. Huiseigenaren worden gecompenseerd, 

omdat het eigenwoningforfait daalt van 0,6% naar 0,5% van de woningwaarde. 

In 2021 doe je aangifte over 2020. Het is dan opletten geblazen als je jongste kind zijn 12e verjaardag 

in 2019 heeft gevierd. Dan krijg je over het belastingjaar 2020 ineens de combinatiekorting niet 

meer. Dat kan leiden tot een fors hogere aanslag. Heb je vorig jaar je eerste kindje gekregen, dan kan 

de aanslag over 2020 juist flink lager zijn.  

Ondernemers profiteren van lagere tarieven voor de vennootschapsbelasting. Het tarief gaat omlaag 

van 16,5% naar 15% voor ondernemers met een belastbaar inkomen tot €245.000. De tarieven van 

box 2 stijgen wel licht naar 26,9% en de zelfstandigenaftrek wordt lager.   

 

 



Vermogensheffing 

De vermogensheffing is de afgelopen jaren steeds gunstiger geworden voor belastingbetalers die een 

behoorlijke buffer hebben, maar niet echt rijk zijn. Ten opzichte van 2017 zal in 2021 de vrijstelling 

voor box 3-vermogen verdubbeld zijn naar €50.000. Voor toeslagen en gesubsidieerde rechtsbijstand 

worden de grenzen niet verhoogd, alleen geïndexeerd. 

Eindejaarstips: 

- Heb je een laag inkomen? Houd de vermogensgrenzen dan in de gaten om toeslagen niet 

kwijt te raken. Dat geldt vooral voor de huur- en zorgtoeslag. Bij de huurtoeslag mag het 

vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan €31.340 (voor partners het dubbele). Voor de 

zorgtoeslag ligt het maximum op €118.480 (voor partners €149.820). 

- Betaal de zorgpremie vooruit. Je vermogen daalt als je in één keer de zorgpremie voor 2021 

vooruitbetaalt in december 2020. De zorgverzekeraar beloont dit bovendien vaak met 2% tot 

3% korting op de jaarpremie. 

 

In detail: vermogensheffing 

De vrijstelling voor vermogen stijgt van €30.864 (2020) naar €50.000 (2021). Het tarief voor de eerste 

€50.000 dat is belast, stijgt naar ongeveer 0,6% per jaar (2021). De belastingheffing stijgt in 2021 van 

30% naar 31%, maar daarmee is bij de berekende tarieven al rekening gehouden. Iedereen met een 

vermogen tot €136.000 (voor partners €272.000) gaat hierdoor volgend jaar minder belasting 

betalen. 

Vermogensheffing van 2016 - 2021   

 2021 2020 2017 2016 

Vrijstelling € 50.000 € 30.846 € 25.000 € 24.437 

Tarief 1e trede 0,59% 0,54% 0,87% 1,2% 

over € 50.000 € 72.798 € 75.000  
Tarief 2e trede 1,40% 1,26% 1,41% 1,2% 

over € 900.000 932.775 € 900.000  
Tarief 3e trede 1,76% 1,60% 1,65% 1,2% 

over alles boven €1.000.000 boven €1.035.933 boven €1.000.000  

 

MARGIN: 40  

Aftrekposten 

De Belastingdienst houdt niet van aftrekposten, omdat die lastig te controleren zijn. Bovendien 

leveren ze voor de hoogste inkomens het meeste voordeel op en doorkruisen daarmee het 

progressieve belastingstelsel. De aftrek voor monumentenpanden is al afgeschaft en het extra 

voordeel voor hogere inkomens wordt steeds verder afgebouwd.  

Scholingskosten zijn in 2020 en 2021 nog aftrekbaar. Huiseigenaren met een behoorlijke 

hypotheekschuld profiteren volgend jaar van de verlaging van het eigenwoningforfait van 0,6% naar 

0,5% en kunnen dus meer rente aftrekken. 



 

Eindejaarstips: 

- Bereik je in 2021 de AOW-leeftijd, dan kun je een aftrekpost beter nog in 2020 benutten. Het 

belastingtarief daalt vaak flink als je de AOW-leeftijd bereikt, dus je aftrek ook. Dat is in elk 

geval zo als het jaarinkomen lager dan €35.000 wordt. 

- Wie meer dan €68.507 inkomen heeft, kan zijn aftrekposten beter in 2020 opvoeren dan in 

2021. Dat scheelt 3% over het aftrekbare bedrag. Het is dus gunstiger om in 2020 je 

hypotheek over te sluiten of partneralimentatie af te kopen dan een jaar te wachten.  

Specifieke zorgkosten moeten boven de aftrekdrempel komen. Bij een (gezamenlijk) 

drempelinkomen van €75.000 ligt de drempel op €2736 voor alleenstaanden en €2872 voor 

partners. 

- Het aftrektarief voor pensioen blijft de komende jaren 49,5% voor de hoogste inkomens. 

 

In detail: aftrekposten 

Het maximale tarief voor aftrekposten gaat in 2021 omlaag van 46% naar 43%. Dat betekent dat 

belastingbetalers met meer dan €68.507 inkomen minder profiteren van aftrekposten. Denk aan die 

voor de zorgkosten, giften, alimentatie en scholing. Alleen uitgaven voor pensioen blijven nog 

aftrekbaar tegen het tarief van 49,5%. 

In 2021 verdwijnt de mogelijkheid om contante schenkingen mee te nemen bij de aftrek voor giften. 

Een kwitantie voor een gift in contanten accepteert de fiscus niet meer. 

Ook ondernemers met een belastbaar inkomen in de hoogste schijf profiteren minder van 

aftrekmogelijkheden, zoals de zelfstandigen-, starters-, meewerk- en stakingsaftrek. Daarnaast daalt 

de zelfstandigenaftrek vanaf 2021 met €360. Volgend jaar is die dan nog maar €6670. Deze verlaging 

geldt voor alle inkomens, dus niet alleen de hoogste. Daar staat tegenover dat de 

(inkomensafhankelijke) arbeidskorting in 2021 met maximaal €386 stijgt.  

 

Overige belastingmaatregelen 

Volgend jaar wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft voor starters op de huizenmarkt die maximaal 

34 jaar zijn. Anderen blijven 2% overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een eigen woning. 

Beleggers, zakelijke kopers en kopers van een recreatiewoning betalen vanaf 2021 een tarief van 8%. 

Dat geldt ook voor ouders die een woning kopen voor hun kind. 

Eindejaarstips: 

- Wil je een woning kopen en ga je die niet gebruiken als eigen woning in box 1? Dan kun je de 

aankoop en overdracht beter doen in 2020 dan in 2021. 

- Starters die niet ouder zijn dan 34 jaar, kunnen de aankoop van een eigen woning beter 

uitstellen tot volgend jaar. 

- Overweeg je een stuk bouwgrond, parkeerplaats of garage te kopen, dan kun je dat beter 

doen in 2020 dan in 2021. 

- Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan moet je in 2020 de App Kinderopvangtoeslag downloaden. 

Dat voorkomt naheffingen in 2021. 

 



 
In detail: overige belastingmaatregelen 
 
De overdrachtsbelasting stijgt in 2021 naar 8% voor alle aankopen van onroerend goed, behalve voor 
de eigen woning. Beleggers en ouders die voor hun kind een woning kopen, gaan dus 8% betalen. 
Ook over recreatiewoningen wordt vanaf volgend jaar 8% overdrachtsbelasting geheven. De 
overdrachtsbelasting is nu in alle gevallen nog 2%. 
Voor een eigen woning blijft het tarief 2%. Jongeren tot en met 34 jaar hoeven vanaf 2021 over de 
aankoop van hun eerste huis geen overdrachtsbelasting te betalen. Deze eenmalige vrijstelling geldt 
ook voor jongere doorstromers die al vóór 2021 een eigen woning kochten.  
De vraag is natuurlijk wat er gebeurt er als partners samen een woning kopen en een van hen jonger 
is dan 35 jaar en de ander niet. In dat geval betalen zij over de helft van de aankoopprijs 2% 
overdrachtsbelasting en over de andere helft niets.  
Wie een stuk tuin, aanlegsteiger of een garage wil toevoegen aan zijn eigen woning, betaalt volgend 
jaar 8% overdrachtsbelasting. Er is in deze situatie alleen 2% overdrachtsbelasting verschuldigd als de 
aanschaf tegelijk met die van de eigen woning plaatsvindt. Het tarief van 8% (in 2020 6%) geldt ook 
voor losse bouwgrond of voor een bedrijfsruimte die wordt omgebouwd tot een woning. 
Bepalend voor de keuze tussen het lage of hoge belastingtarief is de situatie op het moment van 
aankoop, niet de toekomstige bestemming. Voor een stuk bouwgrond met een eigen woning in 
aanbouw geldt het lage tarief van 2%. 
Vanaf januari 2021 geven kinderopvangorganisaties elke maand gegevens door aan de 
Belastingdienst. Ouders die gebruikmaken van de Kinderopvangtoeslag-app, krijgen dan een melding 
als hun gegevens niet meer kloppen. Dit om te voorkomen dat zij later geld moeten terugbetalen 
omdat zij hun gegevens niet hebben aangepast. 
 
 

Andere wijzigingen 

Vanaf 2021 wordt het makkelijker om eerder te stoppen met werken. Werknemers die uit dienst 

gaan, kunnen belastingvrij een herscholingsbudget meekrijgen van de werkgever.  

Huurders met een laag inkomen die veel huur betalen (‘dure scheefwoners’), hebben recht op 

huurverlaging.  

Vanaf 1 januari 2021 komt er een vliegtaks. Die kun je niet ontlopen door alvast een vlucht te boeken 

voor volgend jaar. 

Eindejaarstips: 

• Wie nog levenslooptegoed heeft, kan belasting besparen als hij een deel daarvan al in 2020 

laat uitkeren. Eerder laten uitkeren is vooral gunstig als een deel van het tegoed daardoor 

niet tegen 49,5%, (in 2021) maar tegen 37,35% wordt belast (in 2020). 

• Sommige pensioenfondsen, waaronder Zorg en Welzijn, kennen voorwaardelijk pensioen 

toe. Dat kan in bepaalde situaties komen te vervallen. Door eerder stoppen met werken uit 

te stellen tot 2021, kun je voorkomen dat voorwaardelijke pensioen vervalt. In 2021 wordt 

voorwaardelijk pensioen namelijk omgezet in onvoorwaardelijk pensioen, behalve voor 

deelnemers van ABP (pas in 2023). Zie ook nummer 5 van de papieren Geldgids (5/2020, pag. 

31). 

 

 



 

In detail: andere wijzigingen 

Energie/ milieu 

• De postcoderoosregeling verandert in 2021. Deelnemers van projecten die vóór 2021 zijn 
begonnen, houden hun korting op de energiebelasting. Bij nieuwe projecten vanaf 2021 krijg 
je een subsidie die behouden blijft als je later verhuist buiten het postcoderoosgebied. 

• Vanaf 2021 komt er een subsidie voor aansluiting op stadsverwarming, waardoor de woning 
aardgasvrij gemaakt kan worden. 

• Laadpalen voor elektrische auto’s houden nog 2 jaar een lager tarief energiebelasting, tot 
eind 2022. Dit scheelt €1 tot €2 per oplaadbeurt. 

• Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren voor passagiers- en 
vrachtvliegtuigen. Ongeacht de bestemming betalen passagiers per vlucht een bedrag van 
ongeveer €7 (het exacte bedrag is nog niet bekend). Mogelijk wordt de invoering nog 
uitgesteld. 

 
Huurders 

• Huurders met een laag inkomen (ongeveer €23.200 voor alleenstaanden en €31.500 voor 
partners) kunnen volgend jaar een huurverlaging krijgen. Hiermee wordt hun huur  
teruggebracht tot de aftoppingsgrens (gemiddeld €650 per maand). 

 
Werk 

• Vanaf 2021 mogen werkgevers vertrekkende werknemers belastingvrij scholingskosten 
vergoeden, als onderdeel van een sociaal plan. Deze werknemers kunnen ook belastingvrij 
het resterende scholingsbudget krijgen dat tijdens de dienstbetrekking niet is opgenomen. 

 
Pensioen/ AOW 

• Er komt in 2021 een vertrekregeling waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met 
werken zonder dat de werkgever een boete betaalt. De regeling mag maximaal 3 jaar voor de 
AOW-datum ingaan. De uitkering is maximaal €21.200 per jaar. Over alles daarboven betaalt 
de werkgever een boete.  

• De regeling voor verlofsparen wordt in 2021 uitgebreid van 50 naar 100 weken. Een 
werknemer die veel verlof- of overuren spaart, kan dan bijna 2 jaar voor de AOW-datum 
stoppen. 

• Vanaf 2021 is het mogelijk om op de pensioendatum 10% van het opgebouwde pensioen 
(pensioen uit de ‘2e en 3e pijler’) ineens te laten uitkeren. 

• De ouderenkorting voor AOW’ers gaat omhoog met maximaal €81, om de uitblijvende 
indexatie van pensioenen te compenseren. 

 
Schulden 

• De nieuwe ‘Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister’ moet vanaf 
2021 consumenten met schulden beter beschermen. Schuldeisers moeten rekening houden 
met andere schulden, zodat hun klanten maandelijks genoeg overhouden om te kunnen 
leven. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sociale zekerheid 

• Vanaf 2021 houden Wajongers meer over van hun werkinkomen en krijgen zij de garantie 
dat ze qua inkomen nooit erop achteruitgaan. Verder mogen zij hun uitkering houden als zij 
een opleiding doen. Wajongers hoeven ook minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te 
raken. Ze kunnen altijd terugvallen op de Wajong. 

• Na twee jaar Ziektewet wordt in 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid 
van de werknemer leidend. De UWV-arts kan dat oordeel niet meer aanvechten en de 
werkgever een loonsanctie opleggen. 

• Langdurige werklozen in de WIA lopen niet meer het risico dat hun uitkering wordt verlaagd 
als zij gaan werken. Sinds 1 juli 2020 houden zij 5 jaar lang hetzelfde WIA-percentage als zij 
gaan werken.  

 
Studenten 

• Een studieschuld gaat vanaf januari 2021 minder zwaar meetellen bij het berekenen van de 
maximale hypotheek. Bij een oude studielening (aflossen in 15 jaar) gaat de wegingsfactor 
omlaag van 0,75% naar 0,65% en bij nieuwe leningen (aflossen in 35 jaar) van 0,45% naar 
0,35%.  

• Studenten die vanaf 2018 zijn begonnen met een hbo-opleiding, betalen de helft van het 
collegegeld als zij in 2021 een leraren-master aan de universiteit gaan volgen.  

• Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 2021 via de gemeente een 
studietoeslag van €300 per maand. Tot 2021 kan de toeslag per gemeente nog verschillen.  

 
Zelfstandigen 

• Met ingang van 2021 moet zelfstandigen online een opdrachtgeversverklaring invullen om 
aan de Belastingdienst te bewijzen dat zij geen schijnzelfstandigen zijn. 
 

Zorg 

• Het eigen risico voor de basiszorgverzekering blijft in 2021 bevroren op €385.  

• Het kabinet verwacht dat de gemiddelde maandpremie voor de basisverzekering in 2021 met 
€5 zal stijgen tot €123. Dat is een stijging van €59 per jaar ten opzichte van 2020. 

• De langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ Wonen) gaat vanaf 2021 van de Wmo naar 
de Wlz. De eigen bijdrage kan hierdoor stijgen. 

 
 
Wetten uitgesteld naar 2022 

- De invoering van de nieuwe Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is uitgesteld van 
2021 naar 2022. 

- De nieuwe Omgevingswet voor gemeenten wordt niet in 2021, maar in 2022 ingevoerd. 
- Voor ondernemers met minder dan 25 werknemers komt er in 2021 een compensatie voor 

het doorbetalen van loon in het 2e jaar van de Ziektewet. Pas in 2022 komt er een 
volwaardige premieverlaging. 

 
 


