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Prinsjesdag 2017 / Miljoenennota:
Voorwoord:
Als er over Prinsjesdag wordt gesproken en geschreven, dan is dat doorspekt met allerlei
tradities. Denkt u aan de rijtoer door Den Haag, het voorlezen van de Troonrede, de hoedjes,
de drie hoera’s voor de Koning, de balkonscene, het Derde Dinsdag Koffertje van de
demissionaire Minister van Financiën en onze Prinsjesdag Nieuwsbrief Special.
Bestond het document vorig jaar nog uit vijf bladzijden, dit jaar zal het wat karig aan doen,
maar dat wordt ook ingegeven door een missie loze Kabinet.
Volgens de heer Dijsselbloem staan echter wel alle seinen op groen, er zit weer groei in de
economie, en dat zijn geen loze woorden want we merken het in de winkels, het is drukker, de
mensen geven meer geld uit.
Dit jaar beperken wij ons tot het geven van een opsomming waar (extra) geld naar toe gaat:
•
•
•
•
•
•
•

Koopkrachtverbetering uitkeringsgerechtigden en ouderen: 425 miljoen
Lerarensalarissen: 270 miljoen
Veiligheid: 116 miljoen (Expertisecentrum terrorisme, AIVD, MIVD, politie,
bestrijding cybercrime)
Verpleeghuiszorg: 435 miljoen (bedragen wisselen een beetje)
Aanpak mensenhandel: 2 miljoen
NVWA: 25 miljoen
Belastingdienst: 75 miljoen

Koopkrachtontwikkeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitkering +0,3 procent
Ouderen +0,6 procent
Werkenden +0,8 procent
Alle huishoudens +0,6 procent
Tweeverdieners: +0,7 procent
Alleenstaanden: +0,6 procent
Alleenverdieners: +0,6 procent
Met kinderen: +0,9 procent
Zonder kinderen: +0,6 procent

Zorg (is een punt van zorg):
•
•
•

Eigen risico: Van 385 naar 400 euro
Zorgpremie: 107,50 naar 113,50
Zorgtoeslag: Maximaal 130 euro omhoog

Veranderingen op fiscaal gebied:
Eigenlijk kunnen we hier kort over zijn, weinig of niets. Misschien dat een nieuw Kabinet
binnen nu en een paar weken nog wat wil regelen, anders kunnen we stellen dat het jaar 2018
een verloren jaar gaat worden.
Een jaar zonder spectaculaire veranderingen, geen broodnodige aanpassingen
(vereenvoudigingen) in de fiscale wetgeving, het blijft dus nog een jaar “door- en
aanmodderen” en dat is erg jammer met een matig functionerende Belastingdienst.
We zullen er mee moeten leren leven en dat zal vast wel lukken.
Tot slot:
U heeft het kunnen lezen en kunnen horen, er is een hoera stemming, volgend jaar gaat (bijna)
iedereen er op vooruit, niets wordt duurder, nou ja, bijna niets.
We noemen twee aspecten:
1. Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd
2. (plan) Een verhoging van het verlaagde BTW tarief van 6% naar 8% in het kader van
lastenverlichting op arbeid en een lastenverzwaring op consumptie

Wilt u meer weten over deze Nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar dinkla@dinkla.nl
U mist een editie van de Nieuwsbrief, of u wilt nog meer nieuws, kijk op www.dinkla.nl
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed blijven vergissingen, onjuistheden en of
onvolkomenheden mogelijk en, mede op grond van het informatieve karakter van deze
Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers, redactie en uitgever daarvoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56168195
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V.

