
 

Veranderingen voor uw portemonnee 
in 2023  m.b.t. belastingen 

Wat verandert er in 2023 voor uw inkomsten en uitgaven? En wat blijft gelijk op het gebied 
van wonen, belastingen en zorg? Atro Fiscaal Advies Papendrecht zet voor u  belangrijkste 
punten op een rij. 

Het Inkomen 

Loon, AOW en pensioen 

Het minimumloon en de uitkeringen stijgen met 10,15 procent. Ook de AOW gaat met 10,15 
procent omhoog. De AOW bedragen worden twee keer per jaar aangepast. De lonen voor 
werknemers stijgen ook, maar dit kan per sector verschillen. Aanvullende pensioenen gaan 
ook omhoog, maar ook dat verschilt per pensioenfonds. In hoeverre het de stijging van de 
prijzen zoals levensmiddelen, zorgpremie  en energie en andere prijsstijgingen zal 
compenseren blijft dus de vraag. 

AOW-leeftijd omhoog 

De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 10 maanden. In 2022 was dat nog 66 jaar en 7 maanden. 

AOW en werk 

Werkt u naast uw AOW? Dan kunt u voortaan pensioen blijven opbouwen tot 5 jaar na uw 
pensioendatum. 

Eigen huis 

Minder hypotheekrenteaftrek 

Trekt u  hypotheekrente af en heeft u een inkomen boven de 73.031 euro? Dan kunt u in 
2023 uw rente en andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning nog tegen maximaal 
36,93 procent aftrekken. In 2022 was dat nog 40 procent. De Belastingdienst berekent 
automatisch de juiste hypotheekrenteaftrek. 

Lager eigenwoningforfait 

U hoeft een minder groot deel van de waarde van uw eigen huis bij uw inkomen op te tellen 
voor uw belastingaangifte. Dat komt doordat het eigenwoningforfait omlaag gaat naar 0,35 
procent (was 0,45 procent). Misschien gaat u hierdoor minder belasting betalen. Of dat zo is, 
hangt af van uw woz-waarde. De gemiddelde woz-waarde ( gevolg van de hogere 



huizenprijzen)  stijgt met ongeveer 15 procent. Dat betekent uiteindelijk, dat veel 
huiseigenaren toch geen voordeel hebben van het lagere eigenwoningforfait.  

Hypotheekgarantie  

De nieuwe kostengrens voor de hypotheekgarantie (NHG) wordt 405 duizend euro (was 355 
duizend euro). De getaxeerde waarde van de woning mag niet boven deze kostengrens 
liggen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens ruim 429 
duizend euro (was ruim 376 duizend euro). Voor een hypotheek met hypotheekgarantie 
betaalt u een lagere rente. De hypotheekgarantie zelf kost 0,6 procent. 

Overdrachtsbelasting  

Als u een huis koopt om het te gaan verhuren moet u 10,4 procent overdrachtsbelasting 
betalen (was 8 procent). Als u 35 jaar of ouder bent en een huis koopt om zelf in te wonen, 
betaalt u 2 procent overdrachtsbelasting. Dit tarief blijft dus gelijk. Starters onder de 35 jaar 
betalen geen overdrachtsbelasting. De maximale woningwaarde voor startersvrijstelling gaat 
van 400.000 naar 440.000 euro.  

Subsidie voor isolatie  

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) blijft bestaan. In 2023 
is hiervoor 288 miljoen euro beschikbaar. U kunt als huiseigenaar een bijdrage uit deze 
subsidiepot krijgen als u een of meer isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren, of een 
warmtepomp of zonneboiler heeft laten installeren. Zie voor meer informatie de website 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Zonnepanelen 

Als u zonnepanelen in 2023 koopt en laat installeren, betaalt u geen btw mee hierover.           
( tarief 0%, dit was in 2022 nog 21%)  

Huren 

Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur verhogen met: 

• maximaal 3,1% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de 

gemiddelde loonontwikkeling); Betreft hier de sociale huurwoning. Dus niet vrije 

sector. De maximale huurverhoging  bedraagt in 2023 daar 4,1 %. 

Huurverlaging 

Woont u in een sociale huurwoning van een woningcorporatie, heeft u een laag inkomen en 
ligt uw huur boven de 575 euro? Dan kan uw huur worden verlaagd tot 575 euro. Uw 
inkomen mag dan niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum. Door deze 
maatregel gaan de huren van ongeveer 510 duizend huishoudens omlaag.  

 



Huurtoeslag 

De huurtoeslag stijgt met ongeveer 17 euro per maand. De maximale huur waarbij u toeslag 
kunt krijgen, gaat met 76 euro omhoog naar 839 euro. Laat ATRO Fiscaal Advies Papendrecht 
voor u een proefberekening maken als u denkt in aanmerking te komen. In de meeste 
gevallen doet ATRO  Fiscaal Advies dit al voor u  

Zorgtoeslag 

De zorgtoeslag voor het jaar 2023 bedraagt maximaal € 154 per maand als u alleenstaand 
bent of € 265 per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft. 

Wat mag u in 2023 maximaal verdienen om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen? 

Bent u alleenstaand en verdient u niet meer dan € 38.520 dan heeft u recht op zorgtoeslag. 

Let op:  U mag dan niet meer dan € 127.582 aan spaargeld bezitten (vermogen). Heeft u meer 

vermogen of verdient u meer dan het bovengenoemde bedrag dan komt u niet in aanmerking 

voor zorgtoeslag. De maximale vergoeding bedraagt € 154 per maand als u geen of minder 

inkomen heeft dan € 25.070. 

De Toeslagpartner 

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2023 niet meer verdienen dan € 48.224. Ook wordt 

gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 

161.329. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor 

zorgtoeslag. Het maximale bedrag voor u gezamenlijk wordt dan € 265 per maand, u mag dan 

samen niet meer verdienen dan € 25.570. 

Belastingen ( wijzigingen voor zelfstandigen zijn hierin niet opgenomen) 

Het kabinet wil de situatie van werkenden verbeteren daarom worden er per 1 januari 2023 
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de eerste schijf van de inkomensbelasting 
verlaagd naar 36,93% voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en woning tot        
€ 73.031. Ook wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd voor mensen met een inkomen 
tussen de € 37.697 en € 115.301. Werkenden houden aan de verlaging van de eerste schijf 
maximaal € 102 netto over en aan de verhoging van de arbeidskorting zo’n € 500 per jaar. 
Om dit te bekostigen wordt de arbeidskorting wel sneller afgebouwd bij inkomens vanaf € 
37.697, namelijk met 6,51% van het arbeidsinkomen. 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari verhoogd van 19 cent naar 21 cent 
per kilometer.  Zo kun je een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor reiskosten. 

Sommige werknemers van start-up en scale-up ontvangen aandelenopties van hun 
werkgever in plaats van loon. Zij kunnen vanaf 2023 kiezen wanneer zij er belasting over 
betalen. Als de aandelen verhandelbaar worden, of al eerder als de aandelen nog niet 
verhandelbaar zijn. 



Daarnaast worden er stappen gezet om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Zo vervallen 
per 1 januari 2023 de middelingsregeling en de uitzondering gebruikelijk-loonregeling voor 
innovatieve start-ups. Vanaf 2023 kunnen ondernemers hun fiscale oudedagsreserve niet 
meer verder opbouwen. Ze kunnen de fiscale oudedagsreserve wel nog omzetten in een 
lijfrente. 

Hogere vrijstelling voor spaargeld ( B0X 3)  

In 2023 mag u 57 duizend euro aan spaargeld In 2022 was dit nog € 50.650. Voor partners 
geldt een dubbele vrijstelling: €114.000 in 2023. Boven deze bedragen ga je belasting over je 
vermogen betalen. Let op! In 2023 mag je het vermogen in de vrijstelling niet meer naar 
eigen inzicht verdelen over de verschillende vermogensbestanddelen.  

Het belastingpercentage gaat omhoog 

Het belastingpercentage gaat omhoog voor grotere vermogens van 31% vorig jaar naar 32% 

in 2023. Dit percentage gaat vervolgens in stappen omhoog naar 34% in 2025. Dit 

belastingpercentage wordt alleen geheven over het rendement dat je met je vermogen hebt 

behaald boven de vrijstelling.  

Het belastingpercentage hangt af van je vermogensmix 

Tot het belastingjaar 2020 ging de Belastingdienst er bij iedereen vanuit dat je meer belegt 

naarmate je meer vermogen hebt. En wie in verhouding meer belegt dan spaart, heeft meer 

mogelijkheden om te verdienen aan zijn vermogen, zo was de gedachte. Maar omdat 

spaarders boven de vrijstelling daarmee werden benadeeld wordt sinds 2022 (belastingjaar 

2021) gekeken naar de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Hierbij wordt nog niet 

gekeken naar het werkelijke rendement dat je hebt behaald met je vermogen. Maar dat is 

vanaf 2026 wel de bedoeling. Tot die tijd gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement 

dat de werkelijkheid wel zo dichtmogelijk moet benaderen. Hierdoor betalen spaarders boven 

de vrijstelling veel minder belasting. Voor spaargeld en schulden zijn de percentages over 

belastingjaar 2023 pas begin 2024 bekend.                                                                                        

Voor de belastingaangifte over belastingjaar 2022 zijn de voorlopige percentages als volgt: 

• Spaargeld: 0,01% 

• Overige bezittingen: 5,53% 

• Schulden: 2,46% 

Deze percentages staan nog niet vast. Ze kunnen dus nog veranderen. Uiterlijk 28 februari 

2023 zijn de definitieve cijfers bekend. 

Schenkingen 

U mag een kind ieder jaar 6035 euro belastingvrij schenken( dit was 5677). Aan 
kleinkinderen en andere personen mag u ieder jaar 2417 euro belastingvrij schenken (was 
2274). 

Als u aan een kind onder de 40 jaar geld wilt schenken voor een eigen huis, kunt u 28.947 
belastingvrij schenken. U kunt dit bedrag ook belastingvrij geven aan iemand anders die nog 



geen 40 is. Hij of zij moet dit dan gebruiken voor een eigen huis. In 2023 mag u aan uw kind 
dat nog geen 40 is ook dit bedrag geven voor iets anders. 

Na 2023 kunt u niet meer belastingvrij schenken voor een eigen huis. U kunt dan nog wel 
een kind dat nog geen 40 is eenmalig 28.947 euro schenken. 

Is de persoon aan wie u wilt schenken al ouder dan 40 maar zijn of haar partner nog niet? 
Dan mag u de schenking toch belastingvrij doen. 

Zorgkosten: Uw Zorgpremie stijgt 

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2023 voor de meeste 
zorgverzekeringen een stuk duurder. De bijdrage die u betaalt via uw loon, pensioen of 
rechtstreeks aan de Belastingdienst blijft ongeveer gelijk.                                                                       
U kunt geen 5 procent korting meer krijgen als u een zorgverzekering afsluit via een 
collectief, zoals een patiëntenvereniging of werkgever. Deze mogelijkheid wordt afgeschaft. 

Let op: Ook sommige vergoedingen veranderen. Ook bij aanvullende en/of 
tandartsverzekeringen. Kijk naar uw polis. Eenmaal per jaar kunt u van verzekering 
veranderen. Kijk ook einde van het jaar weer wat uw zorgverzekering kost en werkelijk dekt 
en bekijk ook eens andere verzekeringen. Dit geldt overigens voor al uw verzekeringen. Kijk 
echt goed of u niet dubbel bent verzekerd. 

De zorgtoeslag gaat met 40 tot 60 euro per maand omhoog, afhankelijk van uw inkomen. 
Het maximuminkomen waarmee u zorgtoeslag kunt krijgen gaat ook omhoog. Zie hierboven 
Dat betekent dat meer mensen zorgtoeslag kunnen aanvragen. Kreeg u in 2022 geen 
zorgtoeslag? Dan kunt u in 2023 misschien toch zorgtoeslag krijgen. Het is slim om een 
proefberekening te maken. Ook dit zal ATRO Fiscaal Advies voor u doen. Vraag erna als u 
twijfelt of u in aanmerking komt.                                                                                                            
Reiskosten                                                                                                                                                          
Als u reiskosten heeft omdat uw partner een maand of langer wordt verzorgd in een 
instelling op minimaal 10 kilometer van huis, kunt u uw reiskosten misschien aftrekken als 
bijzondere zorgkosten op uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor mag u 21 cent per 
kilometer rekenen. 

Energie: 

In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. 
Dit betekent dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor 
gas, stroom en stadsverwarming. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens 
korting op hun energierekening. 

Maximumtarief voor energie tot een bepaald gebruik 

Tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) 
stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven.  

 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/belastingaangifte-doen-vergeet-niet-uw-zorgkosten-af-te-trekken


Deze tarieven zijn (inclusief belastingen): 

• € 0,40 per kWh elektriciteit; 
• € 1,45 per m3 gas; 
• € 47,38 per GJ stadswarmte. 

De meeste huishoudens krijgen hierdoor korting op hun energierekening. De overheid 
betaalt deze korting. Huishoudens en andere kleinverbruikers hoeven niets te doen om deze 
korting te krijgen.  

Overheidsheffingen op energie. 
Volgend jaar veranderen veel overheidsheffingen. Daarom wordt het termijnbedrag voor 
de meeste mensen aangepast. Op de overheidsheffingen heeft de energieleverancier 
geen invloed.. Kortom hoewel de overheid ( dit kabinet ) zegt dat energie een eerste 
levensbehoefte is gaat u in 2023 ten opzichte van 2022 gemiddeld zo’n 500 euro per jaar 
meer betalen !  ( Hogere energie belasting op gas van zo’n 30%; op stroom van 300% , de 
btw weer naar 21%  ( een eerste levensbehoefte is 9%)  Minder teruggaaf 
energiebelasting van € 188,36. Kortom het lijkt erop dat het zogenaamde energieplafond 
door alle Nederlanders weer wordt terugbetaald . Gebruikers nog met een vast contract 
merken dit dus ook. ATRO Fiscaal Advies Papendrecht vindt het vreemd dat hiervoor zo 
weinig aandacht is bij politiek en media. Hieronder zie je een overzicht van de 
aanpassingen.  

Overheidsheffing 2022  2023  

Btw 
21% (eerste helft 2022)  
9% (tweede helft 2022)  

21%  

Energiebelasting stroom € 0,03679 per kWh excl. btw  € 0,12599 per kWh excl. btw  

Energiebelasting gas € 0,36322 per m3 excl. btw  € 0,48980 per m3 excl. btw  

Teruggave energiebelasting € 681,63 excl. btw per jaar  € 493,27 excl. btw per jaar  

Opslag duurzame energie 
stroom (ODE) 

€ 0,0305 per kWh excl. btw  € 0,00  

Opslag duurzame energie gas 
(ODE) 

€ 0,0865 per m3 excl. btw  € 0,00  

  

 

 

Het prijsplafond 
Op 1 januari 2023 gaat het prijsplafond van de overheid in. De verbruiksgrens van het 
prijsplafond is bepaald op 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas voor het kalenderjaar 2023. 
Onder deze verbruiksgrens geldt het tarief dat door de overheid is vastgesteld: voor gas 
betekent dit een maximaal tarief van €1,45 per m3 en voor stroom €0,40 per kWh.  

 

 

 

 



Er zijn natuurlijk nog wel wat wijzigingen. Maar mocht dit op u en dus  uw aangifte van 

toepassing zijn: Dan wordt dit automatisch aangepast.  

Met vriendelijk groeten van: 

ATRO Fiscaal Advies Papendrecht/ Ad Tromp 

Januari 2023 


