Wat er zoal verandert per 1 januari 2019 …

Belastingen
•

Nieuwe belastingbedragen en andere wijzigingen zijn te vinden in het eindejaarspersbericht
van het ministerie van Financiën: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019.

•

De algemene heffingskorting voor de niet/weinig verdienende fiscale partner geboren na
1962 wordt al enkele jaren afgebouwd. Nieuw is dat vanaf 2019 ook de
inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting voor deze partners wordt
afgebouwd. De Belastingdienst betaalt hen in 2019 nog ongeveer een kwart van de totale
heffingskorting. Vanaf 2022 eindigt de uitbetaling helemaal.

•

De inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt een andere opbouw. Het basisbedrag van
€ 1.052 verdwijnt, maar de opbouw gaat sneller. Bij een inkomen tot € 25.000 leidt deze
verandering tot een lagere combinatiekorting.

•

Met ingang van 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen van buiten de EU, EER,
Zwitserland en de Bes-eilanden het belastingdeel van de arbeidskorting en de
inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer.

Toeslagen
•

Bij de toeslag-aanvraag moeten alle betrokken personen aanwezig zijn om te ondertekenen
met hun DigiD, tenzij de aanvrager gemachtigd is door toeslagpartner/medebewoner(s). Dit
geldt ook als de aanvraag bij een toeslagenservicepunt wordt gedaan. De machtiging kan
gewoon d.m.v. een briefje. Een aanvraag blijft overigens ook mogelijk via de
Belastingtelefoon.

•

(Ex) ondernemers die van de gemeente een Bbz-lening hebben gekregen die naderhand is
omgezet in een gift, worden gecompenseerd voor de nadelige gevolgen die dat kan hebben
gehad voor hun recht op toeslagen over de jaren 2014, 2015 en 2016. Zij kunnen tot 31
december 2019 een verzoek indienen bij de Belastingdienst/Toeslagen om hun toeslagrecht
voor het betreffende jaar opnieuw toe te kennen. Kijk voor meer informatie op
Belastingdienst/toeslagen/compensatieregeling-bbz.

•

De vermogensvrijstelling voor de huurtoeslag is in 2019 € 30.360 (partners € 60.720) en voor
de zorgtoeslag en het kindgebonden budget € 114.776 (partners € 145.136). Voor de
kinderopvangtoeslag geldt geen vermogensgrens.

•

De kinderopvang wordt duurder door strengere kwaliteitseisen van de overheid, daarom is
de kinderopvangtoeslag verhoogd. Zie voor de bedragen de kinderopvangtoeslagtabel 2019.
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Zorg en ondersteuning
•

De eigen bijdrage Wmo is vanaf 2019 voor iedereen gelijk: € 17,50 per vier weken. De
vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz is verlaagd van 8% naar 4%. Hierdoor hoeven
mensen, waaronder ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de
eigen bijdragen te betalen.

•

Vanaf dit jaar betalen mensen maximaal € 250 euro per jaar per verzekerde voor
geneesmiddelen bovenop het verplichte eigen risico van € 385. Het bedrag boven € 250
moet de zorgverzekeraar vergoeden.

•

Vanaf 2019 moeten PGB-houders het minimumloon (+ vakantiebijslag) uitbetalen aan hun
zorgverleners. De meeste PGB-houders deden dat al. Degenen die dat nog niet deden
hebben brieven van de SVB gehad met een formulier dat samen met de zorgverlener
ondertekend moet worden. Wie daar niet op heeft gereageerd is gebeld door het Wmoloket. Zonder ondertekend formulier doet de SVB in 2019 geen betalingen meer voor deze
PGB-houders; facturen van zorgaanbieders worden niet meer betaald. PGB-houders met dit
probleem moeten naar de SVB om te regelen dat de betalingen weer worden hervat. (SVB:
030 264 82 00)

Inkomsten, loon en uitkeringen
•

Het wettelijk minimum(jeugd)loon is verhoogd. 21-jarigen hebben vanaf 1 januari 2019 recht
op het volledig wettelijk minimumloon. Kijk voor alle bedragen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragenminimumloon/bedragen-minimumloon-2019.

•

De uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW,
WIA, WAO, ZW en TW zijn verhoogd, net als de kinderbijslag en de maximale
transitievergoeding bij ontslag. Kijk voor alle bedragen op Uitkeringsbedragen per 1 januari
2019.

•

De IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) is verlengd tot 2027. De IOWuitkering is bedoeld voor twee groepen: de werkloze die 60 of ouder is op de eerste
werkloosheidsdag die ligt tussen 30.9.2006 en 1.1.2020; de arbeidsongeschikte die tussen
31.12.2007 en 1.1.2020 een loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering krijgt en op die
datum 60 jaar of ouder is.

•

Werkneemsters moeten voortaan zelf een zwangerschapsverklaring van een arts of
verloskundige bewaren als zij een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen. Op verzoek
van UWV moeten zij - tot een jaar na de einddatum van de uitkering - de verklaring kunnen
laten zien. Voorheen had de werkgever een bewaarplicht. Zelfstandigen hoeven de verklaring
niet meer te overleggen aan UWV. UWV kan die nog wel opvragen.

•

De regels voor kleine en heel kleine pensioenen veranderen. Pensioenuitvoerders mogen
geen kleine pensioenen meer afkopen. Het gaat om pensioenbedragen van meer dan € 2 en
minder dan € 474,11 bruto per jaar. Zij mogen kleine pensioenbedragen niet uitbetalen aan
iemand die nog niet met pensioen is. Voortaan kunnen de pensioenuitvoerders kleine
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pensioenen samenvoegen en onderbrengen bij de pensioenuitvoerder waar iemand op dat
moment zijn pensioen opbouwt, of het kleine pensioen laten staan. Nieuwe regels voor
kleine pensioenen per 2019
•

De Vrijwilligersvergoeding is per 2019 verhoogd naar € 170 per maand, tot een maximum
van € 1.700 per jaar. De Belastingdienst beoordeelt of er (nog) sprake is van vrijwilligerswerk
aan de hand van een maximale uurvergoeding (€ 5). Verder is er een motie aangenomen om
de vrijwilligersvergoeding vanaf 2020 jaarlijks te indexeren.

•

Mensen met een Wajonguitkering kunnen vanaf 2019 gebruikmaken van het
levenlanglerenkrediet zonder financiële gevolgen voor hun Wajong-uitkering. Zij worden niet
meer gekort en de uitkering wordt niet stop gezet. Met een levenlanglerenkrediet kunnen
mensen die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, een studie volgen. Vanaf 2019
geldt dit voor alle Wajongers.

•

Gemeente Utrecht trekt vanaf 1 januari een half miljoen uit voor Utrechters met een laag
inkomen. De alleenstaande norm Individuele inkomenstoeslag stijgt van €200 naar €225 en
de inkomensgrens voor ouders met een kind ouder dan 12 wordt verruimd van 110% naar
125% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt de bijzondere bijstand verruimd.

Wonen
•

De liberalisatiegrens voor huren c.q. de huurgrens voor de huurtoeslag die vanaf 2016
bevroren was, is per 1 januari 2019 geïndexeerd. De huurgrens komt daardoor op
€ 720,42 voor huurders van 23 jaar of ouder en € 424,44 voor huurders jonger dan 23 jaar.

•

De huur van sociale huurwoningen mag in 2019 (per 1 juli) maximaal 4,1% tot 5,6% worden
verhoogd. De stijging is inkomensafhankelijk en hangt af van het inkomen in 2017.

Juridisch
•

De Wet affectieschade kent vanaf 2019 aan naasten van een slachtoffer dat overlijdt of
ernstig en blijvend letsel oploopt, een vergoeding toe. Naasten zijn de partner van het
slachtoffer, de kinderen en stiefkinderen, de ouders.

Arbeidsrecht
•

Het kraamverlof is omgedoopt tot geboorteverlof en geeft recht op een week doorbetaald
verlof (een maal het aantal werkuren per week). Daarnaast bestaat vanaf 1 januari 2019
recht op zes in plaats van vier weken adoptie- en pleegouderverlof. Vanaf 1 juli 2020 zal
recht bestaan op een aanvullend geboorteverlof tot 70% van het gemaximeerde dagloon via
het UWV. De werkgever kan deze uitkering aanvullen. Voor meer informatie, zie
rijksoverheid.nl/geboorteverlof voor partners.
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Overige
•

De AOW-leeftijd is in 2019 66 jaar en 4 maanden.

•

Vanaf 2019 kunnen studenten hun studentenreisproduct (OV-kaart) stopzetten tot de 10e
dag van de 1e maand waarin er geen recht meer op is. Bijvoorbeeld 10 januari, 10 februari
enzovoort. (Tot 2019 was dat de 5e werkdag.) Later stopzetten leidt tot een boete.

•

Vanaf 1 januari 2019 krijgen werklozen ook toestemming om voor een vereniging of stichting
vrijwilligerswerk te doen met behoud van de WW-uitkering. Voorheen kon dat alleen voor
vrijwilligerswerk bij een organisatie met ANBI-status )Algemeen nut beogende instelling),
SBBI (Sociaal belang behartigende instelling) of Steunstichting SBBI (Sociaal belang
behartigende instelling).

•

Het Besluit verplichte meldcode is gewijzigd. De nieuwe meldcode biedt een afwegingskader
waarmee de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling kan afwegen. Hulpverleners moeten hierdoor beter in staat zijn om te
beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) acute en structurele onveiligheid,
waardoor melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.
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