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Dubbele hypotheekrenteaftrek 
blijft. 

De maximale hypotheek in 2018 
niet meer dan marktwaarde 
woning.

Niet binnen 30 jaar aflossen geen 
hypotheekrenteaftrek. 

Het recht op aftrek van de 
hypotheekrente blijft.

De hypotheek aflossen volgens een 
annuitair en lineair aflossingsschema.

Bij oversluiten van een bestaande 
hypotheek blijft de aftrek.

De vrijstelling voor KEW, SEW & BEW komt te vervallen. De waarde van deze rekeningen worden belast in box 3. Heeft u voor 1 januari 2013 een bestaande KEW, BEW of 
SEW, dan mag u deze omzetten. Mits het bedrag niet 
hoger is.

Bij een nieuwe aflossingsvrije 
hypotheek geen recht op aftrek.

De nieuwe regels gelden wel voor 
de ophoging van een bestaande 
hypotheek.

De doorwerkbonus bedraagt 
maximaal 8,5% van het 
arbeidsinkomen tot 47.871.

Doorwerkbonus vervalt. Arbeidsinkomen meer dan 33.326, 
geen recht op de werkbonus. 
Maximale werkbonus is 1.100.

Deze doorwerkbonus is voor 61 
t/m 65 jaar en van wie het 
arbeidsinkomen tot 33.326 (175% 
wettelijk minimum loon).

Toeslagpartner sluit meer 
aan bij de regels van het 
fiscaal partnerschap.

De wet uniformering 
loonbegrip kan zorgen voor 
gevolgen hoogte 
zorgtoeslag.

Vanaf 2013 moet er rente 
betaald worden als teveel 
toeslag is ontvangen.

Maximale inkomensgrens 
verlaagd.

De huurtoeslag wordt 
verlaagd. 

Geen recht op 
kindgebonden budget indien 
vermogen meer dan 
heffingvrije vermogen plus 
80.000.

Meer kindgebonden 
budget voor het 2de kind.

Beperking 
kinderopvangtoeslag bij 
opleiding, traject naar werk 
of inburgeringscursus.

De kinderopvangtoeslag 
eerste kind omlaag.

Geen recht op zorgtoeslag 
indien vermogen meer dan 
heffingvrije vermogen plus 
80.000.
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AOW leeftijd van 65 naar 67 in 2021
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