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Heffingskortingen



Algemene heffingskorting is voor iedereen die belasting betaalt.

De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog. Deze stijgt met € 234 (voor AOW-ers: 
€ 145). De algemene heffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen. 
Deze korting is afhankelijk van je inkomen na aftrekposten:

• Bij een inkomen na aftrekposten tot € 20.711 bedraagt de algemene heffingskorting 
altijd € 2.711. Voor AOW-ers is dit € 1.413.

• Vanaf € 20.711 daalt de algemene heffingskorting. 

• Is je inkomen na aftrekposten hoger dan € 68.507? Dan krijg je helemaal geen algemene 
heffingskorting.

Algemene heffingskorting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/


Algemene heffingskorting



Algemene heffingskorting



Als de minstverdienende partner de algemene heffingskorting, de arbeidskorting of de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) niet volledig kan verzilveren tegen de 
eigen verschuldigde inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, kunnen 
deze kortingen gedeeltelijk uitbetaald worden, mits de meestverdienende partner 
voldoende belasting en premie voor de volksverzekeringen betaalt. In 2020 worden deze 
heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (20%) uitbetaald.

Net als in 2019 geldt voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór 1 januari 1963 een 
afwijkende regeling met betrekking tot de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Uitbetalen heffingskortingen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/inkomensafhankelijke_combikorting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/heffingskortingen-laten-uitbetalen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/algemene_heffingskorting#afbouw-ahk


De arbeidskorting krijg je alleen als je werkt. Je krijgt de arbeidskorting niet als je 
een uitkering of pensioen ontvangt. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van 
het inkomen dat je verdient met werken. 

In 2020 is de maximale arbeidskorting € 3.819. Is je inkomen uit arbeid hoger dan 
€ 98.604? Dan krijg je helemaal geen arbeidskorting. Werkende AOW-ers hebben recht 
op een arbeidskorting van maximaal € 1.989. 

Arbeidskorting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/
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Arbeidskorting en IACK voor zieken zonder werk  

Een uitkering op grond van de Ziektewet aan zieke mensen die geen 

dienstbetrekking (meer) hebben, telt niet langer mee als inkomen dat bepalend is 

voor de hoogte van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting (IACK). Dat betekent dat voor de meeste mensen in deze groep 

deze heffingskortingen lager uitvallen. Het gaat bijvoorbeeld om personen die een 

WW-uitkering hadden en ziek zijn geworden. Deze maatregel (zie 5.11.) gaat in per 

1 januari 2020 voor nieuwe gevallen.

file:///C:/Users/hoffr02/Downloads/Belastingplan+2019+MvT+algemeen (2).pdf
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Ouderenkorting



De ouderenkorting wordt hoger. De maximale ouderenkorting bedraagt 
€ 1.622. Sinds 2019 wordt de ouderenkorting afgebouwd. De afbouw begint 
bij een inkomen hoger dan € 36.372. De ouderenkorting bouwt af tot € 0 bij 
een inkomen van € 48.185.

Ouderenkorting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/heffingskortingen_voor_aow_gerechtigden


Alleenstaande ouderenkorting, niet alleen voor alleenstaanden.

Ondanks dat de naam anders suggereert, kun je ook in aanmerking 
komen voor deze korting als je een fiscaal partner hebt en er recht is op 
een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Bijvoorbeeld als één van de 
(fiscale) partners is opgenomen in een verpleegtehuis.

Dit AOW-inkomen hoef je overigens niet daadwerkelijk aan te vragen of 
te ontvangen. Ook als je nog steeds een AOW-uitkering voor partners 
ontvangt, heb je recht op alleenstaande ouderenkorting.

De alleenstaande ouderenkorting krijg je niet automatisch. Je moet 
daarvoor in het aangifteformulier Ja antwoorden op de vraag “Had u in 
2020 recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden?”

Alleenstaande ouderenkorting



Alleenstaande ouderenkorting
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Eigen Woning



Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het 
percentage van het eigenwoningforfait naar 0,60%. 

Voor iemand die in een huis woont met een WOZ-waarde van € 300.000, 
daalt het forfait hierdoor van € 1950 (in 2019) naar € 1800 (in 2020).

Eigenwoningforfait

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/hoe-werkt-eigenwoningforfait?utm_campaign=eigen_woning&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=eigenwoningforfait


Betaalt u geen of weinig rente, omdat u geen of geringe eigenwoningschuld hebt? 
Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw 
eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek, omdat u geen of een kleine 
eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd.

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
ieder jaar verder beperkt. 

Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont en geen 
aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60. 

Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de 
aftrek helemaal.

Geen of geringe eigenwoningschuld

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigenwoningforfait/geen_of_een_kleine_eigenwoningschuld/


In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het 
inkomen meer is dan € 68.507. 

De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen tegen maximaal 46% 
worden afgetrokken. Dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 
2019. 

Aanpassing tarief aftrek kosten EW

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/eigen-woning-aftrekbare-kosten
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Tarieven en 

schijven box 1



Tarieven en schijven box1Tarieven en schijven box 1



Bereikt iemand in 2020 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 
maanden? 

Dan betaalt deze in box 1 over de 1e schijf een aangepast 
belastingtarief.

Tarieven en schijven box 1

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u-hebt-in-2020-aow-leeftijd


Tarieven en schijven box1



Tarieven en schijven box1
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Afbouw tarief aftrekposten

als u een hoog inkomen hebt



Afbouw tarief aftrekposten 1

Is uw inkomen in 2020 meer dan € 68.507? Dan geldt een lager 

tarief voor uw aftrekposten. Voor de aftrekposten van de eigen 

woning gold al een lager tarief.

Dit betekent dat u in 2020 over al uw aftrekposten in de 

hoogste belastingschijf maximaal 46% belasting terugkrijgt. 

Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,50% 

belasting zou terugkrijgen.

Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder 

verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 37,10%.



Afbouw tarief aftrekposten 2

Het gaat om de volgende aftrekposten:

Persoonsgebonden aftrek

• uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder 

betaalde partneralimentatie)

• weekenduitgaven voor gehandicapten

• scholingsuitgaven

• aftrekbare giften

• uitgaven voor specifieke zorgkosten

• restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Overig

• vrijstelling voor ter beschikking stellen van bezittingen
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Tips en Trucs



Toeslagenkaart

Aangifte gedaan en misschien nog recht op toeslag, gebruik de toeslagenkaart.

toeslagenkaart 2019

toeslagenkaart 2020

toeslagenkaart 2021

https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/toeslagenkaart_2019_tg7101z91pl.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/toeslagenkaart-2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/toeslagenkaart-2021


Het Kennisnetwerk

Leren, informeren en samenwerken

• Breng uw kennis up-to-date met de nieuwe leercontent 
(vanaf 18 december online)

• Test uw kennis met casussen en de zelftesten

• Blijf geïnformeerd via onze uitgebreide nieuwsvoorziening

• Breng eigen onderwerpen onder de aandacht binnen het netwerk

• Deel ervaringen en stel vragen aan elkaar via het forum Kennisnetwerk
(eind januari 2021 online)

• Maak uw nieuwe account aan (na de release van het forum) en 

profiteer van alle faciliteiten van het Kennisnetwerk



Het Kennisnetwerk

Een veilige omgeving voor alle gebruikers
Het Kennisnetwerk blijft voor iedereen vrij toegankelijk. Voor sommige functionaliteiten moet met een account 

worden ingelogd. Hiervoor moet iedere  gebruiker vanaf eind januari 2021 een nieuw account aanmaken. Ook 

als u al een account hebt op het Kennisnetwerk.

Wat blijft gelijk?
• Nieuws en leercontent blijft voor iedere 

bezoeker vrij toegankelijk
• Forum kan worden gelezen

Wat gaat veranderen?
• Inloggen met DigiD op persoonlijk account
• Casussen en zelftesten alleen toegankelijk 

na inloggen
• Actief deelnemen aan forum alleen na 

inloggen



Het Kennisnetwerk: aanmaken van een account









DigiD app en machtigen

Voor snel en efficiënt inloggen en informeren

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/09/post-van-de-overheid-direct-op-mobiel-met-de-berichtenbox-app
https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app/?utm_campaign=bzk-digiapp-09-2019&utm_medium=search&utm_source=google&utm_content=ros-search-algemeen&utm_term=sea-multi-device-cpc


Machtigen en eHerkenning

Laat u machtigen

Help een ander veilig en gemakkelijk

https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/knw/home/kennisnetwerk/categorie/categoriedetail/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivdwtLQyNTAwC3EMMXQwCPYP8zY39fIwcLYz1w_Sj9KOS80uLilM9U_QjjQ1A_OLSpOTEktT0_KJKkKAFWA2KQDghc6OA0gY4gKMBUH8UWAncBH9fD0uQCSYebl5hxgYmZlAFeMwoyM21MM7VjTDIdFQEAHsZ2nY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?subcategoryId=8&courseId=30&categoryId=8
https://www.eherkenningaanvragen.nl/?gclid=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4njP4r-hlY-YikcD3iivFyR6DtVJQb-JjvnFt65-2wRQYVfmiahsbfAaAvUcEALw_wcB
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/machtigen/


Contact



Contact

Persoonlijk contact via uw relatiebeheerder

maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl

www. belastingdienst/kennisnetwerk

www.belastingdienst.nl/overons

En we zijn te vinden op social media


