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Wat verandert er zoal in 2021? 
 
Belastingen: 

o De arbeidskorting is extra verhoogd, een jaar eerder dan gepland, om werken meer 

lonend te maken. Ook de ouderenkorting en de algemene heffingskorting zijn 

verhoogd. Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,35% naar 37,10%.  

o De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) gaat met € 66 omlaag 

naar € 2.815. Door een uitspraak van de Hoge Raad krijgen meer co-ouders recht op 

de IACK (meer ouders kunnen voldoen aan de voorwaarde van min of meer gelijke 

verdeling van opvang en opvoeding). Om de IACK betaalbaar te houden, verlaagt het 

kabinet daarom eenmalig deze korting. 

o De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. In 2021 

wordt de aftrek verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het verlies wordt enigszins 

gecompenseerd door de hogere heffingskortingen en het lagere basistarief. 

o Het heffingvrije vermogen in box 3 is verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 in 

2021. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Het tarief in box 3 gaat van 

30% naar 31%. Let wel: het hogere heffingvrije vermogen geldt niet voor de 

vermogenstoets van inkomensafhankelijke regelingen zoals de toeslagen. Voor de 

huurtoeslag geldt in 2021 bijv. een vermogensgrens van € 31.340 (partners dubbel). 

o Vanaf 2021 betalen woningkopers tot 35 jaar die een huis kopen om daar zelf in te 

gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt hen 2% van de 

aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning 

niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die zelf in de 

woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, betalen 8%.  

Op belastingdienst.nl staat de benodigde Verklaring overdrachtsbelasting 

startersvrijstelling c.q. overdrachtsbelasting laag tarief.  

o (Om)scholing wordt toegankelijker vanaf 2021. Werknemers kunnen van hun 

werkgever onder bepaalde voorwaarden scholing vergoed of verstrekt krijgen die is 

vrijgesteld van loonheffingen. Ook ex-werknemers kunnen onder bepaalde 

voorwaarden scholing volgen op kosten van de ex-werkgever. Deze scholingskosten 

zijn dan vrijgesteld van loonheffingen. Het kabinet wil op deze manier (om)scholing 

toegankelijker maken. 

o De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is verhoogd van € 170 per maand / € 1.700 

per jaar, naar € 180 per maand / € 1.800 per jaar. 

o In 2021 geldt eenmalig een 1.000 euro hogere vrijstelling schenkbelasting voor 

(klein)kinderen en voor overige verkrijgers, resp. € 6.604 en € 3.244. 

Toeslagen: 

o In 2021 wordt ten eerste gestart met het versterken van de menselijke maat in het 

toeslagenstelsel. Ten tweede wordt de praktische rechtsbescherming van de burgers 

verbeterd. Ten slotte worden schrijnende situaties voorkomen door het verlies van 

toeslagen als gevolg van partnerschap: vanaf 2021 worden twee personen die zonder 

toeslagpartners te zijn op één adres wonen, pas toeslagpartners vanaf de maand 

nádat hun situatie veranderd is. Bijvoorbeeld omdat zij een samenlevingscontract 

zijn aangegaan of een kind hebben gekregen. 

Er treden ook maatregelen in werking die het aantal terugvorderingen moet 

voorkomen. Er komt bijvoorbeeld een doelmatigheidsgrens van € 98.  
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o Kinderopvangtoeslag. Gedupeerde ouders krijgen hulp van de Herstelorganisatie 

Toeslagen. Maar ouders kunnen ook zelf juridische hulp vragen. Dat kan binnenkort 

gratis via de Raad voor de Rechtsbijstand. 

o Voorheen kon alleen de ongehuwde partner in een verzorgingshuis op verzoek niet 

langer als toeslagpartner worden aangemerkt. Nu geldt dit ook voor gehuwden.  

o Als een partner geen zorgverzekering heeft - ongeacht de reden, is dat geen 

belemmering meer voor de zorgtoeslag van de wel verzekerde partner. De partner 

die wel een zorgverzekering heeft, kan de helft van de toeslag krijgen die beide 

partners normaal samen zouden krijgen. Voor het recht wordt gekeken naar beide 

inkomens. 

o Huishoudens met een werkende ouder en een zieke ouder die onder de Wet 

langdurige zorg (Wlz) valt, komen nu ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 

o De eenmalige bonus zorgpersoneel en het compensatiebedrag wegens herstel 

kinderopvangtoeslag zijn uitgezonderd voor de vermogenstoets bij toeslagen. Hoe? 

Door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst/Toeslagen. 

 

Huurprijs: 

o Huurders van een sociale huurwoning die een te hoge huur betalen t.o.v. hun 

inkomen, hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. Het gaat om 

huurders met een inkomen onder de toepasselijke grens voor passend toewijzen en 

een huur boven de voor het huishouden relevante aftoppingsgrens. Corporaties 

vragen begin 2021 bij de Belastingdienst na of huurders in de categorie ‘lagere 

inkomens’ vallen. Vóór 1 april 2021 moet de corporatie een huurverlagingsvoorstel 

aan de huurders doen. Om de huurverlaging per 1 april in te laten gaan, moet het 

huurverlagingsvoorstel in februari door de corporatie naar de huurder zijn gestuurd.  

Huurders die meer recent een inkomensdaling hebben,  waarvan die gegevens nog 

niet bekend zijn bij de Belastingdienst, kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 zelf 

een verzoek tot huurverlaging indienen bij de woningcorporatie. Zij moeten met 

gegevens over de voorafgaande zes maanden aantonen dat zij een inkomen hebben 

onder de toepasselijke grens voor passend toewijzen.  Let wel: de huurverlaging 

geldt dus niet met terugwerkende kracht!  

Meer informatie: https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021 

o Naast de eenmalige huurverlaging in 2021, is er ook een wettelijke mogelijkheid voor  

verhuurder en huurder om afspraken te maken over een tijdelijke huurkorting. Dat 

kan huurbevriezing of huurverlaging zijn voor de duur van 1 maand tot maximaal 3 

jaar. Ook bestaat vanaf dit jaar de mogelijkheid om bij nieuwe verhuur een periode 

van huurgewenning af te spreken tot maximaal 3 jaar. Meer informatie op 

Huurbeleid in 2021 - Aedes.nl > dossiers > huurbeleid en betaalbaarheid. 

o De maximale huurverhoging (inflatie + 1%) geldt dit jaar voor het eerst ook voor 

geliberaliseerde huur.  

 

 

 

 

 

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/juridische-hulp/
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/huurbeleid-in-2021.html#Tijdelijke%20huurkorting
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Schulden: 

o Vereenvoudigde beslagvrije voet (bvv) https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14  

▪ Vaste norm op basis van gegevens die de deurwaarder zelf kan opvragen. 

Levenssituatie (BRP) en hoogte van het inkomen (polisadministratie UWV). 

▪ Ook bij een inkomen op bijstandsniveau wordt 5% afgedragen. 

▪ Alleen tijdelijk (max. zes maanden) verhoging bvv mogelijk bij hoge 

woonlasten (> € 828 per maand) of na een beroep op hardheidsclausule 

d.m.v. verzoekschrift aan kantonrechter. (N.B. Dit is geen procedure die de 

sociaal raadslieden voor mensen voeren.) 

▪ Er geldt een verplichte beslagvolgorde zodat de kans kleiner is dat 

deurwaarders langs elkaar werken. Bij meerdere beslagen treedt de eerste 

deurwaarder op als coördinator. De bvv wordt niet herberekend en de 

deurwaarder verdeelt de afdracht.  

▪ De bvv wordt voorberekend en per brief aangekondigd. Als binnen vier  

weken gegevens worden gecorrigeerd moet het bedrag met terugwerkende 

kracht worden aangepast.  Op www.uwbeslagvrijevoet.nl kan een 

proefberekening worden gemaakt en kan de klant inloggen om lopende 

beslagen in te zien en correcties in te sturen. 

o Beslagvrij bedrag bij bankbeslag https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=53  

o Gemeenten moeten actief schuldhulp aanbieden op basis van bepaalde signalen: 

Vanaf 1 januari belletje of bezoek bij betalingsachterstand - Gemeente.nu 

Wajong: 

o Vrijlating 25% inkomsten bij Wajong. 

o Een Wajong-uitkering die geëindigd is door het vinden van werk kan tot de 

pensioenleeftijd opnieuw worden aangevraagd. 

 

Uitbreiding bijzondere bijstand: 

o Tijdelijke uitbreiding van de doelgroep voor bijzondere bijstand. De TONK (Tijdelijke 

ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe ondersteuningsmaatregel voor 

huishoudens die door de economische crisis te maken hebben met een terugval in 

hun inkomen en daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke 

kosten. Voor mensen in loondienst, zelfstandigen, flexwerkers, maar ook mensen die 

vanwege kortdurende quarantaine inkomsten mislopen. 

 

 

 

 

 

https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=53
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/vanaf-1-januari-belletje-of-bezoek-bij-betalingsachterstand/#:~:text=Vanaf%201%20januari%202021%20kan,bezoek%20verwachten%20van%20de%20gemeente.

