
From:   Pieter van Helden <p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl> 
Sent time:   10-12-2018 11:42:29 
To:   Herman van Rees <reesh@xs4all.nl> 
Subject:   Franchise pensioen 

   
Dag Herman, 
  
Ik kreeg de volgende link van een penningmeester, deze link geeft aan dat de voorlopige franchise voor 
2019 € 12.426 bedraagt (https://belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-010_v181128.htm) 
Dat getal komt volgens mij dichter bij de waarheid als € 12.028, het bedrag van 2018, kans is groot dat dit 
zelfs het bedrag wordt dat PFZW gaat hanteren. 
  
Is het niet beter om dit voorlopige bedrag te nemen of zelfs te wachten op het definitieve bedrag? 
Zo wordt het rekenmodel nog nauwkeuriger. 
Het juiste premie  percentage hebben we ook nog niet, ik heb zo juist Mirella gevraagd wanneer het 
franchisebedrag 2019 en premiepercentage bekend wordt gemaakt. 
  
Aangezien PFZW rekent met de getallen van 2018 gedurende het kalenderjaar 2018 en deze systematiek 
ook zal toepassen in 2019 met de cijfers van 2019, hecht ik er sterk aan om de juiste cijfers op te nemen in 
het rekenmodel en de WAP-regeling. 
  
Ik wacht nog even de mail van Mirella af in de hoop dat zij mij de informatie kan geven die ik heb gevraagd. 
Ondertussen ben ik nieuwsgierig naar jou reactie. 
  
Met hartelijke groet, 
  
Pieter van Helden 
  
----------------------------------------------------------------------------------------  
Adviseur kerkelijk personeelsbeleid NGK 
Steunpunt Kerkenwerk | www.steunpuntkerkenwerk.nl  
Werkt op woensdag en donderdag 
Mobiel: 06 81609411 
----------------------------------------------------------------------------------------  
  
  

https://belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-010_v181128.htm
http://www.steunpuntkb.nl/
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Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 

d.d. 28 november 2018. 

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 

Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de 

loonbelasting 1964 

AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag 

maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 (Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 

261118) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de 

‘Rekenregels vanaf 1 januari 2019’ gepubliceerd. In Bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de 

bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2019 opgenomen. 

Op basis van de AOW-uitkeringen van Bijlage II.1  zijn de vanaf 1 januari 2019 geldende 

bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de 

Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) berekend. 

De AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) 

en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu 

bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor deze bedragen geldt uitdrukkelijk het 

voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en 

regelgeving. 

AOW-franchises per 1 januari 2019 (bedragen in euro’s) 

 Enkelvoudig gehuwd 
Gehuwd met maximale 

toeslag 
Ongehuwd 

 Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon 
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1 januari 

2018 
13.785 15.599 27.570 31.198 20.209 22.867 

Voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB per 1 januari 2019 (bedragen in euro’s) 
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– 1,701% 11.008 – 1,483% 12.456 

1,701% 1,788% 12.426 1,483% 1,570% 14.060 

Voor bovenvermelde voorlopige AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2019 geldt nog 

wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB. 

Voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon artikel 18ga Wet LB per 1 januari 

2019 

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2019 is voorlopig 

vastgesteld op € 107.593. Dit bedrag is bepaald door het voor 2018 geldende maximum 

pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van 

artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2019 geldende 

maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van 

het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend 

loon. 

 



From:   Herman van Rees <reesh@xs4all.nl> 
Sent time:   10-12-2018 15:57:20 
To:   Pieter van Helden <p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl> 
Cc:   JohanKPN <johangvandalen@kpnplanet.nl> 
Subject:   Re: Franchise pensioen 

   
Dag Pieter, 

Je weet dat we in de WAP- en de KW-regeling voor de inhouding van de pensioenpremie een jaar 

achter liepen met de franchise. De enige reden was dat we op het gewenste moment van publiceren 

nog niet beschikten over de door PFZW te hanteren franchise. De link maakt echter wel duidelijk 

wat we hebben te verwachten en het komt ruim op tijd beschikbaar. Ik heb er met Johan over 

gesproken en we zijn allebei van mening dat we het andere been wel kunnen bijtrekken. Dan staat 

dus alles op € 12.426. Alles = tekst WAP-regeling, rekenmodel en 'artikel 22'. 

Met vriendelijke groet, 

Herman 

 

 



From:   Pieter van Helden <p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl> 
Sent time:   10-12-2018 17:30:06 
To:   Herman van Rees <reesh@xs4all.nl> 
Cc:   JohanKPN <johangvandalen@kpnplanet.nl> 
Subject:   RE: Franchise pensioen 

   
Mooi Herman, ga ik dat aanpassen! 
  



From:   Herman van Rees <reesh@xs4all.nl> 
Sent time:   11-12-2018 19:40:54 
To:   JohanKPN <johangvandalen@kpnplanet.nl>; Pieter van Helden <p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl> 
Subject:   Re: WAP-regeling 2019 concept 

Attachments:   et_pakket_Belastingplan_2019_en_de_Wet_implementatie_eerste_EU-richtlijn_antibelastingontwijking.pdf     

20182911 Artikel 22 model vergelijking woonsituaties tbv WAP regeling 2019 (GV-2).xlsx      
   
Dag Johan, 

[1] eigenwoningforfait. Het % voor 2018 is 0,70% en het staat inmiddels vast dat het daalt naar 

0,65%. Dat wist ik nog niet. Zie de pdf-bijlage. 

[2] het laatste artikel-22-model dat ik van Pieter ontving is de excel-bijlage. Dat zal veel verklaren. 

Hier zit de franchise 2019 nog niet in. 

De cijfers voor de arbeidskorting heb ik teruggevonden op 

https://financieel.infonu.nl/belasting/190337-arbeidskorting-2019-omhoog.html 

Waar ze alles vandaan hebben is mij een raadsel.  

Met vriendelijke groet, 

Herman 

 

On 11-12-2018 14:38, JohanKPN wrote: 
Broeders, 
Ik heb met de nodige moeite -waarom maakt onze overheid het ons zo moeilijk???- de 
parameters voor belastingen etc. opgezocht, ingevoerd in mijn persoonlijke 
vergelijkingsspreadsheet en het resultaat in par. 22 vergeleken met het resultaat van Pieter. 
[Met de tekstuele opmerkingen van Herman kan ik overigens instemmen.] 
Er zitten verschillen in. Het huurwaardeforfait was in 2018 al 0,65% ipv 0,75% en dat heb ik 
voor 2019 ook aangehouden, de fiscale waardering woongenot was in 2018 1,75% en dat heb 
ik ook voor 2019 aangehouden. Als ik in mijn sheet die parameters op de waarden van Pieter 
zet, zijn we het goeddeels eens. 
Grotere verschillen zie ik dan nog in [het effect op] de heffingskortingen (+€19 volgens mij, -
€237 voor Pieter, en in het tweede deel van de tabel resp. -€246 en -€127). 
Bijgaand een pdf van de door mij ingevulde parameters. Kan jij Pieter nagaan waar de 
verschillen zitten? Ik kan in ND jouw spreadsheet niet vinden! 
Groet, 
Johan 

https://financieel.infonu.nl/belasting/190337-arbeidskorting-2019-omhoog.html


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2019) 

35 030 Wijziging van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 en de 
Invorderingswet 1990 in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van 
de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van 
regels ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijken welke 
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van 
de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet 
implementatie eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijking) 

Nr. 56  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 november 2018 

Zoals gebruikelijk tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 
geef ik in deze brief mijn appreciatie met betrekking tot de ter zake van de 
wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2019 (Kamerstukken 35 026 
t/m 35 029 en Kamerstukken 35 031 t/m 35 033) ingediende amende-
menten en moties die vandaag in stemming worden gebracht. In deze 
brief geef ik tevens mijn oordeel over de ter zake van het wetsvoorstel Wet 
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (Kamerstuk 
35 030) ingediende amendementen en moties. 

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait 

Verder wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om uw Kamer te 
informeren over de indexering van het eigenwoningforfait 
(ewf-percentage), nu in 2014 is toegezegd om uw Kamer hierover jaarlijks 
te informeren.1 De wettelijke indexering van het ewf-percentage vindt 
plaats aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de 
woninghuren (stijging van 2,3% voor vaststelling percentage 2019)2 en de 
ontwikkeling van de woningwaarden (stijging van 8,3% voor vaststelling 
percentage 2019). Het op basis daarvan geïndexeerde ewf-percentage 

1 Bijlage bij Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5.
2 Conform de op 13 september 2018 door het CBS gepubliceerde cijfers in het Statistisch Bulletin 

nr. 9, Jaargang 74.
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wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Het 
ewf-percentage voor 2019 bedraagt 0,65%. Dit is een verlaging met 
0,05%-punt ten opzichte van het jaar 2018. 

Bekendmaking tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 

In dezelfde brief heb ik u tevens toegezegd dat ik uw Kamer jaarlijks bij het 
Belastingplan zal informeren over de hoogte van de tabelcorrectiefactor 
en de arbeidskorting als ik de voor de vaststelling benodigde gegevens 
heb ontvangen (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5). 
De tabelcorrectiefactor voor 2019 bedraagt 1,012. De wettelijke indexering 
van de arbeidskorting wordt naast de hiervoor genoemde tabelcorrectie-
factor mede bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk 
minimumloon (WML) per 1 januari van het lopende jaar ten opzichte van 
het WML per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Het WML bedroeg 
per 1 januari 2018 € 1.578,0 per maand. Het WML bedraagt per 1 januari 
2019 € 1.615,8 per maand. Hierna zijn de uiteindelijke parameters voor de 
arbeidskorting weergegeven voor het jaar 2019 zoals deze voortvloeien uit 
de indexatie en de voorgestelde beleidsmatige wijzigingen. Tot een 
inkomen van € 9.694 per jaar geldt een arbeidskorting van 1,754% van het 
arbeidsinkomen, met een maximum van € 170. Bij een arbeidsinkomen 
vanaf € 9.694 per jaar geldt een arbeidskorting van € 170 vermeerderd 
met 28,712% van het arbeidsinkomen boven die € 9.694 met een 
maximum van in totaal € 3.399. Dit maximum wordt bereikt bij een 
arbeidsinkomen van € 20.940. Boven een inkomen van € 34.060 per jaar 
wordt de berekende arbeidskorting verminderd met 6,0% van het inkomen 
boven die € 34.060. De arbeidskorting is volledig afgebouwd bij een 
arbeidsinkomen vanaf € 90.710. 

Ingediende amendementen en moties 

In de bijlage treft u een overzicht aan van de ingediende amendementen 
en moties met daarbij mijn oordeel. Tevens treft u als bijlage de 
quickscans aan waarmee de Belastingdienst de amendementen beoor-
deelt op uitvoeringsaspecten3. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. Snel 

3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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From:   Herman van Rees <reesh@xs4all.nl> 
Sent time:   11-12-2018 21:58:15 
To:   JohanKPN <johangvandalen@kpnplanet.nl>; Pieter van Helden <p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl> 
Subject:   Re: FW: WAP-regeling 2019 concept - nabrander 

   
Dag, 

We moeten weer even verder kijken dan onze neus lang is, namelijk op blz 2 van de pdf bij mijn 

mail van 19:41. In de paragraaf Bekendmaking tabelcorrectiefactor en arbeidskorting staat precies 

wat de arbeidskorting wordt. Dat was blijkbaar ook niet eerder bekend dan op 15 november. Ik 

vermoed dat de getallen van infoNu zijn afgekeken van de grafiek.  

Met vriendelijke groet, 

Herman 

 


