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NIEUWS

Als ik naar mijn hond kijk, denk ik wel 
eens: ik wou dat ik het leven zo simpel 
kon zien als hij. Voor mijn hond bestaat 

morgen niet, laat staan volgend jaar. Hij kijkt 
me aan en heeft het naar zijn zin, kwispelt 
met zijn staart als hij ziet dat ik mijn jas 
aan doe. Ja, we gaan weer wandelen. In de 
praktijk is ons leven eigenlijk niet veel anders. 
De waan van de dag regeert. We maken ons 
druk om alles vandaag goed af te krijgen. 
Morgen? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En 
toch kun je je leven soms gemakkelijker 
maken door je voor te bereiden op je 
toekomst. 

En daar is altijd reden toe. Ik noem een 
paar voorbeelden. Voor 2020 worden de 
belastingregels weer veranderd. De Kleine 
Ondernemersregeling in de omzetbelasting 
gaat op de schop. Wist je dat al? Raakt het je? 
De regering gaat ook de zelfstandigenaftrek 
afbouwen. Wat betekent dat voor je uurtarief? 
Raakt het je? Heb je er al bij stilgestaan? 
En dan is 2020 – nog niet eens begonnen – 
alweer voorbij voordat je er erg in hebt. In 
2021 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor 
het bouwen van kracht. Voor de nieuwbouw 
van woningen, maar ook voor verbouwingen. 
Raakt het je? Regeren is vooruitzien.
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WANNEER IS 
MORGEN?

Stijgende energiekosten
De energiekosten stijgen tussen nu en 

2030 met 13 procent als de woningeigenaar 
niets doet om zijn woning te verduurzamen. 
Dit blijkt uit een onderzoek van het 
Economisch Bureau van ING. 
Van alle woningtypen stijgen de doorsnee 
aardgaskosten doorgaans het minst voor 
huishoudens in appartementen. Voor een 
eigenaar van een vrijstaande woning is 

de stijging met zo’n 500 euro het grootst. 
Huishoudens in oudere woningen worden 
harder geraakt door stijgende aardgasprijzen. 
In een koopwoning gebouwd vóór 1975 
bedraagt de stijging zo’n 320 euro tegenover 
240 euro in een koopwoning gebouwd na 1991. 
De hogere energieprijzen zullen het voor 
huiseigenaren steeds aantrekkelijker 
maken om zuiniger om te gaan met energie. 
Tegelijkertijd zullen de investeringskosten 
van verduurzamingsmaatregelen 
dalen, zo verwachten de onderzoekers. 
Daardoor neemt de aantrekkelijkheid 
van verduurzaming van de eigen woning 
toe. Investeren is financieel gezien alleen 
verstandig als een maatregel zich uitbetaalt. 
Het ING Economisch Bureau berekende 
dat goede woningisolatie en zonnepanelen 
woningeigenaren vaak snel geld oplevert. De 
elektrische waterpomp en een aansluiting 
op een warmtenet verdienen zichzelf nog 
niet terug. Want de energiebesparingen 
zijn onvoldoende om de investeringskosten 
te dekken. De investering in een hybride 
warmtepomp valt in 2030 naar verwachting 
wel ruimschoots positief uit.
Ook verzekeraar Achmea doet onderzoek 
naar wat de mensen beweegt. Uit de Achmea 
Klimaat Adaptatie Monitor blijkt dat een 
kwart van de Nederlanders niet precies 
weet wat klimaatbestendiger wonen is. Veel 
Nederlanders willen daar wel informatie over 
krijgen, vooral van de gemeente. Ook vinden 
veel mensen dat huizen klimaatbestendiger 
maken een overheidstaak is. 

Minder geld in 
de knip?

Helaas, de zelfstandigenaftrek wordt 
gesloopt. De aftrek gaat in negen jaar tijd in 
stappen omlaag, van 7280 euro nu tot 5000 
euro in 2028. 
Dus krijgen we minder geld in de knip. Maar 
omdat de algemene arbeidskorting verhoogd 
wordt, zouden zelfstandige ondernemers 
er op vooruit kunnen gaan. Kunnen, want 
je weet maar nooit hoe zo’n maatregel 
werkelijk uitpakt. De overheid wil met de 
fiscale maatregel de verschillen tussen 
ondernemers en werknemers verkleinen en 
ook schijnzelfstandigheid tegengaan.
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