
Belastingplan

De belastingdruk van verschillende typen werkenden - werknemers, zelfstandig ondernemers en directeur-
grootaandeelhouders (dga’ers) komt dichter bij elkaar liggen. Het kabinet neemt hiervoor verschillende 

maatregelen in het Belastingplan. Zo wordt het lage vpb-tarief verhoogd en komt er vanaf 2024 een hoger 
tarief in box 2 voor de hoogste winsten. Hierdoor komen de marginale toptarieven voor werknemers, 
zelfstandig ondernemers en dga’ers dichterbij elkaar te liggen. Dit zijn de tarieven die de verschillende 

typen werkenden betalen vanaf een bepaald inkomen. Voor de werknemer is dit vanaf € 115.000.

Evenwichtige belastingen 
Verschillen toptarieven kleiner

Marginaal toptarief sinds 2001-2024

Werkenden met een 
inkomen tot € 115.000 
profiteren van een 
hogere arbeids-
korting, waardoor  
de gemiddelde 
belastingdruk daalt. 
Zij gaan er netto tot 
ruim € 500 per jaar 
op vooruit.

Ook voor de lagere inkomens wordt het stelsel evenwichtiger

Zelfstandig ondernemers  
profiteren in 2023 van de 
hogere arbeidskorting, 
maar ook de zelfstan-
digenaftrek wordt 
verlaagd. Zelfstandigen 
met een hogere winst 
vanaf ca. € 70.000 gaan er 
per saldo wat op achteruit. 
De gemiddelde belasting-
druk voor zelfstandigen 
komt meer in lijn met die 
voor werkenden.

Ook dga’ers gaan gemiddeld 
meer belasting betalen bij
een inkomen van rond 
€ 55.000, afhankelijk 
van de situatie.  
Dit komt door het 
afschaffen van de 
doelmatigheidsmarge, 
waardoor vanaf 2023 
een groter deel van 
hun inkomen als  
loon wordt belast.

Het toptarief van een werknemer 

(49,5%) en een dga’er met meer dan 

€ 200.000 winst (48,8%) liggen per 

2024 dicht bij elkaar. 

Het toptarief van een dga’er met een 

winst tot € 200.000 gaat van 37,9%  

in 2022 naar 44,1% in 2024. Voor een 

ib-ondernemer wordt dit vanaf 2023 

ook 44,1%. 

Het toptarief voor werknemers  

lag in 2022 11,6% hoger dan het 

toptarief voor een dga’er met een 

winst tot € 200.000, dat verschil 

wordt 5,4% in 2024.

Gecumuleerd toptarief winst dga > € 200.000Toptarief werknemer

Gecumuleerd toptarief winst dga < € 200.000Toptarief IB-ondernemer
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