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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

  

 Datum 23 mei 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33121 

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 mei 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het lid Brinkman 

stemde tegen.  

 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 10, eerste lid 

11  27  29 (Braakhuis) 

In dit amendement worden de tarieven van de bankenbelasting verhoogd. Het tarief 

over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld 

wordt aldus verhoogd van 0,022% naar 0,044%. Het tarief over het deel van het 

belastbare bedrag dat betrekking heeft op langlopende schuld wordt verhoogd van 

0,011% naar 0,022%. Hierdoor wordt de budgettaire opbrengst van de 

bankenbelasting verhoogd van € 300 miljoen naar € 600 miljoen. Bij evaluatie van de 

Wet bankbelasting zal worden bezien of de opbrengst verder verhoogd kan worden. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 
Artikel 10, tweede lid 

16 (Bashir en Groot) 

Volgens het wetsvoorstel worden de belastingtarieven met een factor 1,05 

vermenigvuldigd in het geval dat de variabele beloning van ten minste één bestuurder van 

een bank meer bedraagt dan een bepaald percentage van de vaste beloning van deze 



 

 blad 2 

 

 

bestuurder. Om echt te bevorderen dat met deze bankenbelasting perverse prikkels in het 

beloningsbeleid worden tegengegaan wordt met dit amendement de factor verhoogd naar 

1,10. Hierdoor is de opcent niet meer 5%, maar 10%. Dit amendement maakt het uitkeren 

van bonussen nog onaantrekke-lijker en levert een bijdrage aan het verder herstellen van 

het vertrouwen in de bancaire sector. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en PVV. 

 
Invoeging nieuw artikel 14a 

8  22 (Omtzigt c.s.) 

De bonuscultuur heeft tot veel weerstand geleid en tot kritiek op de financiële sector. 

Financiële instellingen die een maatschappelijke rol hebben en met andermans geld risico’s 

nemen, verrijken individuen die niet handelen naar de verantwoordelijkheden die zij 

hebben. Financiële instellingen zouden daarom slechts een beperkte bonus uit moeten 

keren van maximaal 25% van het vaste loon. Dit amendement regelt daarom dat de 

opcent op de bankenbelasting van 5% wordt geheven wanneer een bestuurder een bonus 

krijgt van meer dan 25% van zijn vaste salaris. Lopende salariscontracten over 2012 

worden gerespecteerd doordat het amendement eerst in werking treedt twee jaar na het in 

het koninklijk besluit vermelde tijdstip. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PVV. 

 
 
Verworpen en vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 

14  15 (Bashir en Braakhuis) 

Kredietverlening aan binnenlandse overheden en instellingen met een publieke taak onder 

garantie van overheden is van groot belang voor het functioneren van de samenleving. De 

kosten hiervan dienen zo laag mogelijk te worden gehouden. In dit licht is het acceptabel 

dat de financiering die banken aantrekken voor deze kredietverlening wordt uitgezonderd 

van de bankenbelasting. Gegeven het wettelijke kader in Nederland is het kredietrisico op 

wanbetaling op deze kredieten nihil. Als gevolg van dit amendement worden de 

Nederlandse Water-schapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten vrijgesteld van de 

bankenbelasting. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 

 
Artikel 10, eerste lid 

18 (Bashir en Braakhuis) 

Dit amendement dient ter dekking voor het amendement van de leden Bashir en Braakhuis 

onder nr. 15 (Kamerstukken II, 2011–12, 33 121, nr. 15). Dat amendement stelt de 

Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten vrij van de 

bankenbelasting. Om het amendement onder nr. 15 kostenneutraal in te voeren, dienen de 

belastingtarieven uit artikel 10, eerste lid, te worden aangepast. 

Vervallen i.v.m. verwerping amendement 15. 
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Artikel 9, tweede lid 

9  24 (Van Vliet) 

Dit amendement beoogt door middel van een halvering van de voorgestelde vrijstelling, 

dat de bankenbelasting ook daadwerkelijk van een substantieel deel van de Nederlandse 

banken wordt geheven waarbij tevens de uitvoeringslasten voor de belastingdienst en voor 

de belasting-plichtigen worden meegewogen. Hierdoor wordt concurrentievervalsing in 

Nederland vermeden en wordt de maatregel van opslag bij excessieve beloning effectiever. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV. 

 

Artikel 10, eerste lid 

30 (Groot) 

In dit amendement worden de tarieven van de bankenbelasting verhoogd. Het tarief 

over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld 

wordt aldus verhoogd van 0,022% naar 0,063%. Het tarief over het deel van het 

belastbare bedrag dat betrekking heeft op langlopende schuld wordt verhoogd van 

0,011% naar 0,0315%. Hierdoor wordt de budgettaire opbrengst van de 

bankenbelasting verhoogd van € 300 miljoen naar ca. € 1 miljard.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en PVV. 

 

Invoeging nieuw artikel 14a 

10  17  25 (Schouten en Groot) 

Bonussen, voor zover noodzakelijk, dienen gematigd te zijn en te worden gekoppeld aan 

welzijn in plaats van gericht te zijn op kortetermijn-winst. Dat geldt niet alleen voor 

bestuurders, maar voor alle medewerkers van een financiële instelling, zoals bijvoorbeeld 

handelaren in dealing-rooms. Met dit amendement breidt de indiener de werking van 

artikel 10, tweede lid, dan ook uit naar alle werknemers van een financiële instelling 

Lopende salariscontracten over 2012 worden gerespecteerd doordat het amendement eerst 

in werking treedt twee jaar na het in het koninklijk besluit vermelde tijdstip Met de term 

«werknemer» wordt degene bedoeld die zich heeft verbonden in dienst van een andere 

partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (Artikel 7:610 

van het Burgerlijk Wetboek). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 
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Moties 
 
19 (Bashir) over verhoging van de bankenbelasting 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 
 
20 (Bashir en Braakhuis) over de stijging van de vaste salarissen van 
bestuurders 
Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 
 
21 (Neppérus c.s.) over voorkomen van dubbele belastingheffing 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
23 (Van Vliet) over onderbrengen van de bankenbelasting bij de 

Vennootschapsbelasting 

Aangehouden. 


