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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 19 november 2009 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen
15 à 16 (Tang en Omtzigt)
Algemeen
Dit amendement behelst het invoeren van een vrijstelling in box 3 voor de
belastingplichtige met beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. Het
moet hierbij gaan o m aandelen die in het kalenderjaar of in een van vijf voorafgaande
kalenderjaren zijn uitgegeven. Voorts wordt een heffingskorting ingevoerd voor de
belastingplichtige die in het kalenderjaar bij een emissie aandelen in een MKBonderneming verwerft. De heffingskorting bedraagt 7,5% van de waarde van de verworven
aandelen met een maximum van € 2813. De heffingskorting wordt als het ware
teruggedraaid ingeval de aandelen binnen een termijn van drie jaren worden vervreemd.
Daartoe wordt een heffingstoeslag geïntroduceerd. De heffingstoeslag bedraagt 7,5%
(zonder maximum) van de verkoopprijs van de aandelen. De heffingstoeslag kan dus hoger
zijn dan de eerder genoten heffingskorting. Een vergelijkbare regeling geldt voor
beleggingen in een zogenoemd MKB-fonds (een aangewezen beleggingsinstelling waarvan
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het doel en de feitelijke werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in het
beleggen van vermogen in door MKB-ondernemingen in het kalenderjaar of in een van de
vijf voorafgaande kalenderjaren geëmitteerde aandelen). De maatregelen hebben een
looptijd van 5 jaar. De maatregelen zal worden gemonitord en geëvalueerd. Mochten
maatregelen succesvol blijken dan kan worden overwogen de maatregelen te continueren.
De inwerkingtreding is vanwege het voorleggen bij de EU voorzien op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip.
Budgettair
Bij de Overige fiscale maatregelen 2008 is een amendement aangenomen dat ziet op een
enigszins op de faciliteit uit dit amendement gelijkende faciliteit voor beleggingen in MKB
ondernemingen. Dat amendement is nog niet inwerkinggetreden, en vervalt bij aanneming
van dit amendement. De budgettaire derving is toentertijd geraamd op € 2,5 miljoen per
jaar en cumulatief € 12 miljoen (over een periode van 5 jaar). De in voorliggend
amendement voorgestelde faciliteit is op een aantal punten afwijkend ten opzichte van het
eerdere amendement, waaronder de vervanging van de jaarlijkse heffingskorting naar een
eenmalige korting, de introductie van een heffingstoeslag én de mogelijkheid om de box 3 faciliteit te krijgen ter zake van MKB-beleggingen die zijn verworven in de vijf
voorafgaande kalenderjaren voor inwerkingtreding. Bovendien geldt de faciliteit ook voor
buitenlandse ondernemingen. Bij de voorgestelde beperking tot vijf jaar kost de faciliteit in
het onderhavige amendement € 4,5 miljoen per jaar in de genoemde periode en cumulatief
€ 22 miljoen. Bij deze raming is uitsluitend rekening gehouden met de derving door
gebruik van de faciliteit door Nederlandse ondernemingen. De dekking wordt gevonden in
het amendement 32128 nr. 26. Er vindt een heroverweging plaats of het KB geslagen dient
te worden, indien na goedkeuring door de Europese Commissie de raming van de totale
budgettaire derving substantieel afwijkt van € 5 miljoen per jaar.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA
en het lid Verdonk.
Artikelen I en III
13 (Cramer c.s.)
Met ingang van 1 januari 2010 wordt op grond van het amendement Cramer c.s. op het
Belastingplan 2009 de grondslag voor de bijtelling en onttrekking voor auto’s van de zaak
die meer dan 15 jaar, maar niet meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn
genomen, de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief BPM in plaats van de waarde in het
economische verkeer van de auto. Met het onderhavige amendement wordt geregeld dat
de grondslag voor deze groep auto’s de waarde in het economische verkeer van de auto
blijft. Daarmee wordt het eerste gedeelte van voornoemd amendement teruggedraaid.
De budgettaire derving van deze maatregel bedraagt € 21 miljoen. Deze derving wordt
deels gedekt door het bijtellings- en onttrekkingspercentage voor auto’s van de zaak die
meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen te verhogen. Het restant
wordt gedekt uit de opbrengst van het tweede gedeelte van het amendement Cramer c.s.
op het Belastingplan 2009 dat betrekking had op een wijziging in de
motorrijtuigenbelasting voor voertuigen ouder dan 25 jaar.
De bijtelling en onttrekking voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het
eerst in gebruik zijn genomen, gaat omhoog van ten minste 25% naar ten minste 35% van
de waarde van de auto. Dit levert € 2,7 miljoen op. De verlagingen van de bijtelling en
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onttrekking met 5% van de waarde van de auto voor zuinige auto’s van de zaak en met
11% van de waarde van de auto voor zeer zuinige auto’s van de zaak, blijven van
toepassing op auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik
zijn genomen. Dit geldt ook voor de tijdelijke extra verlaging van de bijtelling en
onttrekking voor nulemissieauto’s.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en
PVV.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel XVI
10 (Remkes)
Het kabinet heeft voorgesteld om de navorderingsbevoegdheid uit te breiden tot alle
gevallen waarin het de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is dat ten gevolge van een
fout de aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of een belastingaanslag tot een te laag
bedrag is vastgesteld. Voorgesteld wordt om in plaats daarvan navordering voortaan
tevens mogelijk te maken indien een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of een
belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld ten gevolge van een evidente fout.
Evenals in het voorstel van het kabinet worden onder een fout in elk geval begrepen
schrijf-, reken-, overname - of intoetsfouten die zijn gemaakt in de aangifte of bij het
vaststellen van de belastingaanslag, dan wel bij de beschikking om geen aanslag op te
leggen, alsmede andere fouten als gevolg van de geautomatiseerde verwerking van de
aangifte. Navordering is op grond van de voorgestelde bepaling alleen mogelijk indien de
fout evident is. Ook in dit voorstel gaat het er niet om waarin de fout is gemaakt – in de
aangifte of bij de verwerking van de aangifte tot een belastingaanslag – of dat de
belastingplichtige begrijpt welke fout is gemaakt. Van een fout is echter geen sprake voor
zover de belastingplichtige uitdrukkelijk een pleitbaar standpunt heeft ingenomen, dat de
inspecteur heeft beoordeeld en gevolgd. Onder een pleitbaar standpunt moet worden
verstaan een weliswaar onjuist, maar juridisch verdedigbaar standpunt over de toepassing
van het recht of over de feiten dan wel de kwalificatie daarvan. Indien de inspecteur zich
aanvankelijk met dit standpunt verenigt en de belastingaanslag dienovereenkomstig
vaststelt, kan hij de onjuistheid van die aanslag op dit punt later niet door middel van
navordering herstellen. Dit amendement beoogt de rechtszekerheid van belastingplichtigen
te vergroten. Aan dit amendement zijn geen budgettaire effecten verbonden.
Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk.
Artikel XVIII
11 (Remkes)
Met dit amendement wordt het amendement Cramer (Kamerstukken II, 2008/09, 31 704,
nr. 70) dat tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2009 is
aangenomen, volledig teruggedraaid. Het amendement Cramer zag op twee wijzigingen.
De eerste wijziging had betrekking op zogenoemde «youngtimers» van de zaak. Dit zijn
auto’s van de zaak die tussen de 15 en 25 jaar oud zijn. Door het amendement Cramer zou
de grondslag voor de bijtelling en onttrekking voor het privégebruik van deze auto’s met
ingang van 1 januari 2010 niet langer de waarde in het economische verkeer zijn,
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maar de catalogusprijs van de auto met inbegrip van de BPM. Met dit amendement wordt
bewerkstelligd dat de grondslag voor de bijtelling en de onttrekking voor het privégebruik
van een youngtimer van de zaak de waarde in het economische verkeer blijft. Dit leidt tot
een structurele budgettaire derving van € 21 miljoen per jaar.
De tweede wijziging voorzag in een bevriezing van de vrijstelling voor oldtimers in de
motorrijtuigenbelasting per 2012. Dit hield in dat een voertuig dat voor 2012 de leeftijd
van 25 jaar bereikt nog onder de vrijstelling blijft vallen, maar voertuigen die daarna die
leeftijd bereiken niet meer. Het terugdraaien van dit deel van het amendement leidt tot
een derving voor de rijksoverheid van € 3 miljoen in 2012, € 10 miljoen in 2013, € 16
miljoen in 2014, € 22 miljoen in 2015 en € 28 miljoen in 2016 (structureel niveau is € 60
miljoen). Hierbij is rekening gehouden met de in het Belastingplan 2009 opgenomen
tariefstijging van de motorrijtuigen- belasting in deze jaren. Voor de provincies wordt de
derving geraamd op € 1,5 miljoen in 2012, € 4,5 miljoen in 2013, € 7,5 miljoen in 2014, €
10,5 miljoen in 2015 en € 13,5 in 2016.
Overigens wordt in dit amendement de wijziging van artikel 10a.4 van de Wet IB 2001
(overgangsrecht accessoireregeling BPM) die naar aanleiding van het amendement Cramer
in artikel I, onderdeel FF, van het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen, niet
teruggedraaid. Dit is namelijk niet nodig voor het terugdraaien van het amendement
Cramer. Bovendien geeft de gewijzigde verwijzing in dat overgangsrecht een betere
invulling aan hetgeen met dat overgangrecht is beoogd, namelijk dat de nieuwe
accessoireregeling geen invloed heeft op de grondslag voor de bijtelling en onttrekking
voor het privégebruik van auto’s van de zaak waarvoor het kenteken voor 1 juli 2006 is
opgegeven. Met dit amendement wordt onzorgvuldige besluitvorming in het kader van het
Belastingplan 2009 met ook onbedoelde effecten, met name ook voor het kleinere
bedrijfsleven, teruggedraaid. De in het kader van de Wet IB 2001 gehanteerde
billijkheidsargumenten voor het hanteren van de waarde in het economisch verkeer in
plaats van de cataloguswaarde zijn voor deze categorie auto’s nog onverminderd van
kracht.
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk.

Moties (deze moties kunnen betrekking hebben op 5
wetsvoorstellen van het Fiscaal Pakket Belastingplan 2010)
32.128, 31 (Tang c.s.) over een eventuele schuif met de energiebelasting op aardgas
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA.
32.128, 33 (Bashir) over uitgaan van gemiddeld rendement bij de
vermogensrendementsheffing
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD.
32.128, 34 (Bashir) over niet zetten van vervolgstappen richting een vrijwillige
werknemersverzekering voor jongeren
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en PVV.
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32.128, 36 (Bashir) over een hoger tarief in de energiebelasting voor een
elektriciteitsverbruik tussen 3000 en 10.000 kilowattuur
Verworpen. Voor: SP.
32.128, 37 (Tony van Dijck) over halveren van de overdrachtsbelasting voor woningen
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk.
32.128, 38 (Tony van Dijck) over begin 2010 deblokkeren van het spaarloon
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk.
32.128, 39 (Tony van Dijck) over verlagen met 3% van de tweede schijf loon- en
inkomstenbelasting
Verworpen. Voor: PVV.
32.128, 40 (Koser Kaya c.s.) over de consequenties van een leefvormneutraal
belastingstelsel
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid
Verdonk.
32.128, 41 (Omtzigt c.s.) over inventariseren van belastingen en toeslagen die de keuze
om te trouwen of te scheiden beïnvloeden
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV.
32.128, 42 (Omtzigt c.s.) over voorstellen om SBBI's zo veel mogelijk te ondersteunen en
zo min mogelijk te belasten
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 43 (Omtzigt en Tang) over vaststellen van de standaardboete bij aangifteverzuim
op € 227
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 44 (Tang c.s.) over bij succes na 1 december 2010 voortzetten van de energieinvesteringsaftrek voor verhuurders
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en het lid
Verdonk.
32.128, 45 (Tang c.s.) over op nihil stellen van het rentevoordeel van een personeelslening
in de werkkostenregeling
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 46 (Sap) over ontmoedigen van de internationale handel in afval en het
verbranden van recyclebaar afval
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en SGP.
32.128, 47 (Sap) over een nieuwe vergroeningsbrief met opties voor CO2-vermindering
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD.

