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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33003 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 november met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

 

Aangenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 

42  48 (Huizing c.s.) 

Met dit amendement wordt beoogd de looptijd van de bewijsregel van de zogenoemde 

30%-regeling terug te brengen van ten hoogste 10 jaar naar ten hoogste 8 jaar. Deze 

aanpassing geldt niet voor werknemers die voor 1 januari 2012 al met toepassing van de 

30%-regeling in Nederland tewerkgesteld waren en geldt dus alleen voor nieuwe gevallen. 

Met dit amendement wordt een deel van de dekking gerealiseerd ten behoeve van: 

- verlaging van de aangekondigde salarisnorm van € 50.000 naar een bedrag van € 35.000 

(exclusief de vergoeding), 

- een uitzondering op die salarisnorm voor de wetenschap, 

- een verlaagde salarisnorm (€ 26.605) voor jonge (onder de 30 jaar) masters. 

Deze drie maatregelen dienen na aanvaarding van dit amendement gerealiseerd te worden 

in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De resterende dekking voor de genoemde 
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aanpassingen van de salarisnorm wordt gevonden in de reservering Wet uniformering 

loonbegrip1 en de enveloppe aanvullend innovatiepakket2, dit (mede) ter invulling van de 

kenniswerkersmobiliteitsregeling. Een overzicht van het gehele budgettaire beeld van de 

aanpassingen is opgenomen in onderstaande tabel.  

 
Met de ingevolge onderdeel II van dit amendement in artikel V, onderdeel N, aan te 

brengen wijziging wordt bewerkstelligd dat de bovengenoemde verkorting van de looptijd 

van de 30%-regeling eveneens geldt voor werknemers van werkgevers die aan het begin 

van het desbetreffende kalenderjaar hebben gekozen voor toepassing van het regime van 

vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals dat gold op 31 december 2010. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

Artikel XIVa  

23 70 (Schouten) 

Met dit amendement wordt geregeld dat een verkregen woning voor de Successiewet 1956 

– in plaats van de voor het jaar van verkrijging geldende WOZ-waarde – gewaardeerd mag 

worden op de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van verkrijging. Het is aan 

de belastingplichtige zelf of hij gebruik wil maken van deze optie. De kosten van dit 

amendement bedragen in verband met het optionele karakter € 5 miljoen per jaar. De 

dekking hiervoor wordt gevonden in het verlagen van de grens tussen de tariefschijven 

voor de Successiewet 1956 met € 3000. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA. 

 

Artikel XXXVIII 

40 (Van Vliet) 

De aanpassing van het eerste lid, onderdeel e, van artikel XXXVIII strekt ertoe de 

aftrekbeperking voor overnameholdings ook te laten gelden voor overnames waarbij de 

                                               
1 Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 3, blz. 20, tabel 6. 
2 Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 45, tabel 8. 
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fiscale eenheid tussen de overnemer en de maatschappij waarin het belang is verworven 

dan wel uitgebreid, is aangegaan vóór 1 januari 2012, maar na indiening van dit  

amendement. Hiermee worden mogelijke anticipatie-effecten voorkomen. Een soortgelijke 

aanpassing is opgenomen voor de situaties die vallen onder het eerste lid, onderdeel d, 

van genoemd artikel. Er zijn aan dit amendement geen budgettaire gevolgen verbonden. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Diverse artikelen 

41 (Bashir/Karabulut) 

Met dit amendement wordt een nieuwe vijfde schijf in de Wet inkomstenbelasting 2001 en 

in de Wet op de loonbelasting 1964 geïntroduceerd. De nieuwe schijf met een tarief van 

65% begint bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 150 000 respectievelijk 

bij een belastbaar loon van € 150 000. Voorts wordt in dit amendement geregeld dat de 

aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning niet kunnen worden vergolden 

tegen 65% maar maximaal tegen 52%. Dit is vormgegeven door de schijfgrens van € 150 

000 in situaties waarin de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in 

aanmerking genomen hypotheekrente en dergelijke hoger is dan de ondergrens van de 

voorgestelde 65%-tariefschijf te verlagen met de bij de vaststelling van het belastbare 

inkomen uit werk en woning in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot 

een eigen woning. Dit amendement vraagt in tijden van bezuinigingen een bijdrage van 

mensen met een heel hoog inkomen om zo de bezuinigingen elders deels terug te draaien 

en zo de pijn eerlijker te verdelen. De budgettaire opbrengst van het amendement is 

geraamd op € 590 miljoen. Dit dient als dekking voor voorstellen op het gebied van 

Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concreet gaat het op het 

terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een investering van 135 miljoen om de 

wachtlijsten WSW te verkorten, een investering van 51 miljoen voor begeleiding en aan het 

werk helpen van jonggehandicapten en om een investering van 114 miljoen om de ID-

banen te behouden. Op het terrein van Binnenlandse Zaken gaat het om het terugdraaien 

van een bezuiniging van 100 miljoen op de huurtoeslag en een investering van 190 miljoen 

in de buurten- en wijkenaanpak. 

Verworpen. Voor: SP. 

 

Diverse artikelen 

27 (Groot) 

Met de in de artikelen I tot en met IV van het wetsvoorstel op te nemen wijzigingen van de 

artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001 alsmede van de artikelen 20a 

en 20b van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt invoering van een vijfde tariefschijf 

beoogd. Bij invoering van deze vijfde schijf worden belastbare inkomens, onderscheidenlijk 

belastbare lonen, hoger dan € 150 000 voor het deel van het belastbare inkomen, 

onderscheidenlijk belastbare loon, dat dit bedrag te boven gaat belast met een tarief van 

60%. De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 320 mln. Deze wordt – 

met verwijzing naar de PvdA-Tegenbegroting 2012 – ingezet voor dekking van PvdA-
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amendementen op andere begrotingshoofdstukken. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA en GroenLinks. 

 

Diverse artikelen 

12 13 71 (Braakhuis) 

Dit amendement laat zien dat het ook in lastige economische tijden goed mogelijk is om 

toekomstgerichte keuzes te maken. Wij kiezen voor banen en voor duurzaamheid, zodat 

het ook op lange termijn goed vertoeven blijft in Nederland. In dit amendement schrappen 

we een aantal fiscale rariteiten waarmee de vervuiler wordt beloond en maken we groene 

keuzes; dit geld zetten we in voor 1 tot 2% lagere belastingtarieven. Waarom betaalt een 

gewone burger een 220 keer zo hoog tarief voor de energiebelasting als de energie 

intensieve industrie? Waarom zou je de fossiele energieverslindende bedrijven met 5,8 

miljard euro blijven subsidiëren met belastingkortingen op de energiebelasting voor 

veelgebruikers, terwijl Nederland achteraan loopt op het gebied van duurzame energie? 

Waarom zou je deze subsidie op fossiele energie niet geleidelijk afbouwen zodat schone 

energie een eerlijkere kans krijgt? In Duitsland hebben ze de afgelopen 7 jaar al 250.000 

banen gecreëerd met hernieuwbare energie. De Europese Commissie verwacht tot 2020 

410.000 extra banen in deze sector. Maar wat doet Nederland? Dit kabinet blijft de 

gevestigde industrie steunen met maarliefst 5,8 miljard euro. Met dit amendement wordt 

deze fiscale bevoordeling in stapjes tot en met 2015 gehalveerd. Hierdoor neemt de druk 

toe voor energie intensieve bedrijven om te investeren in energiebesparing of schone 

energie, zonder dat meteen de volledige prijs hoeft te worden betaald. Uiteindelijk krijgen 

op deze manier schone vormen van energie een eerlijke kans en profiteert Nederland ook 

van de groene banengroei. Waarom zou je de verpakkingenbelasting afschaffen als je ook 

de mogelijkheid hebt om effectievere tarieven toe te passen conform het Deense 

voorbeeld, zodat het echt gaat lonen voor de verpakkingenindustrie om te investeren in 

duurzame oplossingen? Waarom zou je de succesvolle afvalstoffenbelasting afschaffen die 

er immers toe heeft geleid dat meer afval wordt gerecycled in plaats van wordt gestort? En 

dat nog wel voordat er een goed alternatief is en bijvoorbeeld striktere stortverboden zijn 

ingevoerd en de bijpassende striktere handhaving is geïmplementeerd. En waarom worden 

de vervuilers ontzien met een verlaagd tarief voor de glastuinbouw en een korting op de 

accijns voor rode diesel? En waarom zou je dit geld niet inzetten om de belastingtarieven 

op arbeid nu eindelijk eens echt fors te verlagen in plaats van de belastingverhogingen die 

dit kabinet toch gewoon weer aan het doorvoeren is? In dit amendement laten we zien dat 

er met groene keuzes een forse belastingverlichting op arbeid mogelijk wordt. Door de 

fiscale rariteiten te schrappen en groene keuzes te maken, maken we het mogelijk de 

belastingen in de 1e en 2e schijf in 2012 met ongeveer 1% te verlagen en dit loopt op naar 

een belastingverlaging met ongeveer 2% in 2015. Dit amendement heeft ook gevolgen 

voor het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen. Daarom wordt gelijktijdig een technisch 

amendement ingediend op dat wetsvoorstel (zie 33004 nr. 8). 

 

Met de wijzigingen in onderdelen I tot en met X wordt beoogd het tarief van de eerste en 

de tweede schijf in de loon- en inkomstenbelasting in vier jaar stapsgewijs te verlagen van 

1,95% en 10,80% naar nihil respectievelijk 8,79%. Omdat de tabelcorrectiefactor voor de 

jaren 2013-2015 nog niet bekend is, zijn voor die jaren geen tarieftabellen opgenomen, 

maar is alleen de verlaging van het tarief genoemd. Deze tariefsverlaging dient te worden 
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meegenomen in de tarieftabellen die in verband met de inflatiecorrectie van artikel 10.1 

van de Wet IB 2001 per 1 januari 2013, per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 opnieuw 

worden vastgesteld.  

Onderdeel XI 

De wijzigingen in onderdeel XI , die zien op de Wet op de accijns, strekken ertoe het 

verlaagde tarief voor halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen – 

het betreft hier vooral de zogenoemde rode diesel - te verhogen naar het niveau dat geldt 

voor halfzware olie en gasolie (diesel) die in het wegverkeer en de pleziervaart worden 

gebruikt. Daarnaast komt op grond van deze wijziging de zogenoemde 

grootverbruikersregeling te vervallen. Voor het vervallen van artikel 71e van de Wet op de 

accijns, zie onderdeel XII.  

Onderdelen XII en XIII 

De onderdelen uit artikel XXIV die zien op het afschaffen van de afvalstoffenbelasting 

worden ingevolge dit onderdeel verwijderd. In artikel 60 van de Wet belastingen op 

milieugrondslag en artikel 71e van de Wet op de accijns worden verlaagde tarieven 

gehanteerd voor aardgas dat bestemd is voor verwarming ter bevordering van het 

groeiproces van tuinbouwproducten. Indien geen aardgasaansluiting aanwezig is, geldt bij 

dezelfde bestemming een verlaagd accijnstarief voor een aantal soorten minerale oliën in 

de vorm van een teruggaafregeling. Met het vervallen van artikel 60 van de Wet 

belastingen op milieugrondslag en artikel 71e van de Wet op de accijns worden 

bovengenoemde verlaagde tarieven voor aardgas en teruggaafmogelijkheden voor 

minerale oliën afgeschaft. Met het vervallen van artikel 60 dient ook de in de artikelen 61, 

62 en 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen verwijzing naar dat 

artikel te worden aangepast. Met het vervallen van artikel 65 komt de vrijstelling voor het 

gebruik boven 10 miljoen kWh voor energie-intensieve bedrijven die energie-efficiency 

afspraken hebben met de Rijksoverheid te vervallen. De onderdelen uit artikel XXV die zien 

op het afschaffen van de verpakkingenbelasting worden ingevolge dit onderdeel eveneens 

verwijderd. In plaats daarvan worden de tarieven verzesvoudigd, hiertoe strekt de 

wijziging van artikel 86 van de Wet belastingen op milieugrondslag. 

Onderdeel XIII 

De wijziging van artikel 59 van de Wet belastingen op milieugrondslag betreft het in vier 

jaar verhogen van de tarieven op aardgas en elektriciteit. Dit geldt voor de tarieven vanaf 

de tweede schijf. 

Onderdelen XV tot en met XVII 

De overgangsbepalingen en samenloopbepalingen die zien op het afschaffen van de 

afvalstoffenbelasting worden verwijderd. Tevens worden de samenloopbepalingen 

aangepast die zowel op het afschaffen van de afvalstoffenbelasting als het afschaffen van 

de grondwaterbelasting zien. 
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Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Diverse artikelen. 

34 (Groot) 

Met de ingevolge de onderdelen I tot en met IV van dit amendement in het wetsvoorstel op 

te nemen aanvullende wijzigingen van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 alsmede van de artikelen 20a en 20b van de Wet op de 

loonbelasting 1964 wordt een verlaging van het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting 

van de eerste en de tweede tariefschijf met 0,06 procentpunt beoogd. De budgettaire 

derving van dit amendement bedraagt € 100 mln. De PvdA wil het aantal 

wijkverpleegkundigen uitbreiden met 2.000. Daartoe is een motie ingediend bij de 

begrotingsbehandeling VWS (33 000 XVI, nummer 30). De kosten daarvan leiden tot een 

verhoging van de AWBZ-premie. Die verhoging wordt met dit amendement volledig 

ongedaan gemaakt. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de verhoging van 

het belastingtarief voor inkomens vanaf € 150.000. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks. 

 

 

Onderwerp 2012 2013 2014 2015 
Verhoging 
verpakkingenbelasting tot 
het Deense niveau 

1500 1800 1800 1800 

Niet afschaffen 
afvalstoffenbelasting 

43 43 43 43 

Beperken korting op 
energiebelasting voor 
grootgebruikers 

800 1600 2400 3200 

Afschaffen verlaagde accijns 
rode diesel 

239 250 263 275 

Afschaffen laag tarief 
glastuinbouw 

91 92 93 93 

Totaal lastenverzwaring 2673 3785 4599 5411 

Verlaging Belastingtarief 1e 
schijf met 0,92%  2e schijf 
met 1,10%  

-/-2673    

Verlaging Belastingtarief 1e  

schijf met 1,29% en 2e schijf 
met 1,57% 

 -/-3785   

Verlaging Belastingtarief 1e  

schijf met 1,6% en 2e schijf 
met 1,85% 

  -/-4599  

Verlaging Belastingtarief 1e  

met 1,95% en 2e schijf met 
2,01 % 

   -/-5411 

Totaal lastenverlichting 
op arbeid 

-2673 -3785 -4599 -5411 

Totaal aanpassing 0 0 0 0 
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Diverse artikelen.  

39 (Dijkgraaf) 

Met dit amendement wordt beoogd de in het wetsvoorstel opgenomen verhoging van de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ongedaan te maken. De opbrengst van € 

235 mln. wordt gebruikt voor een verlaging van het tarief voor de loon- en 

inkomstenbelasting van de tweede schijf met 0,27 procentpunt. De regering geeft op basis 

van berekeningen van het CPB aan dat de verhoging met €230 en een versnelde opbouw 

van 0,2% leidt tot een extra arbeidsaanbod in uren van 0,1%. Omgerekend betreft het hier  

ongeveer 7000 extra banen. Als die 7000 banen afgezet worden tegen de €235 mln. extra 

die de IACK dankzij de verhoging en versnelde opbouw kost, dan is de subsidie per extra 

baan €33500. De indiener vindt deze dead weight losses te groot in het licht van het 

principe dat overheidsdoelen met zo weinig mogelijk publieke middelen worden bereikt. 

Bovendien leent een tariefsverlaging in de tweede schijf zich meer voor 

koopkrachtondersteuning voor werkenden dan de primair op arbeidsparticipatie gerichte 

IACK. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie. 

 

Artikel I, onderdeel F 

24 (Groot)  

Ingevolge dit amendement vervalt de in artikel I, onderdeel F, van het wetsvoorstel 

opgenomen wijziging van artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en blijft de 

zogenoemde kindertoeslag (verhoging van het heffingvrije vermogen per minderjarig kind) 

derhalve in stand. De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 25 mln. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie. 

 

Diverse artikelen 

57 (Groot) 

Met dit amendement wordt de in het wetsvoorstel opgenomen afschaffing van de 

zogenoemde kindertoeslag in box 3 – de verhoging van het heffingvrije vermogen per 

minderjarig kind – uitgesteld tot 1 januari 2013. De budgettaire derving van dit 

amendement bedraagt € 25 mln. in 2012. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 

 

Diverse artikelen 

31 (Schouten)  

In dit amendement wordt geregeld dat de heffingskortingen voor groen, sociaal-ethisch en 

cultureel beleggen niet verder worden afgebouwd, maar worden gehandhaafd op 0,7%. Dit 

is het niveau dat deze heffingskortingen per 1 januari 2012 zullen bereiken als gevolg van  

de afbouw van deze heffingskortingen, zoals geregeld in het Belastingplan 2011. Met de 

beperking van de jaarlijkse ‘verklaringsruimte’ voor nieuwe projecten wordt – mede op 

basis van met de sector overeengekomen aannames over onder meer de aflossingstijd – 

beoogd het totaal aan gefinancierde projecten gelijkmatig over de jaren af te bouwen tot  

een maximum ultimo 2015 van ca. € 3,3 mrd. voor groen beleggen, € 260 mln. voor 

sociaal-ethisch beleggen en € 200 mln. voor cultureel beleggen. Naar huidige inzichten 

betekent dit een jaarlijkse ruimte van € 400 mln. voor projecten die kwalificeren voor 

groen beleggen, € 85 mln. voor sociaal-ethische projecten en € 24 mln. voor culturele 
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projecten. Deze jaarlijkse maxima zullen bij ministeriële regeling worden vastgesteld en 

kunnen worden bijgesteld indien het totaal aan gefinancierde projecten anders ontwikkeld 

dan thans wordt voorzien. Daarmee wordt het door belastingplichtigen ingelegde vermogen 

in deze vormen van maatschappelijk beleggen – uitgaande van de voor die vormen van 

maatschappelijk beleggen historisch bepaalde gemiddelde percentages van het door  

belastingplichtigen ingelegde vermogen dat daadwerkelijk voor financiering wordt 

aangewend – teruggebracht tot circa € 4,1 mrd. voor groen beleggen, € 350 mln. voor  

sociaal-ethisch beleggen en € 250 mln. voor cultureel beleggen in 2015. Door deze 

plafonds en de gelijktijdige stop van de verdere afbouw van de heffingskortingen na 1 

januari 2012 voor deze vormen van maatschappelijk beleggen, zijn de budgettaire 

gevolgen ten opzichte van het Belastingplan 2011 per saldo nihil. De Ministers van 

Infrastructuur en Milieu, van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

krijgen de bevoegdheid om de jaarlijkse ruimte voor nieuwe verklaringen voor groene, 

respectievelijk sociaal-ethische, respectievelijk culturele projecten te verdelen over de 

fondsen die op de markt actief zijn en die door de inspecteur zijn aangemerkt als groen 

fonds, respectievelijk sociaal-ethisch fonds, respectievelijk cultuurfonds. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

Artikel I, onderdeel H 

38 (Bashir) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de aftrek voor levensonderhoud voor 

zorgafhankelijke of ernstig gehandicapte kinderen blijft gelden tot een leeftijd van 30 jaar 

en dus niet ingeperkt wordt. Met dit amendement wordt zo voorkomen dat een bijzonder 

kwetsbare groep nog eens hard getroffen wordt. Voor de definitie van wie zorgafhankelijk 

of ernstig gehandicapt is, wordt aangesloten bij de bestaande definitie van artikel 20 van 

het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 zoals deze geldt voor de aftrek van 

uitgaven voor specifieke zorgkosten en de aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten. 

Door dit amendement ontstaat uiteraard geen samenloop met de weekenduitgaven voor 

gehandicapten. Deze samenloop is namelijk met de toevoeging van een vierde lid aan 

artikel 6.13 van de Wet IB 2001 uitgesloten: kosten die zonder dat vierde lid bij zowel de 

uitgaven voor levensonderhoud van kinderen als bij de weekenduitgaven voor 

gehandicapten in aanmerking zouden kunnen worden genomen, kunnen zo slechts binnen 

de regeling weekenduitgaven voor gehandicapten tot aftrek leiden. De budgettaire 

gevolgen van de voorgestelde wijziging bedragen € 4 mln. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Diverse artikelen 

33 (Groot) 

Met dit amendement wordt beoogd een verzilverbare heffingskorting te introduceren voor 

huishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen dat niet hoger is dan € 20 000, de 

zogenoemde koopkrachtcompensatiekorting. Onder huishouden wordt verstaan: de 

meerderjarige belastingplichtige en, indien van toepassing, zijn partner als bedoeld in 

artikel 1.2 van de Wet IB 2001. Onder gezamenlijk verzamelinkomen wordt verstaan: de 

som van de verzamelinkomens, bedoeld in artikel 2.18 van de Wet IB 2001, van de 

belastingplichtige en zijn partner. De koopkrachtcompensatiekorting bedraagt € 100 en 

geldt, indien de belastingplichtige een partner heeft, alleen voor de belastingplichtige met 
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het hoogste verzamelinkomen. Indien het verzamelinkomen van de belastingplichtige  

gelijk is aan dat van zijn partner geldt de koopkrachtcompensatiekorting alleen voor de 

oudste belastingplichtige. De bedragen, genoemd in artikel 8.13 van de Wet IB 2001, 

worden met ingang van 1 januari 2013 ingevolge de in dit amendement opgenomen 

aanpassing van artikel 10.1 van de Wet IB 2001 jaarlijks aangepast aan de inflatie. De 

budgettaire derving van dit  amendement bedraagt € 260 mln. 

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

 

Diverse artikelen 

22 75 (Bashir/Braakhuis) 

De 30%-regeling (de expatregeling) is ongelimiteerd. Mensen met een hoog inkomen 

hebben hierdoor een zeer groot fiscaal voordeel. Bij een inkomen van €200.000 is maar 

liefst €60.000 onbelast en bij een inkomen van €334.000 komt het onbelaste deel al boven 

de ton. Nederlanders die hetzelfde werk doen als de expats hebben dit voordeel niet en 

daarom kan dit als oneerlijk ervaren worden. 

Dit amendement beoogt daarom de 30%-regeling te laten gelden tot een inkomen van € 

150.000. In het geval het inkomen hoger is dan € 150.000 bedraagt het maximum van de 

forfaitaire vergoeding derhalve € 45.000. Dit is meer dan voldoende om de extra onkosten 

van de expat te dekken. 

Voor werknemers van een inhoudingsplichtige die ervoor kiest om in 2012 of 2013 niet de 

werkkostenregeling toe te passen gelden op grond van artikel 39c van de Wet op de 

loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) de bepalingen zoals die luidden op 31 december 2010.  

Om te bewerkstelligen dat ook voor die werknemers de hiervoor genoemde aftopping van 

de forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten op maximaal € 45 000 van 

toepassing wordt, dient in artikel 39c van de Wet op de loonbelasting 1964 een extra 

bepaling te worden opgenomen waarin dit wordt geregeld.  

De aanpassing van artikel 39c, eerste lid, van de Wet LB 1964 was reeds opgenomen in 

het voorstel van wet, maar dient in verband met de in de vorige alinea bedoelde 

aanpassing in een afzonderlijk onderdeel te worden opgenomen. Hiermee is derhalve geen 

inhoudelijke wijziging beoogd. 

Dit amendement brengt € 95 mln op vanaf 2012. In tijden waarin de meeste mensen de 

broekriem stevig moeten aantrekken is deze opbrengst mooi meegenomen om elders de 

pijn te verzachten. 

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

 

Diverse artikelen 

69 (Groot) 

Dit amendement beoogt budgettaire dekking te realiseren om de aangekondigde 

salarisnorm van € 50.691 (cijfers 2011) te verlagen tot € 35.000, om wetenschappers niet 

onder die salaristoets te laten vallen en een lagere salarisnorm van € 26.605 in te voeren 

voor promovendi onder de 30 jaar. Deze maatregelen dienen te worden geregeld via een 

aanpassing van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. Als budgettaire dekking wordt 

voorgesteld om - bovenop de maatregelen zoals beschreven in de memorie van toelichting 

bij het onderhavige wetsvoorstel - de forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten bij 

toepassing van de zogenoemde bewijsregel af te toppen en het percentage van de 

forfaitaire vergoeding in het zesde tot en met tiende jaar van de toepassing van de 
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regeling te verlagen van 30 naar 20. Het aanpassen van het percentage geldt niet voor de 

werknemers die op 31 december 2011 reeds meer dan vijf jaren gebruikmaken van de 

regeling. Het maximum van de forfaitaire vergoeding komt - afgezien van het 

overgangsrecht - in het eerste tot en met vijfde jaar ten hoogste op € 214.286 en in het 

zesde tot en met tiende jaar ten hoogste op € 142.857. Het eerstgenoemde bedrag wordt 

gelet op het met betrekking tot dat bedrag geldende percentage van 30 - bereikt bij een 

grondslag (kort gezegd: de som van het bij de werknemer te belasten loon en de 30% 

vergoeding respectievelijk 20%-vergoeding) van € 714.287 en het als tweede genoemde 

bedrag - gelet op het met betrekking tot dat bedrag geldende percentage van 20 - bij een 

grondslag van € 642.856. In beide gevallen (dus zowel bij een vergoeding van 30% als bij 

een vergoeding van 20%) bedraagt de grondslag exclusief de vergoeding afgerond € 

500.000. In het geval de grondslag hoger is dan de eerder genoemde bedragen bedraagt 

het maximum van de forfaitaire vergoeding derhalve € 214.286 (in de eerste vijf jaar) 

respectievelijk € 142.857 (in de tweede vijf jaar). Door het instellen van deze plafonds 

wordt een opbrengst bereikt die voldoende is om de in de eerste alinea genoemde doelen 

te dekken. Beide bedragen worden vanaf 1 januari 2013 geïndexeerd.  

Voor werknemers van een inhoudingsplichtige die ervoor kiest om in 2012 of 2013 niet de 

werkkostenregeling toe te passen gelden op grond van artikel 39c van de Wet op de 

loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) de op het regime van vrije en vergoedingen betrekking 

hebbende bepalingen zoals die luidden op 31 december 2010. Om te bewerkstelligen dat 

ook voor die werknemers de hiervoor genoemde maatregelen van toepassing worden, 

dient de ingevolge de vijfde nota van wijziging in artikel 39c van de Wet LB 1964 op te 

nemen tekst van artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964, 

zoals dat op 31 december 2010 luidde, op dat punt te worden aangevuld. Ook voor die 

situatie worden de maximumbedragen met ingang van 1 januari 2013 geïndexeerd. De 

vanwege wetstechnische redenen eveneens in dit amendement genoemde indexatie van de 

in de artikelen 34, 35, 51, 55 en 59 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, zoals 

deze op 31 december 2010 luidde, vermelde bedragen en percentages is reeds in de wet 

opgenomen en staat los van dit amendement. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Diverse artikelen 

26 74 (Groot) 

Dit amendement beoogt budgettaire dekking te realiseren om de aangekondigde 

salarisgrens van € 26.605 (cijfers 2011) voor jonge promovendi terug te draaien. Dat 

betekent dat - indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan - promovendi zonder 

verdere inkomenstoets onder de 30%- regeling kunnen vallen. Dit betekent een 

budgettaire derving van € 2 mln.   

Als budgettaire dekking wordt voorgesteld om - bovenop de maatregel zoals beschreven in 

de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel - de forfaitaire vergoeding 

voor extraterritoriale kosten bij toepassing van de zogenoemde bewijsregel af te toppen op 

maximaal € 857.143. Dit bedrag wordt bereikt bij een grondslag (kort gezegd: de som van 

het bij de werknemer te belasten loon en de 30%-vergoeding) van circa € 2,85 mln. In het 

geval de grondslag hoger is dan circa € 2,85 mln. bedraagt het maximum van de forfaitaire 

vergoeding derhalve € 857.143. Door het instellen van dit plafond wordt een opbrengst 
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bereikt die voldoende is om de derving door het niet-invoeren van de salarisgrens voor 

jonge promovendi te dekken. 

Vanwege de keuzeregeling voor de werkkostenregeling is in artikel I, onderdeel N, ook een 

wijziging van artikel 39c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) opgenomen 

die regelt dat werkgevers die aan het begin van het desbetreffende kalenderjaar hebben 

gekozen voor toepassing van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals 

dat gold op 31 december 2010, artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet LB 1964 

zoals dat op 31 december 2010 luidde, moet worden gelezen met inbegrip van een 

gelijkluidende aanpassing als de in dit amendement opgenomen aanpassing van artikel 

31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964.  De aanpassing van artikel 39c, eerste 

lid, van de Wet LB 1964 was reeds opgenomen in het voorstel van wet, maar dient in 

verband met de in de vorige alinea bedoelde aanpassing in een afzonderlijk onderdeel te 

worden opgenomen. Hiermee is derhalve geen inhoudelijke wijziging beoogd.         

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks. 

 

Diverse artikelen 

32 (Groot) 

Dit amendement regelt dat ook woningcorporaties een beroep kunnen doen op de 

ingevolge artikel X, onderdeel E, van het voorstel van wet ter vervanging van de huidige 

herbestedingsreserve in artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op te  

nemen bestedingsreserve. De budgettaire derving bedraagt € 500 mln. In verband met 

(mogelijke) staatssteun is de inwerkingtreding afhankelijk van het oordeel van de Europese 

Commissie. Om die reden treedt de in dit amendement opgenomen aanpassing op een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en PvdA. 

 

Diverse artikelen 

25 35 37 (Groot/Koolmees) 

Met dit amendement wordt de invoer en levering van kunst, het verlenen van toegang tot 

podiumkunsten en het optreden door uitvoerende kunstenaars onder het verlaagde btw-

tarief gebracht. Deze wijziging leidt tot een budgettaire derving van € 90 mln. 

Teneinde onduidelijkheid te voorkomen over de vraag welk tarief van toepassing is bij de 

tariefwijzigingen ter zake van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en 

antiquiteiten, wordt expliciet bepaald dat het tijdstip waarop het belastbare feit zich 

voordoet, bepalend is. 

Met betrekking tot de verhoging van het btw-tarief voor podiumkunsten is overgangrecht 

opgenomen zodat op vergoedingen die vóór 1 januari 2012 zijn  ontvangen ter zake van 

het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, alsmede lezingen, 

en optredens door uitvoerende kunstenaars die op of na deze datum plaatsvinden, het 

algemene btw-tarief van toepassing blijft. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Diverse artikelen 

16 72 (Schouten) 

De inwerkingtreding van de afschaffing van de afvalstoffenbelasting en de 

grondwaterbelasting treedt ingevolge dit amendement een jaar later in werking. Hierdoor 
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valt de inwerkingtreding samen met de afschaffing van de belasting op leidingwater en de  

verpakkingenbelasting, hetgeen technische wijzigingen van de artikelen XXIV, XXV, XXXVIc 

en XXXVIf vergt. Door artikel XXIV te laten vervallen en de wijzigingen die in dat artikel 

stonden direct in artikel XXV te verwerken, wordt overzichtelijk in één artikel geregeld dat  

per 1 januari 2013 de afvalstoffenbelasting, de grondwaterbelasting, de belasting op 

leidingwater en de verpakkingenbelasting komen te vervallen. Door de  

afvalstoffenbelasting (€ 43 miljoen) en de grondwaterbelasting (€ 179 miljoen) per 2013 in 

plaats van per 2012 af te schaffen, levert dit in 2012 eenmalig € 222 miljoen op. Deze 

opbrengst zal worden ingezet om de tijdelijke willekeurige afschrijving met een jaar te 

verlengen. De tijdelijke willekeurige afschrijving is geregeld in artikel 13 van de 

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. Dit artikel zal dan aan het einde van het 

jaar per ministeriële regeling moeten worden aangepast. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Diverse artikelen 

19 73 (Groot) 

Met dit amendement wordt de in het Belastingplan 2012 voorgestelde afschaffing per 1 

januari 2012 van de grondwaterbelasting ongedaan gemaakt. De opbrengst van deze 

maatregel is structureel € 179 miljoen vanaf 2012. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Diverse artikelen  

20 (Groot) 

Met dit amendement wordt de in het Belastingplan 2012 voorgestelde afschaffing per 1 

januari 2013 van de belasting op leidingwater ongedaan gemaakt. De opbrengst van deze 

maatregel vanaf 2013 is structureel € 126 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Diverse artikelen  

28 (Schouten) 

Artikel XXVII, dat ziet op het afschaffen van de frisdrankenbelasting en van de belasting op 

pruim- en snuiftabak met ingang van 1 januari 2013, wordt ingevolge dit amendement 

zodanig gewijzigd dat de frisdrankenbelasting behouden blijft en het tarief voor de 

belasting op pruim- en snuiftabak op nihil wordt gezet. De opbrengst van deze maatregel 

vanaf 2013 is structureel € 155 miljoen. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA en D66. 

 

Diverse artikelen 

36 (Bashir) 

De in het Belastingplan opgenomen renteaftrekbeperking bij overnameholdingconstructies  

beoogt bovenmatige schuldfinanciering bij overnames en de daarmee samenhangende 

uitholling van de belastinggrondslag via de renteaftrek tegen te gaan. Deze beperking geldt 

echter alleen voor overnames vanaf 1 januari 2012, terwijl het juist de bestaande gevallen 

zijn geweest die deze maatregel geïnspireerd hebben. De ongelijke positie die zo ontstaat 

tussen ondernemingen die de grondslag mogen blijven uithollen en ondernemingen die dat 

niet meer mogen is niet wenselijk. Dit amendement dient er daarom toe om de  
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aftrekbeperking voor overnameholdings met ingang van 1 januari 2013 ook te laten gelden 

voor overnames waarbij de fiscale eenheid tussen de overnemer en de maatschappij 

waarin het belang is verworven dan wel uitgebreid, is aangegaan vóór 1 januari 2012, 

maar op of na 1 januari 2007. Er is gekozen voor de datum van 1 januari 2007 om de 

nieuwe renteaftrekbeperking voor overnameholdings te laten aansluiten bij de oude die per 

1 januari 2007 werd afgeschaft. Overigens behelst dit amendement niet om aan de 

renteaftrekbeperking terugwerkende kracht te geven; er kan op basis van dit amendement 

niet met terugwerkende kracht belasting geheven worden over voorafgaande jaren. Dit 

amendement beoogt slechts de nieuwe maatregel ook van toepassing te laten zijn op 

bestaande gevallen, zoals bijvoorbeeld een tariefsverlaging ook niet alleen voor nieuwe 

gevallen geldt, maar voor alle belastingplichtigen. Om ondernemingen de tijd te geven om 

hun financieringspositie aan te passen aan de nieuwe situatie, zal de aftrekbeperking voor 

bestaande gevallen pas van toepassing zijn op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 

januari 2013. De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt in 2013 €93 mln., in 

2014 €62 mln. en in 2015 €31 mln. Vanaf 2016 is de opbrengst nihil. 

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

 

Diverse artikelen 

21 76 (Braakhuis) 

In dit amendement wordt het urencriterium als toegangspoort voor de zelfstandigenaftrek, 

de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de fiscale oudedagsreserve 

vervangen door een omzetcriterium van  

€ 10.000. Deze maatregel heeft ook gevolgen voor een aantal inkomensvoorzieningen. De 

budgettaire derving van het vervangen van het urencriterium door het omzetcriterium 

bedraagt € 300 mln. Dit wordt budgettair gedekt door het tarief van de assurantiebelasting 

structureel met 2,3 procentpunt te verhogen.  

Omzetcriterium 

Voor het omzetcriterium wordt onder omzet verstaan de opbrengst uit leveringen van 

goederen en diensten uit de onderneming van de belastingplichtige, onder aftrek van 

kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Dit is de netto-omzet 

zoals die op het niveau van de onderneming reeds wordt uitgevraagd in de jaarstukken en 

ook bekend is uit de Wet op de jaarrekening. Dat het moet gaan om de opbrengst uit 

leveringen van goederen en diensten uit de onderneming betekent dat overige opbrengsten 

die niet direct voortvloeien uit de reguliere uitoefening van de onderneming, zoals 

renteopbrengsten en opbrengsten van vorderingen en effecten, niet meetellen voor het 

omzetcriterium. 

Thans tellen werkzaamheden verricht door een ondernemer/verbonden persoon voor een 

ongebruikelijk samenwerkingsverband niet mee voor het urencriterium als deze 

werkzaamheden hoofdzakelijk ondersteunend van aard zijn. Ook werkzaamheden verricht 

door een verbonden persoon ten behoeve van een bovenmaatschap of bovenfirma tellen 

niet mee. Bij het omzetcriterium telt de omzet die kan worden toegerekend aan de 

ondernemer die de hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden verricht niet mee voor 

het omzetcriterium. De toerekening van de omzet bij samenwerkingsverbanden zal 

doorgaans kunnen geschieden door de winsttoedeling te volgen. Omzet behaald met 

leveringen en diensten door een verbonden persoon ten behoeve van een bovenmaatschap 

of bovenfirma telt ook niet mee.  
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Voor zwangere onderneemsters geldt conform de huidige systematiek bij het urencriterium 

een lagere omzetnorm. De leveringen en diensten worden tijdens de periode die 

overeenkomt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkneemsters, voor de 

bepaling van de omzet geacht niet te zijn onderbroken. 

Met het vervallen van het urencriterium vervalt ook de zogenoemde “grotendeelseis”. Dat 

betekent dat voor de desbetreffende faciliteiten niet langer vereist is dat de ondernemer 

van de totale arbeidstijd (bijvoorbeeld dienstbetrekking en onderneming) ten minste de 

helft besteedt aan de onderneming. 

 

De ondernemer die niet voldoet aan het omzetcriterium van € 10.000 krijgt een evenredig 

deel van de geüniformeerde zelfstandigenaftrek. Stel dat de omzet € 5000 bedraagt, dan is 

de zelfstandigenaftrek de helft van € 7280.  

Als startende ondernemer wordt ingevolge dit amendement aangemerkt de ondernemer: 

a. die voldoet aan het omzetcriterium van € 10.000; 

b. die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, en  

c. bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de volledige zelfstandigenaftrek van € 

7280 is toegepast.  

Voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek (startersaftrek) is dus een omzet van ten 

minste € 10.000 vereist. 

De zelfstandigenaftrek wordt ook voor starters gemaximeerd op de winst. Starters kunnen 

dus net als andere ondernemers de zelfstandigenaftrek niet langer verrekenen met niet-

winstinkomen. Voor zover de winst te laag is om de zelfstandigenaftrek mee te 

verrekenen, wordt deze dus ook voor starters maximaal negen jaar vooruit gewenteld. De 

startersaftrek daarentegen kan nog wel het verrekenbare verlies van de starter vergroten 

en worden verrekend met ander inkomen. 

Daarnaast wordt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid het verlaagde 

urencriterium van 800 uur vervangen door een verlaagd omzetcriterium van  

€ 6530. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt in alle gevallen  

€ 4000 en is niet langer gemaximeerd op de winst. 

De omzetgrens van € 10.000 respectievelijk € 6530 zal jaarlijks worden geïndexeerd. 

Vervanging van het urencriterium door het omzetcriterium raakt voorts aan de 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ), de uitkeringen aan zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de uitkering in verband met zwangerschap en adoptie in 

de Wet arbeid en zorg (ZEZ-regeling). 

Aansluiten bij alleen het omzetcriterium is niet voldoende voor de inkomensvoorzieningen. 

De IOAZ en het Bbz 2004 bieden een vangnet voor respectievelijk oudere gewezen 

zelfstandigen en zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen/starters vanuit een 

werkloosheidsuitkering. Het gaat dan om zelfstandigen die een substantieel deel van hun 

tijd besteden aan werken in hun eigen bedrijf en daarmee in hun bestaan voorzien. Door 

het urencriterium te vervangen door een omzetcriterium wordt de doelgroep van 

zelfstandigen uitgebreid. Om de onbeoogde uitbreiding van de doelgroep te voorkomen 

wordt  in de IOAZ en Bbz 2004 naast het omzetcriterium een urencriterium toegevoegd dat 

overeenkomt met de 1225 uur van het urencriterium 

Voor de ZEZ-regeling in de Wet arbeid en zorg is een dergelijke aanpassing niet aan de 

orde. In de huidige regelgeving ontvangen de zelfstandigen die voldoen aan het 
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urencriterium een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Dit is opgenomen als 

verbijzondering van de hoofdregel dat de hoogte van de uitkering gebaseerd is op de winst 

van de voorgaande periode (de grondslag). Het uitgangspunt van de uitkering voor 

zelfstandigen is een uitkering in verband met gederfde inkomsten. Met het vervangen van 

het urencriterium door het omzetcriterium kan de bijzondere bepaling voor de vaststelling 

van de uitkering vervallen, omdat de hoofdregel volstaat. Dit wordt met het schrappen van 

het derde lid van artikel 3.23 van de Wet arbeid en zorg bereikt. 

Assurantiebelasting 

Om de assurantiebranche de mogelijkheid te bieden beter op de verhoging van de 

assurantiebelasting te anticiperen, zal het tarief niet op 1 januari 2012 maar op 1 maart 

2012 verhoogd worden. Ter dekking van deze latere ingangsdatum, zal het tarief tot 31 

december 2014 niet met 2,3 procentpunt maar met 2,6 procentpunt verhoogd worden. 

Hierdoor bedraagt het tarief in de periode 1 maart 2012 tot en met 31 december 2014 

12,3%. Per 1 januari 2015 was in het Belastingplan 2011 reeds voorzien in een verlaging 

van het tarief van 9,7% naar 9,5%. Door de structurele verhoging van het tarief met 2,3 

procentpunt, bedraagt het tarief vanaf 1 januari 2015 11,8%. 

Het tarief van de assurantiebelasting wordt op 1 maart 2012 verhoogd van 9,7% naar 

12,3%. Uit de Wet op belastingen van rechtsverkeer blijkt niet eenduidig in hoeverre het 

verhoogde assurantiebelastingtarief ook al van toepassing is op premiebetalingen van 

verzekeringen waarvan het verzekeringsjaar vóór 1 maart 2012 is ingegaan, maar waarvan 

het lopende verzekeringsjaar ná 29 februari 2012 eindigt. Het gaat dan om verzekeringen 

waarvan de laatste prolongatiedatum of de laatste datum van stilzwijgende verlenging vóór 

1 maart 2012 plaatsgevonden heeft, maar waarvan de volgende prolongatiedatum, de 

volgende datum van stilzwijgende verlenging of de datum van beëindiging van de 

verzekering ná 29 februari 2012 ligt. Ook gaat het hierbij om verzekeringen die nog nooit 

geprolongeerd of stilzwijgend verlengd zijn en ook niet op 1 maart 2012 geprolongeerd of 

stilzwijgend verlengd worden. Van prolongatie is sprake indien de verzekering met een 

bepaalde tijd (gewoonlijk één jaar) verlengd wordt. Van stilzwijgende verlenging is sprake 

bij verzekeringen waarbij overeengekomen is dat de totale verzekeringsduur van de 

verzekering langer dan één jaar duurt, maar waarbij er wel jaarlijks een 

hoofdpremievervaldatum is. Voor de premies van vorenbedoelde verzekeringen regelt het 

in artikel XVIb opgenomen overgangsrecht dat het nieuwe tarief van 12,3% van toepassing 

is op de premies voor deze verzekeringen die na 29 februari 2012 vervallen. Voor het 

tijdstip waarop een premie vervalt, wordt aangesloten bij het tijdstip, bedoeld in artikel 26 

van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, waarin is bepaald dat de belasting 

verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de premie vervalt. Het tijdstip waarop de premie 

vervalt is het tijdstip waarop de premie uiterlijk moet worden betaald. Indien de betaling 

van de premie vóór 1 maart 2012 plaatsvindt, maar het tijdstip waarop de premie vervalt 

na 29 februari 2012 ligt, is op deze premie het nieuwe tarief van 12,3% van toepassing. 

Op de premies die zien op een periode die op of na 1 maart 2012 ligt voor verzekeringen 

die op of na 1 maart 2012 ingaan of voor verzekeringen die op 1 maart 2012 

geprolongeerd worden of stilzwijgend verlengd worden, is het nieuwe tarief van 12,3% van 

toepassing ongeacht het tijdstip waarop de premie vervalt. 

In artikel XXIBIS van het Belastingplan 2011 was opgenomen dat het tarief van de 

assurantiebelasting op 1 januari 2015 verlaagd zou worden met 0,2 procentpunt. Door dit 

amendement wordt deze verlaging met 0,3 procentpunt opgehoogd tot 0,5 procentpunt. 
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Hierdoor wordt het tarief op 1 januari 2015 verlaagd van 12,3% naar 11,8%. Het 

overgangsrecht voor deze verlaging is opgenomen in artikel XXIB van het Belastingplan 

2011. Dit overgangsrecht werkt in feite hetzelfde uit als het in dit amendement opgenomen 

overgangsrecht voor de verhoging van het tarief op 1 maart 2012. 

De reden voor de verlaging van het tarief per 1 januari 2015 is de volgende. Doordat de 

verhoging van het tarief niet op 1 januari 2012 ingaat, ontstaat er in de maanden januari 

2012 en februari 2012 een budgettaire derving. Deze budgettaire derving wordt 

goedgemaakt door het tarief in de periode 1 maart 2012 tot en met 31 december 2014 niet 

met 2,3 procentpunt, maar met 2,6 procentpunt te verhogen. Op 31 december 2014 is de 

budgettaire derving weggewerkt en kan volstaan worden met de structurele verhoging van 

2,3 procentpunt.  

Ingetrokken. 
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Moties 
 

43 (Van Vliet) over de 30% regeling 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV. 

 

44 (Van Vliet) over dienstauto's van de Belastingsdienst 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 

45 (Schouten/Braakhuis) over het vitaliteitspakket 

Ingetrokken.  

 

46 (Schouten/Omtzigt) over omzetten van vakantiedagen in een gift 

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

 

47 (Omtzigt) over tijdige wetswijzigingen 

Ingetrokken.  

 

49 (Omtzigt/Groot) over uitbetalingen van de huurtoeslag door de Belastingsdienst 

Aangehouden. 

 

50 (Omtzigt c.s.) over een budgettair-neutraal alternatief 

Ingetrokken. 

 

51 (Omtzigt/Braakhuis) over parallelimport van vervuilende oldtimers 

Aangehouden.  

 

52 (Omtzigt/Van Vliet) over het anbi-register 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en PVV. 

 

53 (Omtzigt/Van Vliet) over overleg van de SBBI-koepels 

Met algemene stemmen aangenomen. 
 

54 (Dijkgraaf) over fiscale instrumenten 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 

55 (Groot) over verschillen in inkomen tussen werknemers en ondernemers 

Ingetrokken. 

 

56 (Groot/Omtzigt) over een visie op woningcorporaties 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. 

 

58 (Bashir/Irrgang) over een openbare database 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en D66. 
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59 (Bashir) over een vermogenswinstbelasting  

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 

 

60 (Bashir) over een beperking van de hypotheekrenteaftrek 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

61 (Braakhuis) over parlementair toezicht op de Belastingsdienst 

Aangehouden.  

 

62 (Braakhuis/Groot) over de substance-eisen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. 

 

63 ? (Braakhuis) over afschaffing van het urencriterium  

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 

64 (Braakhuis/Groot) over aanschafbelasting op brom- en snorfietsen  

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

65 ? (Braakhuis) over de ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets  

Ingetrokken.  

 

66 (Koolmees c.s.) over aanpassing van het fiscale regime  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

67 (Huizing/Van Vliet) over ontneming van de anbi-status van strafrechtelijk veroordeelden  

Ingetrokken. 

 

68 (Huizing) over de definitie van "culturele instelling" 

Ingetrokken.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


