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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34220 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 22 september 2015 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel III, onderdeel B, en artikel XX 

8 → 10 (Omtzigt) dat regelt dat het rentevoordeel als verplicht eindheffingsbestanddeel 

wordt aangemerkt, tenzij gekozen wordt voor de gerichte vrijstelling voor korting op 

producten uit het eigen bedrijf 

 

Onderhavig wetsvoorstel regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever 

ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is. De korting is belast loon en is vervolgens 

aftrekbaar als hypotheekrente. De rentekorting kan op grond van onderhavig wetsvoorstel 

niet onder de werkkostenregeling vallen, omdat dan onduidelijkheid bestaat of de 

rentekorting aftrekbaar is als hypotheekrente. Het is volstrekt onwenselijk dat korting op 

rente niet betaald wordt, maar dat diezelfde korting wel een aftrekpost oplevert bij de 

belastingen. Aftrekposten dienen gebaseerd te zijn op kosten die de belastingplichtige ook 

draagt. 

Het is dus onwenselijk dat de rentekorting anders behandeld wordt dan andere kortingen 

op producten uit het eigen bedrijf. Daarvoor kennen we immers een vrijstelling van 20% 

tot maximaal € 500. Bovendien is de voorgestelde regeling erg ingewikkeld, waardoor zij 

ook nog moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Want de niet betaalde rente is onder bepaalde 

voorwaarden wel aftrekbaar en onder bepaalde voorwaarden niet. Alleen al bij het bepalen 
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op welk rentepercentage je de 30 jarige annuïteit moet berekenen kom je in de 

problemen.  

Het verdient dus de voorkeur om de rentekorting onder de eindheffing te laten vallen. Dan 

betaalt de werkgever 80% eindheffing over de verleende korting en is die korting niet 

aftrekbaar. Dit zal het verlenen van meer dan € 500 rentekorting per jaar ontmoedigen. De 

eerste € 500 euro korting is overigens ook niet aftrekbaar, waardoor het voordeel daarvan 

beperkt is. 

Daarom regelt dit amendement dat het rentevoordeel, voor zover dit meer bedraagt dan 

de grenzen van de regeling voor branche-eigen producten namelijk 20% van de rente tot 

een bedrag van € 500, als verplicht eindheffingsbestanddeel wordt aangemerkt. De 

rentekorting is dan ook niet aftrekbaar als hypotheekrente.  

Doel hiervan is om de route van een rentekorting fiscaal te ontmoedigen en personeel van 

financiële instellingen gelijk te behandelen als personeel van niet-financiële instellingen. 

Om werkgevers en werknemers in de gelegenheid te stellen de onderlinge afspraken aan te 

passen, is de inwerkingsdatum van het amendement 1 januari 2017. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 6 oktober 2015 gemeld dat de 

fractie van de SGP geacht wenst te worden op 22 september 2015 voor dit  

amendement te hebben gestemd. 

 

 

Artikel XII 

7 (Omtzigt) dat regelt dat lijfrentepolissen die woekerpolissen zijn naar de definitie van 

Wabeke afkoopbaar zijn, waarbij bij afkoop van zulke polissen de revisierente van 20% in 

zijn geheel vervalt 

 

Groot probleem in de woekerpolisaffaire is nog steeds dat je feitelijk niet van een 

woekerpolis af kan. Koop je de polis toch af dan wordt je gestraft met een boeterente van 

20%. Samen met de inkomstenbelasting over de polis loopt de belasting dan op tot 

maximaal 72%. Daarom regelt dit amendement dat lijfrentepolissen die woekerpolissen 

zijn naar de definitie van Wabeke afkoopbaar zijn. Bij afkoop van zulke polissen vervalt de 

revisierente van 20% in zijn geheel. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, 

de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD. 

 

 

Motie 

 

9 (Van Vliet) over geen inhouding van dividendbelasting in het geval van vrijgestelde 

activiteiten 

Aangenomen. Voor: PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, 

VVD, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, 

PvdD en SP. 

 


