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 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 

 

 

 datum 16 november 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35026 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 

Tegen: FvD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en DENK. 

 

Aangenomen amendement 

 

Invoegen artikel XXXA 

31  41  52 (Omtzigt c.s.) over differentiatie van de OZB-tarieven 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor 

sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals 

de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor 

woningen te rekenen voor de onroerende zaakbelasting in plaats van het veelal hogere 

tarief voor niet-woningen. Vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen en 

stichtingen achten indieners het wenselijk dat gemeenten niet verplicht zijn om het 

hoogste tarief te rekenen aan onroerende zaakbelasting. Enkele gemeenten worstelen nu 

met de huidige wet en hebben bij gebrek aan andere mogelijkheden een (gedeeltelijke) 

teruggaveregeling van onroerendezaakbelasting voor sportverenigingen.  

Dit amendement geeft gemeenten de ruimte om zelf de afweging te maken welk tarief zij 

voor sportverenigingen, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen en 

goede doelen passend achten. Gemeenten zijn daarbij vrij om aanvullende voorwaarden te 
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stellen voor toepassing van het tarief voor woningen, zoals dat het moet gaan om 

sportaccommodaties van niet-commerciële sportclubs, of dat het moet gaan om algemeen 

nut beogende instellingen anders dan de gemeente zelf.  

 

Gemeenten krijgen dus kortgezegd de mogelijkheid om te differentiëren naar de soorten 

instellingen. Zo kan een gemeente die ervoor kiest om te differentiëren, bepaalde 

instellingen alleen het eigenarendeel, zoals dat voor woningen geldt, laten betalen in plaats 

van het eigenaren- en gebruikersdeel voor niet-woningen.  

In gevallen waarbij de instellingen zowel eigenaar als gebruiker zijn en de gemeente ervoor 

heeft gekozen om beide tarieven te vervangen door het eigenaarstarief woningen, betaalt 

de instelling derhalve eenmaal het eigenaarstarief woningen.  

Gemeenten kunnen wel kiezen welke categorieën van sociaal belang behartigende 

instellingen voor het lagere tarief in aanmerking komen, zoals sportverenigingen, 

muziekverenigingen en scouting, maar zij mogen geen onderscheid maken binnen deze 

categorieën, waardoor de ene sportvereniging een lager OZB-tarief krijgt dan de andere 

sportvereniging.  

De gemeente kan ook van de mogelijkheid gebruik maken als het dorps- of buurthuis is 

gevestigd in een multifunctioneel centrum of een multifunctionele accommodatie. 

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

ChristenUnie, PVV en FvD. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

18  19  44 (Van Rooijen en Van Brenk) over het afschaffen van de 30%-regeling en 

het LIV 

 

Met dit amendement worden de 30%-regeling en het Lage Inkomens Voordeel (LIV) 

afgeschaft. Het wettelijk minimumloon en de daar aan gekoppelde uitkeringen zoals de 

AOW, worden extra verhoogd met 3%.  

 

Op grond van onderdeel II van dit amendement vervalt vanaf 1 januari 2019 de 30%-

regeling voor ingekomen werknemers. Aan ingekomen werknemers kunnen dan alleen nog 

de werkelijke extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader 

van de dienstbetrekking (extraterritoriale kosten) onbelast worden vergoed of verstrekt. 

De 30%-regeling voor uitgezonden werknemers blijft wel bestaan. Op grond van onderdeel 

I van dit amendement vervalt ook de thans voor de ingekomen werknemers waarvoor de 

30%-regeling wordt toegepast geldende mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als 

partieel buitenlandse belastingplichtige. De wijzigingen gelden zowel voor nieuwe als 

bestaande gevallen; er wordt niet voorzien in overgangsrecht. In dat kader wordt het in 

het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht met onderdeel III van dit amendement 

ongedaan gemaakt. 
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Afschaffing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers levert in 2019 € 595 miljoen 

op. Door vermindering van de grondslag daalt deze opbrengst vervolgens tot een 

structureel niveau van € 527 miljoen in 2022. Hierbij zijn gedragseffecten meegenomen. 

Ten opzichte van het huidige wetsvoorstel (inclusief de nota van wijziging) leidt dit 

amendement tot een structurele opbrengst van € 212 miljoen in 2022.  

 

(Bedragen in mln euro) 2019 2020 2021 2022/struc 

Afschaffing van de 30%-regeling 

voor ingekomen werknemers per 1 

januari 2019 zonder 

overgangsrecht, met behoud van de 

regeling voor vergoeding van de 

werkelijke extraterritoriale kosten 

595 578 544 527 

Huidig wetsvoorstel (inclusief NvW) 0 0 -350 -314 

Netto-opbrengst amendement 595 578 193 212 

 

Met dit amendement wordt tevens het lage-inkomensvoordeel afgeschaft per 1 januari 

2019. Dit levert in 2019 nog eens € 600 miljoen op. De artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet 

tegemoetkomingen loondomein en alle verwijzingen naar die artikelen worden geschrapt. 

Uit de inwerkingtredingsbepaling in het Belastingplan 2019 volgt reeds dat deze wijziging 

in werking treedt per 1 januari 2019. 

 

De opbrengst wordt ingezet om het wettelijk minimumloon te verhogen. Met het zestiende 

lid van artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) wordt 

geregeld dat per 1 juli 2019 het minimumloon naast de gebruikelijke indexering met extra 

3% wordt verhoogd. Hiervoor wordt eerst het bedrag van het minimumloon na indexering 

vastgesteld waarna dit bedrag met 3% wordt verhoogd. Vervolgens wordt dit totale 

herziene bedrag afgerond overeenkomstig de afrondingsregel van het negende lid van 

artikel 14. Dit herziene bedrag per maand wordt overeenkomstig het tiende lid berekend 

voor een weekbedrag en een bedrag per dag. De aldus herziene bedragen treden 

overeenkomstig het elfde lid in de plaats van de minimumloonbedragen, bedoeld in artikel 

8, eerste lid, van de Wml. Verder is geregeld dat het zestiende lid per 1 juli 2020 vervalt, 

de datum waarop dit lid in ieder geval is uitgewerkt. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Diverse artikelen 

43 (Snels c.s.) over het tegengaan van een tweeschijvenstelsel in de IB 

 

Dit amendement regelt dat de introductie van het tweeschijvenstelsel in de IB en de 

daarmee samenhangende tariefpercentages wordt tegengegaan. In dat kader worden ook 

enkele voorgestelde wijzigingen van de Wet maatregelen woningmarkt II aangepast.  

De invoering van het tweeschijvenstelsel is een denivellerende maatregel waarvan de 

hoogste inkomens onevenredig veel profiteren. De invoering van het tweeschijvenstelsel 



 

 blad 4 

 

 

leidt tot een budgettaire derving van € 5,6 miljard, waarvan € 4,8 miljard naar de 25% 

hoogst belastbare inkomens gaat, € 2,7 miljard naar de hoogste 10% en € 500 miljoen 

naar de hoogste 1% van de inkomens. De laagste inkomens gaan er door het 

tweeschijvenstelsel zelfs op achteruit doordat de eerste schijf omhoog gaat.  

Dit amendement levert € 5,6 miljard euro op en kan worden gebruikt ter dekking van 

andere amendementen. 

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

 

 

Diverse artikelen 

36 (Snels) over het behoud van de vaste voet in de IACK 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat – in afwijking van het wetsvoorstel van de 

regering – de vaste voet in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)  blijft 

bestaan en wordt een afbouwtraject in de IACK geïntroduceerd, dat tot en met 2022 ieder 

jaar iets minder steil verloopt. Voorts wordt het opbouwpercentage in de IACK verlaagd.  

 

Het voorstel van de regering (het wegnemen van de vaste voet in de IACK) zorgt ervoor 

dat de lage inkomens minder inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ontvangen.  

Dit treft gezinnen met kinderen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is slecht voor 

de participatiebeslissing van de minstverdienende partner en slecht voor de 

inkomenspositie van deze gezinnen. 

 

Het amendement zorgt ervoor dat de vaste voet in de IACK blijft bestaan. Dit heeft een 

groot inkomenseffect voor gezinnen met kinderen, waarbij de minstverdienende partner 

tussen de €5.000 en €25.000 verdient.   

De dekking wordt gevonden door de IACK af te laten bouwen voor inkomens vanaf 

€33.112. Hierdoor vervalt het recht op de IACK voor inkomens boven €93.366 (per 2022). 

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

 

 

Diverse artikelen 

33 (Stoffer) over het behoud van de vaste voet in de IACK 

 

De vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en 

geloofsgemeenschappen verdienen ruimte. Door de invoering van een vlaktaks, waarbij 

aftrekposten alleen afgetrokken mogen worden tegen het lage tarief, dreigt een 

bezuiniging op de giftenaftrek. Vanwege de complexiteit van het belastingstelsel is niet 

gekozen om de maatregel terug te draaien. Daarmee zou een uitzondering gecreëerd 

worden in de aftrekposten voor de giftenaftrek wat het belastingstelsel ingewikkelder 

maakt. In plaats daarvan is gekozen voor een verlaging van de drempel in de giftenaftrek. 

Hiermee blijft de opbrengst van de maatregel ten goede komen aan goede doelen.  

 

De drempel in de giftenaftrek bedraagt momenteel 1,0% en wordt met dit voorstel 

stapsgewijs verlaagd tot 0,7% vanaf 2023. In cijfers betekent dit dat iemand met een 

inkomen van € 30.000 voor het jaar 2019 een drempel in de giftenaftrek heeft van € 300. 
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Over dit bedrag krijgt men geen belastingaftrek. Met dit voorstel wordt de drempel voor 

desbetreffende persoon in 2023 verlaagd naar € 210. Netto betekent dit dat men ruim € 33 

euro meer kan schenken aan het goede doel voor dezelfde gift groter dan € 300. Bij een 

inkomen van € 100.000 bedraagt het extra te schenken bedrag € 110.  

 

De precieze vormgeving is als volgt: Ingevolge dit amendement wordt de drempel in de 

giftenaftrek verlaagd. Niet-periodieke giften zijn onder  voorwaarden aftrekbaar voor zover 

zij gezamenlijk de drempel van zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen vóór 

toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan. Voorgesteld wordt de drempel 

van 1% te verlagen tot 0,9% in 2020, 0,85% in 2021, 0,75% in 2022 en 0,7% vanaf 

2023. Dit leidt tot een budgettaire derving van € 8 miljoen in 2020, € 12 miljoen in 2021, € 

18 miljoen in 2022 en vanaf 2023 structureel € 23 miljoen.  

 

Deze aanpassing wordt ingevolge dit amendement gedekt door het maximum van de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) te verlagen met € 30 in 2020, € 13 in 

2021, € 19 in 2022 en € 20 vanaf 2023 (cumulatieve reeks is € 30, € 43, € 62 en 

structureel € 82). 

Verworpen. Voor: DENK, 50PLUS, de SGP en FvD. 

 

 

Diverse artikelen 

42 (Nijboer en Gijs van Dijk) over de instandhouding van de Zw-uitkering voor IACK en 

arbeidskorting 

 

Dit amendement regelt dat de ZW-uitkering blijft meetellen als inkomen dat bepalend is 

voor de hoogte van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting 

(IACK). De indieners beogen met dit amendement te voorkomen dat ZW-uitkeringen niet 

langer meetellen voor de hoogte van de arbeidskorting en de IACK voor zieken zonder 

werk. Ook zieken moeten er zeker van kunnen zijn dat het inkomen op peil blijft. De door 

het kabinet voorgestelde maatregel gaat jaarlijks ruim 180.000 zieken raken, die 

gemiddeld ruim 900 euro per jaar mislopen, soms zelfs 4.000 euro. In deze tijden van 

voorspoed vinden de indieners het volstrekt ongepast te bezuinigen op deze kwetsbare 

groep. Getroffenen hebben bovendien geen mogelijkheden de inkomenspositie te 

verbeteren. Dit amendement stelt zieken boven multinationals en wordt dan ook gedekt 

door het tarief in de hoge schijf van de vennootschapsbelasting te verhogen. De dekking 

voor het amendement wordt derhalve gezocht via het amendement bij het wetsvoorstel 

Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35028) dat de verhoging van het hoge 

tarief van 25 percent (tweede schijf) (2019) in de vennootschapsbelasting structureel met 

circa 0,24 percent regelt. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Artikel XIV en XV  

37 (Snels en Leijten) over aftopping van de expatregeling 
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Op grond van onderdeel I van dit amendement geldt de verkorting van de looptijd van de 

in artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 

1964) opgenomen gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen ter zake van 

extraterritoriale kosten, inclusief de 30%-regeling voor ingekomen werknemers, tot 

maximaal vijf jaar niet voor bestaande gevallen, maar alleen voor dienstverbanden ter 

zake waarvan op 31 december 2018 nog geen vergoeding is genoten waarop de regeling 

voor extraterritoriale kosten van toepassing is.  

 

Op grond van onderdeel II van dit amendement wordt vanaf 1 januari 2020 de genoemde 

vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen ter zake van extraterritoriale kosten, 

inclusief de 30%-regeling, verder beperkt. De onbelaste vergoeding of verstrekking wordt 

per werknemer op kalenderjaarbasis gemaximeerd op een bedrag van € 30.000, zijnde 

30% van € 100.000. Dit betekent dat per loonaangiftetijdvak een van deze € 30.000 

afgeleid maximum geldt.  

Ingeval een werknemer zowel een vergoeding of verstrekking van de inhoudingsplichtige 

ontvangt als een vergoeding of verstrekking van een of meer met de inhoudingsplichtige 

verbonden vennootschappen of natuurlijke personen, geldt het maximum voor de 

vergoedingen en verstrekkingen die de werknemer van al deze inhoudingsplichtigen 

tezamen ontvangt. Voor die situatie worden bij ministeriële regeling regels gesteld.  

Vergoedingen van schoolgelden voor internationale scholen vallen niet onder deze 

maximering. 

 

Op grond van onderdeel III van dit amendement geldt deze aftopping niet voor 

dienstverbanden ter zake waarvan uiterlijk op 31 december 2018 een vergoeding wordt 

genoten waarop de regeling voor extraterritoriale kosten van toepassing is. 

 

De aftopping levert per 2020 een jaarlijks oplopend bedrag op, dat toeneemt tot 

structureel € 214 miljoen in 2025. De beperking van de maximale looptijd tot 5 jaar per 1 

januari 2019 leidt vanaf 2024 tot een opbrengst die in 2027 het structurele niveau bereikt. 

De maatregelen leiden tezamen tot een structurele opbrengst van € 492 miljoen in 2027. 

Ten opzichte van het huidige wetsvoorstel (inclusief de nota van wijziging) leidt dit 

amendement tot een structurele opbrengst van € 177 miljoen in 2027.  

 

In 2016 ging €221 miljoen (= 25,8%) naar de 2000 meest verdienende expats en €59 

miljoen (= 6,9%) naar de 100 meest verdienende expats. Onderstaande grafiek laat zien 

dat het grootste budgettaire deel van de expatregeling naar de meest verdienende expats 

gaat. Dit amendement zorgt ervoor dat de expatregeling wordt afgetopt op €100.000, 

waardoor expats maximaal €30.000 van hun inkomsten kunnen vrijstellen van belasting. 

Hiermee komt er structureel €177 miljoen vrij ter dekking van andere amendementen. 

 



 

 blad 7 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Budgettair effect amendement  

(Bedragen in mln euro) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Aftopping van de regeling 

voor extra-territoriale 

kosten op een loon 

(inclusief vergoeding) van 

€ 100.000 per 1 januari 

2020 + beperken 

maximale looptijd tot 5 

jaar per 1 januari 2019, 

beide uitsluitend voor 

nieuwe gevallen 

0 21 64 107 150 239 353 445 492 

Huidig wetsvoorstel 

(inclusief NvW) 

0 0 -350 -314 -314 -314 -314 -314 -314 

saldo 0 21 -286 -207 -164 -75 39 131 177 
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(Bedragen in mln euro) 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Aftopping van de 

regeling voor extra-

territoriale kosten op een 

loon (inclusief 

vergoeding) van € 

100.000 per 1 januari 

2020 + beperken 

maximale looptijd tot 5 

jaar per 1 januari 2019, 

beide uitsluitend voor 

nieuwe gevallen 

492 492 492 492 492 492 492 492 492 

Huidig wetsvoorstel 

(inclusief NvW) 

-314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 

saldo 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Invoeging artikel XIVA en artikel XV, invoeging onderdeel E 

20  26  32  39  (Nijboer en Van den Hul) over het niet toepassen van de 30%-

regeling op lonen boven Balkenende norm 

 

Dit amendement regelt de dekking voor het terugdraaien van de verhoging van de 

rentemaatstaf op studieschulden van 5 jaren naar 10 jaren (zie het daartoe ingediende 

amendement via Kamerstukken II 2017/18, 35007) door vanaf 2020 de zogenoemde 30%-

regeling niet toe te passen en de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten 

onbelast te vergoeden niet toe te staan bij lonen (inclusief kostenvergoedingen en 

dergelijke) boven de zogenoemde Balkenendenorm (€ 178.000). Ingeval een werknemer 

van zowel de inhoudingsplichtige als van een of meer met de inhoudingsplichtige 

verbonden vennootschappen of natuurlijke personen loon ontvangt, geldt het maximum 

van € 178.000 voor al deze inhoudingsplichtigen tezamen. Voor die situatie worden bij 

ministeriële regeling regels gesteld. Op grond van onderdeel I van dit amendement geldt 

het bij een werknemer met een loon van € 178.000 (inclusief kostenvergoedingen en 

dergelijke) niet toepassen van de 30%-regeling en van de regeling voor vergoeding van de 

werkelijke extraterritoriale kosten in het jaar 2020 niet voor dienstverbanden ter zake 

waarvan uiterlijk op 31 december 2018 een vergoeding wordt genoten waarop de regeling 

voor extraterritoriale kosten van toepassing is. 

 

Het amendement leidt tot een opbrengst van € 258 miljoen in 2021 en een opbrengst van 

€ 248 miljoen vanaf 2022, bovenop de opbrengst van het wetsvoorstel. Daarnaast is er in 

2020 een beperkte opbrengst, omdat in dat jaar door het amendement voor een groep de 

30%-regeling niet (meer) kan worden toegepast en ook de werkelijke extraterritoriale 

kosten niet (meer) onbelast kunnen worden vergoed. Het gaat om degenen met een 
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beschikking van ná 31 december 2018 en een loon (inclusief kostenvergoedingen en 

dergelijke) boven € 178.000. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Opbrengst amendement 0 74 258 248 

 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP en FvD. 

 

 

Invoeging artikel XXIIIA 

11  17  40 (Nijboer) over verlaging overdrachtsbelasting 

 

Algemeen deel 

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een goede woning. Maar dat grondrecht staat onder 

druk. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen zijn dikwijls te 

duur. Starters hebben het moeilijk om een huis te kopen. Beleggers kopen in de grote 

steden inmiddels één op de vijf huizen op en in de rest van Nederland één op de tien. Dit 

amendement zorgt ervoor dat starters een overdrachtsbelastingtarief van 0 percent gaan 

betalen. Beleggers gaan juist 10 percent overdrachtsbelasting betalen. Zo verkrijgen 

starters een voordeel ten opzichte van beleggers en in mindere mate ten opzichte van 

doorstromers. Zo beoogt de initiatiefnemer de kansen van starters te vergroten.  

 

Artikelsgewijs 

 

Onderdeel 1 (artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer) 

 

Artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) regelt de 

differentiatie van het overdrachtsbelastingstarief voor de verkrijging van woningen en van 

rechten waaraan deze zijn onderworpen. In het voorgestelde tweede lid wordt een 

differentiatie gemaakt tussen verkrijgers die nooit eerder een woning hebben verkregen 

(‘starters’), verkrijgers van een woning die reeds twee of meer woningen in eigendom 

hebben en overige verkrijgers van woningen. Het toe te passen tarief voor het verkrijgen 

van de woning en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, wordt afhankelijk gesteld 

van de vraag of de verkrijger op het moment van de verkrijging van een woning reeds 

eerder een woning in eigendom heeft verkregen of al twee of meer woningen in eigendom 

heeft. 

  

Op basis van het voorgestelde artikel 14, tweede lid, onderdeel a, van de WBR geldt het 

tarief van nihil voor de verkrijging door een natuurlijk persoon die voor het eerst een 

woning verkrijgt (en een recht waaraan deze is onderworpen). Een natuurlijk persoon die 

de eigendom van een woning verkrijgt en reeds op een eerder moment een woning (mede) 

eigendom heeft verkregen, komt niet in aanmerking voor het tarief van nihil. Indien een 

woning wordt verkregen door twee of meer verkrijgers, dan dient deze bepaling bij iedere 

verkrijger te worden getoetst. Dit betekent dat als een of meer van de verkrijgers eerder 

een woning in eigendom heeft verkregen, ten aanzien van geen van de verkrijgers het 
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tarief van nihil kan worden toegepast. Het tarief van  nihil geldt ook voor de verkrijging 

van rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als bedoeld in artikel 4, 

eerste lid, onderdeel b, van de WBR (zoals een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve 

flatvereniging). Dat volgt uit hier voorgestelde vijfde lid. 

 

Op basis van artikel 14, tweede lid, onderdeel b, van de WBR geldt het tarief van 10 

percent voor de verkrijging van een woning (en van rechten waaraan deze is 

onderworpen), in het geval de verkrijger op het tijdstip van de verkrijging reeds (mede) de 

eigendom heeft van twee of meer woningen. In dat geval bedraagt het percentage voor de 

overdrachtsbelasting 10 percent. Indien een woning wordt verkregen door twee of meer 

verkrijgers, dan dient deze bepaling bij iedere verkrijger te worden getoetst. Dit betekent 

dat als een van de verkrijgers de (mede)eigendom heeft van twee of meer woning of 

rechten waaraan deze zijn onderworpen, iedere verkrijger van de woning het 10 percent 

tarief voor zijn aandeel in de verkrijging dient toe te passen. Het tarief van 10 percent 

geldt ook voor de verkrijging van rechten van lidmaatschap van verenigingen of 

coöperaties als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de WBR. Voor deze verkrijgingen geldt 

in dit geval het tarief van 10 percent, voor zover deze rechten middellijk of onmiddellijk 

woningen vertegenwoordigen en de verkrijger reeds de eigendom heeft, dan wel mede de 

eigendom heeft, over twee of meer woningen en van rechten waaraan deze zijn 

onderworpen. Dat volgt uit het hier voorgestelde vierde lid. 

 

Op basis van artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de WBR geldt een tarief van 2 percent 

voor verkrijgingen van woningen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, die niet 

onder het voorgestelde artikel 14, tweede lid, onderdelen a en b, van de WBR vallen. Dit 

bestrijkt onder meer het geval waarin de verkrijger een woning verkrijgt, en reeds (mede) 

de eigendom heeft van één woning. Het tarief van 2 percent overdrachtsbelasting geldt 

dan ook voor de tweede woning. Het tarief van 2 percent geldt ook voor de verkrijging van 

rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als bedoeld in artikel 4, eerste 

lid, van de WBR. Dat volgt uit het voorgestelde vijfde lid. Voor deze verkrijgingen geldt het 

tarief van 2 percent, voor zover deze rechten middellijk of onmiddellijk woningen 

vertegenwoordigen en de verkrijger reeds de eigendom heeft, dan wel mede de eigendom 

heeft, van niet meer dan één woning en van rechten waaraan deze zijn onderworpen. 

 

Onderdeel 2 (artikel 14, derde, vierde, vijfde en zesde lid van de Wet op belastingen van 

rechtsverkeer) 

 

In het voorgestelde derde lid is opgenomen dat het tarief van 10 percent niet geldt als een 

woningcorporatie de eigendom van een woning van een andere woningcorporatie verkrijgt. 

 

Het voorgestelde vierde lid regelt dat voor de verkrijging van aandelen in rechtspersonen 

als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de WBR, het tarief van 10 percent geldt, voor zover 

deze aandelen en rechten middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen. 

 

Het voorgestelde vijfde lid regelt dat de tariefdifferentiatie ook geldt ook voor de 

verkrijging van rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als bedoeld in 
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artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de WBR (zoals een lidmaatschapsrecht van een 

coöperatieve flatvereniging). 

 

Het voorgestelde zesde lid regelt dat voor de toepassing van het tarief aanhorigheden 

gelijk worden gesteld met woningen. Voor de verkrijging van een aanhorigheid die 

tegelijkertijd met de woning wordt verkregen kan dan hetzelfde tarief worden toegepast. 

Ook kan hetzelfde tarief worden toegepast als bij de woning aanhorigheden worden 

aangekocht, zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke 

die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en tot de woning gaan behoren. In 

dat geval wordt hetzelfde percent aan belasting gerekend als van toepassing was op de 

verkrijging van de woning. De starter die tegen een percent van nihil overdrachtsbelasting 

betaalde voor de koop van zijn eerste woning, betaalt derhalve ook nihil 

overdrachtsbelasting voor een parkeerplek die tot zijn woning gaat behoren. Daarentegen 

betaalt degene die 10 percent overdrachtsbelasting betaalde voor de koop van zijn derde 

woning, ook 10 percent overdrachtsbelasting voor een parkeerplek die tot zijn derde 

woning gaat behoren. 

 

Budgettair 

De kosten van het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters zijn door het CPB 

geraamd op circa 400 miljoen jaarlijks structureel. De opbrengst voor het invoeren van een 

overdrachtsbelastingtarief van 10 percent voor woningen in box 3 is geraamd op circa € 

160 miljoen. Dit amendement leidt tot een budgettair tekort van jaarlijks € 240 miljoen 

waarvoor aanvullende dekking wordt gezocht via het amendement van het lid Nijboer bij 

het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35028) dat de 

verhoging van het hoge tarief van 25 percent (tweede schijf) (2019) in de 

vennootschapsbelasting structureel met circa 0,35 percent regelt. 

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

 

 

Artikel XXIV, vervallen van de onderdelen B en D, en vervallen artikel XXX 

8  35 (Snels) over het niet doorgaan van de btw-verhoging 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de voorgenomen verhoging van het 

verlaagde btw-tarief geen doorgang vindt. Daarmee samenhangend vervalt ook het artikel 

dat de doorwerking van de verhoging van het verlaagde btw-tarief in de Wet op de vaste 

boekenprijs regelt. Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 2.987 miljoen. 

De derving wordt gedekt door middel van de structurele opbrengst van andere 

amendementen ingediend bij dit Belastingplan. 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat er geen btw-verhoging komt op de dagelijkse 

boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, 

concertkaartjes en het openbaar vervoer. De actie www.geenbtwverhoging.nl, inmiddels al 

door meer dan 90.000 mensen ondertekend, laat zien dat er breed maatschappelijk 

draagvlak is voor dit amendement. 

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

 



 

 blad 12 

 

 

Artikel XXIV, onderdelen B en D, en invoeging onderdeel E 

24  25  27 (Leijten en Laçin) over een btw-tarief van 6% op kraanwater 

 

Dit amendement houdt de btw op kraanwater op het huidig tarief van 6%. Kraanwater is 

een eerste levensbehoefte, het is ook de meest duurzame vorm van waterconsumptie. De 

indieners zijn van mening dat de prijs van kraanwater zo laag mogelijk dient te zijn. De 

prijs van de eerste levensbehoefte laten stijgen is zeer onwenselijk. Het zijn de 

huishoudens met de laagste inkomens die door deze stijging het meest direct worden 

getroffen, aangezien zij relatief het meest kwijt zijn aan vaste lasten. Ook past het niet 

binnen de duurzame ambities van het kabinet om de meest duurzame vorm van 

waterconsumptie duurder te maken. De indieners willen de prijs van water dan ook niet 

verder laten stijgen. 

 

Analoog aan de structurele onderuitputting die de minister van I&W in de 1e suppletoire 

begroting 2018 heeft ingeboekt, wordt dekking gevonden door op artikel 99 (Nominaal en 

onvoorzien) van de IenW-begroting een onderuitputting in te boeken in afwachting van 

concrete invulling. Dit wordt ingevuld met de onderuitputting die in de loop van het jaar 

ontstaat. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, PVV en FvD. 

 

 

Artikel XLIV, tweede lid  

34 (Leijten) over een jaar uitstel inwerkingtreding van de verruiming van de Nederlandse 

sportvrijstelling 

 

Dit amendement regelt dat de Nederlandse sportvrijstelling een jaar later in werking 

treedt. De verruiming van de Nederlandse sportvrijstelling levert voor lokale overheden 

problemen op. Hierdoor ontstaat de kans dat sporten duurder wordt. Indiener acht het 

ongewenst dat sporten duurder, en daarmee voor mensen met een kleine beurs 

onbetaalbaar wordt. Daarom wordt voorgesteld de verruiming van de Nederlandse 

sportvrijstelling een jaar later te laten ingaan, zodat de sector en lokale overheden zich 

hier op kunnen voorbereiden. Iets wat in de korte tijd tot 1 januari 2019 niet lukt. 

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

 

 

Moties 

 

45 (Edgar Mulder) over terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, PVV en FvD. 

 

46 (Edgar Mulder) over afschaffen van de expat-regeling 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, 50PLUS en PVV. 

 

47 (Edgar Mulder) over intrekken van de anbi-status van islamitische organisaties 

Verworpen. Voor: PVV. 
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48 (Snels en Stoffer) over de vormgeving van de inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, SGP, PVV en FvD. 

 

49 (Omtzigt en Bruins) over een studietoelage uit een fonds van de werkgever 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

50 (Leijten) over overleg met gemeenten en commerciële sportuitbaters 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, PVV en FvD. 

 

51 (Nijboer) over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 

CDA, ChristenUnie en FvD. 

 

53 (Van Rooijen) over gelijktrekken van de algemene heffingskorting voor 

gepensioneerden en werkenden 

Verworpen. Voor: SP, 50PLUS en FvD. 

 

54 (Van Rooijen) over het verlagen van het afbouwpercentage van de ouderenkorting 

Verworpen. Voor: SP, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

55 (Leijten en Lodders) over letselschadevergoedingen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, 

ChristenUnie, PVV en FvD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


