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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29210             Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 13 november 2003 

aangenomen. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen I en V  

79 (Giskes c.s.) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het uniforme bedrag dat in de inkomstenbelasting in 

aftrek gebracht kan worden en  in de loonbelasting onbelast vergoed mag worden, wordt 

gesteld op € 0,18 in plaats van de in het wetsvoorstel opgenomen € 0,17. Dit wordt 

gefinancierd door een verhoging van het bijtelpercentage voor de auto van de zaak van 

20% naar 22%. Dit betekent per saldo een geringe budgettaire derving van € 9 mln. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel I 

52→82 (Dezentjé Hamming enVan Vroonhoven-Kok) 

Dit amendement beoogt de termijn van 10 jaar die gesteld is om ontwijkingconstructies 

in het kader van de eigenwoningreserve te ontmoedigen, te verkorten. Een termijn van 5 

jaar wordt voldoende geacht en sluit beter aan bij andere door de Belastingdienst 

gehanteerde termijnen zoals in artikel 16, derde lid, van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen opgenomen. Hiermee wordt tevens een voordeel behaald voor de 

administratieve werklast van de Belastingdienst. 

Aangenomen. Voor: D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
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Artikelen I en V 

40→92 (Bussemaker enVan Vroonhoven-Kok) 

                       Dit amendement bewerkstelligt dat personen die op grond van hoofdstuk 2, afdeling 1, 

van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wel recht hebben op 

een Wajong-uitkering, maar aan wie deze niet wordt uitgekeerd wegens een samenloop 

met een andere uitkering, of omdat teveel ander inkomen uit arbeid wordt genoten, toch 

in aanmerking komen voor de jonggehandicaptenkorting. Budgettaire dekking hiervoor 

wordt gevonden door de PC-privé regeling met €  35 te versoberen. Voor de raming van 

de dekking is er van uit gegaan dat het amendement met nummer 57 wordt  

aangenomen. 

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

 

 

Artikelen V, VI, VII en XXV 

67→68 (Van Vroonhoven-Kok) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de tijdelijke verhoging van de algemene 

heffingskorting in onderdeel ATa van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 

voor onder anderen alfahulpen in de jaren 2004 en 2005 wordt verhoogd ter 

compensatie van de maatregelen in het autopakket. Dekking hiervoor wordt gevonden 

door een tijdelijke verlaging van het bedrag voor de PC-privé regeling met € 35 in 2004 

en € 23 in 2005. Voor de raming van de dekking is er van uit gegaan dat het 

amendement met nummer 57 wordt aangenomen 

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

 

 

Artikel V 

51→57 (Dezentjé Hamming c.s.) 

                       Dit amendement beoogt de invoering van een maximaal eenmaal per jaar toe te passen 

vrijstelling bij de werknemer voor een geschenk in natura ter gelegenheid van een 

algemeen erkende feestdag of het Sint-Nicolaasgeschenk, voor zover de waarde in het 

economische verkeer van dat geschenk niet meer bedraagt dan € 35. Het is uitdrukkelijk 

niet de bedoeling dat dit geschenk in contanten wordt uitgekeerd. 

Uitgaande van de aantallen kerstpakketten in 2002 kost deze regeling jaarlijks 57 

miljoen euro. 

De dekking voor deze feestdagenregeling wordt verkregen door: 

1. een verlaging van de vrijstelling voor PC-privé regelingen met € 784. Deze verlaging 

levert een bedrag van ruim € 35 miljoen op. Door de sterk gedaalde consumentenprijzen 

van computers en randapparatuur in de afgelopen 3 jaar en de sterk gestegen internet-

’penetratie’ in de Nederlandse samenleving kan de maximering verlaagd worden zonder 

afbreuk te doen aan de doelstelling van de huidige PC-privé regeling. 

2. de invoering van een fiscale bijtelling van 15% voor de werkgever met betrekking tot 

de op grond van dit amendement bij de werknemer vrijgestelde geschenken in natura ter 

gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of het Sint-Nicolaasgeschenk. Deze 

maatregel levert € 22 miljoen op. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat het amendement in feite inhoudt, dat de 

eindheffing voor deze geschenken wordt verlaagd van het tabeltarief naar 15% en dat 

deze verlaging wordt gefinancierd door middel van een beperking van de vrijstelling 

voor pc-privéregelingen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 
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Artikelen XI en XXX 

69 (Van Vroonhoven-Kok) 

Dit amendement bewerkstelligt dat belastingheffing over commerciële activiteiten van 

pensioenfondsen pas kan plaatsvinden als bij algemene maatregel van bestuur nadere 

invulling is gegeven aan het begrip commerciële activiteiten. Invulling kan dan 

plaatsvinden op basis van het rapport van de commissie Staatsen. Ten einde het 

parlement in staat te stellen te reageren op de inhoud van de algemene maatregel van 

bestuur wordt daarbij een voorhangprocedure voorgesteld.  

Om een budgettaire derving te voorkoming moet de algemene maatregel van bestuur in 

de loop van 2004 zijn uitgevaardigd en terugwerken tot het begin van dat jaar 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

Artikel XI 

91 (Giskes) 

Door middel van deze wijziging wordt de Vpb-vrijstelling voor woningcorporaties 

beperkt tot toegelaten werkzaamheden volgens het BBSH.  

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen XVII, XVIII en XIX 

55 (Giskes) 

Dit amendement wijzigt het Belastingplan 2004 zodanig dat de bijzondere tarieven in de 

REB voor duurzaam gas en duurzame elektriciteit niet per 1 januari 2005 komen te 

vervallen. In verband daarmee dient het MEP-budget en daarmee het MEP-tarief per 

elektriciteitsaansluiting met ingang van 1 januari 2005 niet verder te worden verhoogd. 

De in het Belastingplan 2004 voorgestelde verdere verhoging van de 

belastingvermindering in de REB per elektriciteitsaansluiting met ingang van 1 januari 

2005, teneinde de verhoging van het MEP-tarief voor verbruikers lastenneutraal te laten 

verlopen, kan eveneens achterwege blijven. Dit amendement leidt tot een derving van 

de inkomsten (structureel gemiddeld € 65 mln). 

Ingetrokken. 

 

Artikel I 

56→70 (Giskes) 

Dit amendement strekt tot het verhogen van het bijtelpercentage met ingang van 1 

januari 2004 van de autokostenfictie van 20% naar 24%. De budgettaire opbrengst 

bedraagt per saldo in de jaren 2004, 2005,  2006 en 2007 respectievelijk € 157 mln, € 92 

mln, € 52 mln en € 12 mln. Met de opbrengst wordt het niet doorgaan van de 

voorgestelde indexering van de motorrijtuigenbelasting gefinancierd; zie amendement 

nr. 71. 

Ingetrokken. 
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Artikelen XV en XXXI 

71 (Giskes) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de voorgestelde indexering van de 

motorrijtuigenbelasting niet wordt ingevoerd. Dekking voor dit amendement wordt 

gevonden in de verhoging van het bijtelpercentage van de autokostenfictie; zie 

amendement nr. 70. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I 

63→78 (Vendrik c.s.) 

Dit amendement bewerkstelligt dat voor uitgaven die verband houden met een handicap 

of chronische ziekte een apart persoonsgebonden aftrek wordt gecreëerd naast de 

bestaande buitengewone uitgavenregeling. De kosten die in de nieuwe aftrekpost 

worden opgenomen worden verwijderd uit de buitengewone uitgavenregeling. Er wordt 

aangenomen dat deze kosten (met name) voorkomen bij personen met een chronische 

ziekte of handicap.  De volgende kosten worden in de nieuwe aftrekpost ondergebracht: 

hulpmiddelen (met uitzondering van farmaceutische hulpmiddelen), vervoerskosten 

(niet zijnde kosten voor ziekenbezoek), extra uitgaven voor gezinshulp, extra uitgaven 

voor op medisch voorschrift gehouden dieet, extra uitgaven voor kleding en 

beddengoed, uitgaven voor gezinshulp en 25% van de eigen bijdrage voor verblijf in 

een AWBZ-instelling. Daarnaast wordt een tweetal uitgaven onder de uitgaven wegens 

chronische ziekte of handicap gebracht die niet onder de buitengewone uitgavenregeling 

vallen. Contributies van bij ministeriële regeling aan te wijzen patiëntenverenigingen 

worden aftrekbaar gesteld en kosten voor ‘sociaal vervoer’ voor personen die in het 

bezit zijn van een aantekening op hun rijbewijs of een gehandicaptenparkeerkaart 

worden hierdoor aftrekbaar. Tevens worden de forfaits voor kosten die wel de 

draagkracht aantasten maar niet altijd benoembaar zijn (ouderdomsforfait, chronisch 

ziekenforfait en arbeidsongeschiktheidsforfait) en de vermenigvuldigingsfactoren naar 

deze aparte aftrekpost overgebracht. In dit amendement is opgenomen dat in de situatie 

dat de uitgaven wegens chronische ziekte of handicap vanwege een gering inkomen in 

het kalenderjaar niet tot aftrek hebben geleid, in aanmerking worden genomen voor een 

nieuwe heffingskorting. Deze heffingskorting kan, anders dan de andere  

heffingskortingen, tot een negatieve aanslag inkomstenbelasting leiden. 

Dit amendement heeft een budgettair beslag van € 200 mln in 2004, oplopend naar € 

365 mln in 2007. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Tegemoetkomingsregeling 

buitengewone uitgaven geen doorgang vindt. In de uitgavensfeer levert dit een 

besparing op van € 90 mln in 2004 oplopend naar € 105 in 2007 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I 

41 (Bussemaker) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het chronisch ziekenforfait wordt toegekend aan 

personen die op grond van de Wvg een voorziening hebben ontvangen en daarnaast 

zorg hebben ontvangen op grond van de AWBZ. Voorts kent dit amendement het 

chronisch ziekenforfait toe aan personen die in het kalenderjaar een tegemoetkoming op 
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grond van de TOG hebben ontvangen. Dit amendement leidt tot een derving van 15 mln 

in 2004. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I 

66 (Bussemaker) 

Met dit amendement worden 

                       -  de premie voor de ziektekostenverzekering niet meer beschouwd als buitengewone 

uitgave, 

-  de drempel voor de omvang van de buitengewone uitgaven verlaagd met het bedrag 

van depremie voor de standaardpakketpolis (€ 1962),  

-  de opgevoerde ziektekosten verlaagd met het “vrijwillige” eigen risico dat bij een 

ziektekostenverzekering wordt afgesproken. 

Nu maken veel mensen gebruik van de buitengewone uitgavenregeling voor 

ziektekosten die geen “buitengewone” maar daarentegen “gewone” ziektekosten maken. 

De premie voor een ziektekostenverzekering is aan te merken als een gewone uitgave. 

Het vrijwillig eigen risico dat wordt afgesproken bij een ziektekostenverzekering, 

verlaagt de premie en is dus ook een gewone uitgave waar men zelf voor kiest. 

 Op grond van dit amendement wordt een absolute drempel per gezinslid opgenomen in 

de buitengewone uitgavenregeling. Wanneer het gezin van de belastingplichtige bestaat 

uit man, vrouw en kind bedraagt de absolute drempel die voor de inkomensafhankelijke 

drempel wordt toegepast 3 keer € 45. Dit amendement is budgettair neutraal. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel V 

33 (Vendrik) 

Dit amendement schrapt de huidige pc-prive regeling. Dit amendement leidt tot een 

budgettaire opbrengst van 280 mln. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel IV 

39 (Bussemaker/ Vendrik) 

Hier wordt een administratief eenvoudige afdrachtvermindering geïntroduceerd te 

weten: de afdrachtvermindering werklozen en arbeidsgehandicapten. De 

inhoudingsplichtige kan deze afdrachtvermindering toepassen met betrekking tot een 

werknemer die een loon heeft dat niet hoger is dan het toetsloon en voor wie hij over 

een verklaring werkloze of over een verklaring arbeidsgehandicapte beschikt. De 

afdrachtvermindering kan worden toegepast gedurende de eerste 18 maanden na 

indiensttreding van de werknemer. De afdrachtvermindering beloopt € 5 000 per 

werknemer per kalenderjaar. Dit betekent een maximum afdrachtvermindering per 

werknemer van  € 7 500 in een periode van 18 maanden. Het toetsloon is € 20 533 voor 

werknemers onder de 50 jaar en  € 23 559 voor werknemers van 50 jaar en ouder. 

Genoemde bedragen zijn overigens niet de bedragen die feitelijk in 2004 als toetsloon 

zullen gelden omdat de bedragen per 1 januari nog worden geïndexeerd. Het bedrag van 

de afdrachtvermindering en het toetsloon gelden voor werknemers met een  
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overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per week. Voor werknemers met een 

overeengekomen arbeidsduur of voor werknemers zonder vaste overeengekomen 

arbeidsduur worden beide bedragen naar evenredigheid vastgesteld. De 

afdrachtvermindering werklozen en arbeidsgehandicapten treedt met ingang van 1 

januari 2004 in werking. Voor werknemers die per 1 januari 2004 reeds in dienst zijn 

maar onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding een werkloze danwel een 

arbeidsgehandicapte waren, kan de afdrachtvermindering worden toegepast voorzover 

de dienstbetrekking nog geen 18 maanden bestaat. Dit amendement leidt tot een 

budgettaire derving van 535 mln. in 2004 en 460 mln. structureel in 2005, die wordt 

gedekt uit diverse milieuheffingen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I, onderdelen H en R 

54 (Rouvoet) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het voorgestelde autopakket wordt ingevoerd met 

een uniform bijtelpercentage van 20,5% in plaats van de voorgestelde 20%. Hiermee 

wordt een budgettaire opbrengst van € 24 miljoen gerealiseerd. Deze opbrengst dient de 

thuiszorgbranche te compenseren voor het ondervonden nadeel van de nieuwe fiscale 

behandeling van de autokostenvergoeding. Een nadere aanwending dient in overleg 

tussen kabinet en de thuiszorgbranche te worden overeengekomen. 

Vervallen 

 

 

Artikelen I , II,  III, IV en XXV  

53 (Rouvoet) 

Dit amendement beoogt het verschil in de koopkrachtontwikkeling tussen  

tweeverdieners met kinderen en alleenverdieners met kinderen gelijk te trekken. Om dit 

te bereiken wordt de voorgestelde aanvullende combinatiekorting teruggedraaid. De 

budgettaire ruimte die dit oplevert wordt ingezet voor een verhoging van de 

kinderkorting. Aangezien in het Belastingplan 2004 geregeld is, dat de aanvullende 

combinatiekorting na introductie in 2004 in de jaren 2005, 2006 en 2007 verder wordt 

geïntensiveerd zal deze intensivering eveneens worden omgezet naar de kinderkorting. 

In 2004 wordt de kinderkorting derhalve met € 240 verhoogd, in 2005 met € 89, in 2006 

met  € 34 en in 2007 met € 48. Zonder dit amendement zou de verhoging € 68 in 2004 

en € 34 in 2005 bedragen hebben. 

Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie en SGP 

 

Artikelen I , II. III, IV en XXV 

29 (Vendrik en Bussemaker) 

Dit amendement schaft de generieke combinatiekorting af, verhoogt de aanvullende 

combinatiekorting en maakt de korting ook uitkeerbaar in het geval er te weinig 

belasting wordt betaald. Deze substantiële verhoging van de aanvullende 

combinatiekorting zorgt ervoor dat het voor alleenstaande ouders en thuiszittende 

partners financieel aantrekkelijk wordt om in deeltijd te gaan werken. Dit amendement 

is budgetneutraal vormgegeven. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
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Artikelen I en V 

60 (Kant) 

Dit amendement bewerkstelligt dat in de loonsfeer de onbelaste vergoeding ter zake van 

regelmatig woon-werkverkeer niet mogelijk is voorzover deze afstand meer dan 30 

kilometer is en deze afstand niet met openbaar vervoer wordt afgelegd. Hierdoor blijft 

het onderscheid tussen regelmatig woon-werkverkeer en zakelijk verkeer gehandhaafd 

als de woon-werk afstand meer dan 30 km bedraagt . Dit onderscheid blijft in verband 

met het gelijkheidsbeginsel dan ook in de inkomstenbelasting gehandhaafd voor het 

gebruik van de eigen auto voor zakelijke doeleinden en de autokostenfictie. 

Door bij regelmatig woon-werkverkeer de afstand boven de 30 kilometer als privé aan 

te merken, ontstaat er ruimte om de kilometervergoeding te verhogen naar € 0,19. Naast 

deze verhoging heeft dit amendement nog een budgettaire opbrengst van € 40 mln. Deze 

opbrengst kan gebruikt worden om resterende knelpunten door de verlaging van de 

zakelijke vergoeding zoals bij alphahulpen buiten de fiscale sfeer op te lossen. 

Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikelen I en V 

47 (Crone en Bussemaker) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het aftrekbare bedrag in de inkomstenbelasting en 

het onbelast te vergoeden bedrag in de loonbelasting oor zakelijke kilometers 

(waaronder woon-werkkilometers) wordt gesteld op  € 0,20 voor kilometers onder de 15 

000 per jaar en op € 0,15 voor kilometers boven de 15 000 per jaar. Dit amendement 

leidt tot een budgettaire derving van 260 mln, te compenseren door een wijziging van de 

regeling voor lease-auto’s (150 mln) en het minder verhogen van de arbeidskorting met 

€ 20 per jaar (100 mln). 

Verworpen.  Voor: GroenLinks, PvdA en LPF 

 

 

Artikelen I, XXV, XXIX en XXXI 

58 (Vendrik) 

Dit amendement verhoogt in de kalenderjaren 2004, 2005, 2006 en 2007 de percentages 

van het eigenwoningforfait met 0,025 percentpunt per jaar. Vanaf 2008 blijft de 

verhoging van het eigenwoningforfait 0,1 percentpunt en zal vanaf dat moment 

meelopen in de indexatie en de afronding. De structurele budgettaire opbrengst van 

ongeveer 240 miljoen euro wordt ingezet om de bezuinigingen op de huursubsidie in de 

jaren 2004 tot en met 2007 terug te draaien.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel I 

30 (Vendrik) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het voorgestelde autopakket wordt ingevoerd met 

een uniform bijtelpercentage van 24% in plaats van de voorgestelde 20%. Hiermee 

wordt een budgettaire opbrengst van circa € 190 miljoen gerealiseerd. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
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Artikel I 

31 (Vendrik) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het voorgestelde autopakket wordt ingevoerd met 

een uniform bijtelpercentage van 24% in plaats van de voorgestelde 20%. De hiermee 

gepaard gaande budgettaire opbrengst van circa € 190 miljoen wordt aangewend voor 

een verhoging van de arbeidskorting voor werkenden met een kleine deeltijdbaan die 

tussen de 0 en 50% WML verdienen. De aanpassing in de arbeidskorting zal niet met 

ingang van 1 januari 2004 in de loonbelastingtabellen kunnen worden verwerkt. De 

loonbelastingtabellen zullen dan per 1 april 2004 aangepast worden waarbij de 

verhoging over de nog resterende maanden verdeeld zal worden zodat aan het eind van 

het jaar belastingplichtigen toch de gehele verhoging hebben ontvangen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel I 

26 (Kant) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het bijtelpercentage, in verband met een voor privé-

doeleinden ter beschikking staande danwel een voor privé-doeleinden ter beschikking 

gestelde auto, op 25% wordt gesteld indien meer dan 8000 privé-kilometers worden 

gereden. Indien de belastingplichtige laat blijken met deze auto op jaarbasis minder dan 

500 privé-kilometers te hebben gereden, wordt de bijtelling op nihil gesteld. Indien de 

belastingplichtige met een rittenregistratie laat blijken dat hij met deze auto op jaarbasis 

meer dan 500 maar niet meer dan 8000 privé-kilometers heeft gereden wordt de 

bijtelling gesteld op ten minste 20%. De budgettaire opbrengst van dit amendement 

bedraagt  € 109 mln. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel I 

48 (Crone/Bussemaker) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de bijtelling voor een privé ter beschikking staande 

of gestelde auto 25% bedraagt, tenzij in de auto op jaarbasis in totaal minder dan 15 000 

kilometer is gereden. Dit kilometrage is de som van de zakelijke (waaronder woon-

werkkilometers) en privé gereden kilometers. Voor auto’s waarmee op jaarbasis privé 

niet meer dan 500 kilometer wordt gereden is de bijtelling 0%. Dit amendement leidt tot 

een budgettaire opbrengst van 150 mln, die als dekking wordt ingezet voor de wijziging 

van de kilometervergoeding voor gebruik van de eigen auto. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel I 

46 (Crone/Bussemaker) 

Dit amendement bewerkstelligt dat ook bestelauto’s met grijs kenteken die onder de 

huidige regeling onder de 10%-regeling vallen niet meer onder de forfaitaire 

bijtellingsregeling vallen. Het gaat hierbij om bestelauto’s met grijs kenteken, waarvan 

het privé-gebruik wordt beperkt door de aard of de inrichting ervan. Net als dat onder de 

huidige regeling reeds geldt voor bestelauto’s met grijs kenteken die door aard of 
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inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijken te zijn voor vervoer van 

goederen geldt op grond van dit amendement voor deze bestelauto’s niet de forfaitaire 

regeling, maar wordt uitgegaan van de feitelijke onttrekking c.q. het feitelijke voordeel. 

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 16 mln. 

Verworpen. Voor: SP en PvdA 

 

 

Artikelen I, V, XI en XXVI 

37→61 (Bussemaker/Vendrik) 

       Dit amendement bewerkstelligt dat de per 1 januari 2003 afgeschafte 

feestdagenregeling per 1 januari 2004 weer wordt ingevoerd voor zover het om 

geschenken in natura gaat en het bedrag van € 45 per jaar niet overschreden wordt. Dit 

leidt tot een structurele budgettaire derving van € 72 mln. Dekking vindt plaats door een 

begrenzing van afschrijving op onroerende zaken in te voeren. Voorgesteld wordt om 

onroerende zaken die als belegging worden gehouden fiscaal gelijk te behandelen als 

effecten en andere beleggingen. Voor een uitgebreide toelichting op dit punt kan 

worden verwezen naar de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2003 

(Kamerstukken II, 2002/2003, 28 607). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikelen I, IX en XXVI 

45 (Bussemaker) 

In dit amendement wordt de afschaffing van de scholingsaftrek en de 

afdrachtvermindering scholing per 1 januari 2004 ongedaan gemaakt. Dit amendement 

leidt tot een budgettaire derving ten laste van het saldo van 290 mln. Gelet op het doel 

van de aftrek en de afdrachtvermindering en het belang van scholing van werknemers 

wordt deze uitgaaf beschouwd als een noodzakelijke investering ten behoeve van 

economie en bedrijfsleven. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks , PvdA en ChristenUnie 

 

Artikel I  

64→74 (Rouvoet en Giskes) 

In de voorgestelde bijleenregeling blijft de eigenwoningreserve na verkoop van een 

woning 10 jaar lang van invloed op de bepaling van de maximaal fiscaal gefacilieerde 

eigenwoningschuld bij aankoop van een nieuwe woning. Dit is zo geregeld om 

ontwijkingsconstructies te voorkomen, zoals het tijdelijk huren of wonen in het 

buitenland. De consequentie van deze bepaling is dat de belastingplichtige 10 jaar lang 

geen vrije beschikking heeft over de opbrengst van zijn oude woning, aangezien hij 

deze bij aankoop van een nieuwe woning hoogstwaarschijnlijk moet inbrengen om deze 

te kunnen financieren. Dit amendement bewerkstelligt dat jaarlijks de 

eigenwoningreserve afneemt met een gedeelte van het vervreemdingssaldo eigen 

woning volgens de in dit artikel opgenomen tabel. In de eerste twee jaar gaat de afbouw 

langzaam, zodat tijdelijke ontwijkingsconstructies blijven ontmoedigd. Door de afbouw 

behoudt de belastingplichtige echter de vrijheid om de opbrengst van de verkoop van 

zijn woning aan te wenden voor andere doeleinden.  

Verworpen. Voor: PvdA, D66, ChristenUnie en SGP 
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Artikelen I en XXVI 

65 (Vendrik) 

- Het in het amendement opgenomen artikel 3.120, vierde lid, onderdeel d, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 – onderdeel I van het amendement - is zo opgezet dat de 

eigenwoningschuld jaarlijks moet worden vergeleken met de gemiddelde 

rendementsgrondslag (verminderd met het heffingvrije vermogen) in box 3 van de 

belastingplichtige en zijn eventuele partner of degene met wie hij duurzaam een 

gemeenschappelijke huishouding voert. De rente over het deel van de 

eigenwoningschuld dat kleiner of gelijk is aan die rendementsgrondslag wordt niet 

aangemerkt als aftrekbare kosten van een eigen woning. Er vindt in zoverre derhalve 

een saldering met box 3 vermogen plaats. Door deze saldering kan de aftrekbare rente 

dus jaarlijks fluctueren, ook indien de eigenwoningschuld en het rentepercentage van 

die schuld gelijk blijven. Indien de belastingplichtige met iemand een fiscaal 

partnerschap aangaat of duurzaam een gemeenschappelijke huishouding gaat voeren, 

wordt het box 3 vermogen van die ander meteen in aanmerking genomen bij het bepalen 

van de aftrekbare kosten van de eigen woning, ook als die ander geen mede-eigenaar is 

van de woning. 

- Op grond van het in het amendement opgenomen overgangsrecht blijft gedurende tien 

jaar voor een (op 31-12-2003) zittende bewoner het nu bestaande regime van 

toepassing, tot uiterlijk het moment waarop de woning die hij op 31-12-2003 heeft voor 

hem niet langer een eigen woning is. Het overgangsrecht ziet alleen op de schuld die op 

31-12-2003 bestond. Schulden die nadien zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor een 

verbouwing, vallen wel onder het nieuwe concept. Een uitzondering is gemaakt voor 

schulden die na 31-12-2003 zijn aangegaan voor de verwerving van een woning in 

gevallen waarin uiterlijk op 31-12-2003 een schriftelijke koopovereenkomst is gesloten. 

 Budgettaire effecten 

                       Tabel 1 laat de budgettaire effecten van het amendement zien voor de periode 2004-

2007. Na afloop van de overgangsperiode, dus in 2014, zou de maatregel naar schatting 

€ 1,5 mld opleveren (prijzen 2002). 

 Tabel 1: budgettaire effecten amendement (in constante prijzen 2002, € mln) 

 
 2004 2005 2006 2007 

Opbrengst inclusief overgangsregeling 110 230 350 460 

Opbrengst bijleenregeling 100 200 300 400 

Verschil = effect amendement 10 30 50 60 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

Artikelen I, XXII en XXV 

28 (Vendrik en Bussemaker) 

Dit amendement voert een korting in voor langdurige minima in ten bedrage van 450 

euro. Onder langdurige minima wordt verstaan mensen tussen de 21 en 65 jaar die meer 

dan 3 jaar van het sociaal minimum moeten rondkomen. Dit amendement leidt tot een 

budgettaire derving van ongeveer 100 miljoen op jaarbasis. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
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Artikelen I, II, III, IV, V, XII, XIII en XXVII  

36 (Bussemaker en Vendrik) 

Dit amendement bewerkstelligt een aanpassing van de arbeidskorting tot een werkbonus 

en de financiering daarvan. Het traject van de arbeidskorting wordt verlengd door het 

verhogen van het maximum. Dit leidt ertoe dat het maximum van € 1714 wordt bereikt 

bij een inkomen van 130% van het wettelijk minimumloon. De arbeidskorting blijft 

gemaximeerd op dit niveau tot een inkomen van 180% van het wettelijk minimumloon. 

Bij een inkomen hoger dan 180% van het wettelijk minimumloon wordt een 

vermindering op de arbeidskorting toegepast die ertoe leidt dat de arbeidskorting 

geleidelijk wordt «afgebroken» en bij een inkomen van € 63 925 (= 400% WML) nihil 

bedraagt. Als gevolg van de veranderde systematiek is een aantal aanpassingen 

in artikel 10.7 noodzakelijk. Voor de berekening van het percentage in het tweede lid, 

onderdeel b, is gekozen voor dezelfde systematiek als geldt voor de berekening van de 

percentages van het eerste lid, onderdeel a. Dit is opgenomen in het nieuwe vierde lid 

van artikel 10.7. Verder is, net als voor het bedrag in het tweede lid, onderdeel a, onder 

2°, de berekeningswijze van het bedrag, bedoeld in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b 

opgenomen in een nieuw zesde lid in artikel 10.7. De introductie van deze werkbonus 

leidt tot een budgettaire derving van 340 mln in 2004. Dit loopt af naar 290 mln in 

2005, 240 mln in 2006 en 190 mln structureel vanaf 2007. 

De dekking hiervoor wordt gevonden in een verhoging van de accijns op diesel met 

5,54 cent per liter of € 55,40 per 1000 liter.Ten behoeve van de verhoging van de 

accijns op diesel is het huidige tarief (€ 337,25) eerst geïndexeerd en daarna verhoogd 

met voornoemde € 55,40 per 1000 liter. Ingevolge artikel 84a van de Wet op de accijns 

dient bij een accijnsverhoging over de in een opslagplaats (voor het merendeel 

tankstations) in voorraad zijnde brandstoffen accijns te worden geheven ten bedrage 

van de verhoging. Overeenkomstig het door het kabinet ingediende voorstel worden de 

accijnsverhogingen die een gevolg zijn van de indexatie en het vervallen van de 

tariefdifferentiatie niet geheven over de hiervoor bedoelde voorraden; zie het 

oorspronkelijke artikel XIII van het belastingplan 2004 en artikel III van het voorstel 

van wet houdende wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op 

de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) (Kamerstukken II 

2003–2004, 29 207). De accijnsverhoging als gevolg van dit amendement is van dien 

aard (5,54 cent per liter) dat – in overeenstemming met hetgeen in het verleden in 

vergelijkbare situaties is gebeurd – voor die verhoging van een heffing over de 

voorraden is uitgegaan. Het amendement voorziet in de daarvoor benodigde wijziging 

van artikel XIII. Er is een samenloop met het eerder genoemde voorstel van wet 

houdende implementatie van de energierichtlijn. Ten behoeve van deze samenloop was 

artikel XXVII opgenomen. De wijziging als gevolg van dit amendement noodzaakt tot 

een aanpassing van deze samenloopbepaling. De opbrengst van dit amendement is 360 

mln per jaar. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

 

Artikel I, onderdeel V 

Artikel XXII 

38 (Bussemaker en Vendrik) 

Dit amendement beoogt de arbeidskorting te verhogen met 20% voor de  

belastingplichtige met een arbeidshandicap en een laag inkomen. De   

arbeidsgehandicapte moet hiertoe beschikken over een «verklaring 
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arbeidsgehandicapte», af te geven door een nog aan te wijzen instantie Voorts mag zijn 

verzamelinkomen niet meer bedragen dan 90% van het wettelijk (fiscaal)minimumloon. 

Verder is in dit amendement een aanpassing van de Wet werk en bijstand opgenomen, 

die ertoe leidt dat de verhoging van de arbeidskorting voor de arbeidsgehandicapte niet 

wordt gerekend tot de middelen in het kader van de Wet werk en bijstand. 

De verhoging van de arbeidskorting voor de arbeidsgehandicapte zal alleen worden 

opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en niet in artikel 22a van de Wet op de 

loonbelasting 1964. Dit betekent dat bij de inhouding van loonbelasting geen rekening 

zal worden gehouden met de verhoging van de arbeidskorting voor  

arbeidsgehandicapten. Dit amendement is budgetneutraal. De extra arbeidskorting voor 

arbeidsgehandicapten met een laag inkomen (€ 10 mln) wordt gedekt uit een beperking 

van de stijging van de reguliere arbeidskorting met € 2 in 2004 (€ 28 in plaats van € 30). 

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

 

 

Artikel I 

27 (Kant) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de verhoging van de kinderkorting met € 68 per 1 

januari 2004 niet plaatsvindt. De budgettaire besparing wordt ingezet voor een 

verhoging van de aanvullende kinderkorting met € 175. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

Artikel I 

59 (Vendrik) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het eigenwoningforfait met ingang van 2004 

structureel wordt verhoogd met 0,025 percentpunt. De opbrengst van ongeveer 60 

miljoen euro wordt gebruikt voor het terugdraaien van de structurele bezuiniging op de 

huursubsidie in 2004. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

Artikel V 

24 (Kant) 

Dit amendement stelt een maximum van € 21 000 aan de zogenaamde 30% regeling. 

Zonder maximum is de 30% regeling onnodig riant. Het voorgestelde maximum wordt 

bereikt bij een inkomen € 70 000. Dit amendement leidt tot een budgettaire opbrengst 

van 110 mln. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

 

Artikelen XI, XVI, XVII, XVIII en XXVI 

32 (Vendrik) 

Per 1 januari 2003 zijn de volgende maatregelen genomen: 

– start met de gefaseerde afbouw van de afdrachtvermindering lage lonen (SPAK); 

– afschaffing van de afdrachtvermindering langdurig werklozen (VLW). 
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Met dit amendement wordt de afbouw van de afdrachtvermindering lage lonen en de 

afschaffing van de afdrachtvermindering langdurig werklozen met ingang van 1 januari 

2004 teniet gedaan. Per 1 januari treden beide afdrachtverminderingen dus weer in 

werking op de voet van de regels zoals die per 31 december 2002 van toepassing waren. 

De bedragen die hier worden genoemd zijn niet de bedragen die feitelijk in 2004 zullen 

gelden maar de bedragen per 31 december 2003, dus voor toepassing van de 

inflatiecorrectie. De budgettaire derving ten gevolge van de handhaving van de SPAK 

en VLW bedraagt 570 mln in 2004 oplopend naar 1160 mln structureel vanaf 2006. Dit 

wordt gedekt door de overige maatregelen in dit amendement. In de eerste plaats wordt 

het Vpb tarief verhoogd naar 35%. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen in de 

regulerende energiebelasting voorgesteld. Als eerste het vervallen van de vrijstelling 

voor grootverbruikers die deelnemen aan het Benchmarkconvenant of een MJA. 

Daartoe komt artikel 36q van de Wet belastingen op milieugrondslag te vervallen. 

Daarnaast vervalt het in het wetsvoorstel implementatie richtlijn Energiebelastingen 

voorgesteld tariefsonderscheid tussen zakelijk en niet-zakelijk verbruik van aardgas en 

elektriciteit bij grootverbruikers alsmede de daarmee samenhangende teruggaafregeling. 

Voorts worden de tarieven voor grootverbruikers met betrekking tot aardgas en 

elektriciteit verhoogd. Tot slot vervalt de in het wetsvoorstel implementatie richtlijn 

Energiebelastingen voorgestelde vrijstelling en de daarmee samenhangende 

teruggaafregeling voor elektriciteit gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische 

en metallurgische procédés.  De totale budgettaire gevolgen van dit voorstel worden in 

bijgaande tabel geschetst: 

 

Budgettaire effecten amendement (€ mln) 

Maatregel           2004     2005      2006 

Handhaven SPAK en VLW    – 570     – 870    – 1 160 

Verhogen VPB van 341/2% naar 35%     220       220       220 

REB          350       650       940 

Totaal          0       0       0 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikelen XII, XIII en XXVII  

44 (Bussemaker) 

Het amendement beoogt te bewerkstelligen een verbetering van het milieu en te 

voorzien in een gedeeltelijke dekking van de inkomstenderving vanwege de introductie 

van een afdrachtkorting voor werkgevers die werklozen en arbeidsgehandicapten in 

dienst nemen. De verbetering van het milieu komt tot stand door energiebesparing als 

gevolg van de verhoging van de accijns op LPG met 4,62 cent per liter, oftewel 8,56 

cent per kilogram (€ 85,52 per 1000 kilogram). Ingevolge artikel 84a van de Wet op de 

accijns dient bij een accijnsverhoging over de in een opslagplaats (voor het merendeel 

tankstations) in voorraad zijnde brandstoffen accijns te worden geheven ten bedrage 

van de verhoging. Het amendement voorziet in de daarvoor benodigde wijziging van 

artikel XIII. De heffing over de voorraden wordt beperkt tot de in dit amendement 

voorziene verhoging van de accijns. Er is een samenloop met het voorstel van wet tot 

wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de accijns 

(implementatie richtlijn Energiebelastingen) (Kamerstukken II 2003–2004, 29 207). Ten 

behoeve van deze samenloop was artikel XXVII opgenomen. De wijziging als gevolg 

van dit amendement noodzaakt tot een aanpassing van deze samenloopbepaling. 
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Het amendement leidt tot een opbrengst van 60 mln. per jaar . 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel XV 

62 (Crone en Bussemaker) 

Het door dit amendement nieuw in te voegen artikel XVA bewerkstelligt dat het tarief 

van de BPM voor dieselpersonenauto’s wordt verhoogd en wordt vervangen door een 

aan de prijs van de auto gerelateerd tarief dat een extra budgettaire opbrengst genereert 

van circa € 115 miljoen (structureel, jaarbasis). Het bedrag van de uit het amendement 

voortvloeiende lastenverhoging hangt af van de prijs van de auto, en bedraagt 

bijvoorbeeld voor een kleine diesel circa € 400, voor een middenklasser circa € 900, en 

voor een grote dieselauto (huidige catalogusprijs € 50.000) circa € 2000. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel XV 

50 (Giskes) 

Het door dit amendement nieuw in te voegen artikel XVA bewerkstelligt dat in het 

tarief van de BPM de toeslag voor dieselpersonenauto’s op budgettair neutrale wijze 

wordt gedifferentieerd naar (gerelateerd aan) de prijs van de auto. 

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

 

 

Artikelen XVI, XXVII en XXIX  

6→18 (Samsom) 

Dit amendement wijzigt het Belastingplan 2004 zodanig dat de tarieven van de eerste 

schijf elektriciteit in de regulerende energiebelasting worden verhoogd met een bedrag 

van € 0,0015 per kWh. Dat geldt zowel voor het reguliere tarief, als voor het verlaagde 

tarief voor groene stroom. Daarmee blijft het verschil in tarief tussen groen en grijs 

gehandhaafd. Daartoe wordt in artikel XVI, onderdeel A, vervangen door een tekst die 

zorgt voor een wijziging van beide tarieven per 1 januari 2004. Daarnaast wordt onder 

II een artikel XVIA toegevoegd dat het tarief voor duurzame elektriciteit dat gaat gelden 

met ingang van 1 juli 2004, hiermee in overeenstemming brengt, door het verschil van 

het tarief met het reguliere elektriciteitstarief te handhaven op € 0,015. 

Onder III van het amendement wordt voorzien in een wijziging in het wetsvoorstel 

Implementatie richtlijn Energiebelastingen. In het wetsvoorstel Implementatie richtlijn 

Energiebelastingen wordt artikel 36i, eerste lid, in zijn geheel vervangen. De wijziging 

voorgesteld in het amendement strekt ertoe dat ook hier het tarief in overeenstemming 

wordt gebracht met de voorgestelde wijziging in het Belastingplan 2004. 

Bij het berekenen van de tarieven is uitgegaan van de gewijzigde tabelcorrectiefactor 

van 1,024, zoals gepubliceerd door het CBS. Hierdoor kan de indexering bij het begin 

van 2004 via een ministeriële regeling in zoverre achterwege blijven. Dit is geregeld 

onder IV. Onder V wordt de inwerkingtredingsbepaling onder 3. geschrapt, omdat 

die nu niet meer nodig is. De verhoging van het REB-tarief eerste schijf elektriciteit 

levert een bedrag op van € 40 mln en dient ter dekking van de het in stand houden 

van de energiepremieregeling. 
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Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

 

Artikelen XVI, XVII, XXVII en XXXI 

43 (Bussemaker) 

Het amendement beoogt te bewerkstelligen een verbetering van het milieu en te 

voorzien in een gedeeltelijke dekking van de inkomstenderving vanwege de introductie 

van een afdrachtskorting voor werkgevers die werklozen en arbeidsgehandicapten in 

dienst nemen. De verbetering van het milieu komt tot stand door energiebesparing als 

gevolg van het vervallen van het tariefsvoordeel voor tuinders in de REB voor aardgas 

en minerale oliën. De maatregel leidt tot een verhoging van de inkomsten met 115 € 

mln. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel XXVII 

42 (Bussemaker) 

Het amendement beoogt te bewerkstelligen een verbetering van het milieu en te 

voorzien in een gedeeltelijke dekking van de inkomstenderving vanwege de introductie 

van een afdrachtskorting voor werkgevers die werklozen en arbeidsgehandicapten in 

dienst nemen. De verbetering van het milieu komt tot stand door energiebesparing als 

gevolg van de geïntroduceerde heffing voor grootverbruikers. De heffingsbedragen 

worden gehalveerd zodra en zolang de verbruiker is toegetreden tot het convenant 

Benchmarking Energieprestaties. Rekening houdend met deze halvering leidt het 

amendement tot een extra opbrengst van € 50 mln. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en SGP 

 

 

Artikelen XXIX en XXXI  

7→19 (Samsom) 

Dit amendement wijzigt het Belastingplan 2004 zodanig dat het maximum 

subsidiebedrag dat voor de MEP in de Elektriciteitswet 1998 wordt genoemd voor 

elektriciteit opgewekt door middel van zon-PV verhoogd wordt naar € 0,50 per kWh. 

Daarmee komt het subsidiebedrag in de MEP voor zon-PV hoger te liggen dan voor 

andere vormen van duurzame elektriciteit. Onder II wordt bepaald dat deze wijziging bij 

koninklijk besluit in werking treedt. Deze bepaling is nodig omdat de voorgestelde 

verhoging goedkeuring van de Europese Commissie behoeft. 

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

 

 

 

 

 

MOTIES 
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83 (Van Vroonhoven-Kok) over de inrichting van het geheel van tegemoetkomingen  

Ingetrokken 

 

75 herdruk (Dezentjé Hamming c.s.) over onderzoek naar herziening van het stelsel van 

de vennootschapsbelasting  

Aangenomen. Voor: D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF  

 

76 herdruk (Dezentjé Hamming en Van As) over indexering van de onbelaste 

kilometervergoeding 

Verworpen. Voor: VVD en LPF  

 

77 (Dezentjé Hamming c.s.) over onderzoek naar vrijwaring van ouderen van het 

invullen van formulieren van de Belastingdienst 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

80 (Giskes c.s.) over een overzicht van fiscale instrumenten die relevant zijn voor de 

kenniseconomie en een desbetreffend plan van aanpak 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

81 (Giskes c.s.) over een integrale visie op de financiële betrokkenheid van de overheid 

bij het wonen  

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

 

84 (Van Vroonhoven-Kok en Dezentjé Hamming) over de toegankelijkheid van de 

WSBO-regeling 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

85 (Bussemaker) over het informeren over de Europese houdbaarheid van regelingen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

86 (Vendrik) over de effectiviteit van de 30%-regeling 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

87 (Giskes) over de afschaffing van de REB 36i 

Ingetrokken 

 

 

 


