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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 

2011) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor. 

 
 
Aangenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
42→61 (Slob) 
In het onderhavige wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat de heffingskorting voor 
maatschappelijke beleggingen en de heffingskorting voor directe beleggingen in 
durfkapitaal en culturele beleggingen met ingang van 1 januari 2011 worden afgeschaft. 
Deze heffingskortingen houden verband met vrijstellingen in box 3 voor maatschappelijke 
beleggingen, voor directe beleggingen in durfkapitaal en voor culturele beleggingen. 
Met dit amendement wordt beoogd de afschaffing van deze heffingskortingen geleidelijk te 
laten verlopen. Deze geleidelijke afschaffing wordt bewerkstelligd door deze 
heffingskortingen in 4 stappen terug te brengen naar 0%: in 2011 worden deze 
heffingskortingen verlaagd van 1,3% naar 1%, in 2012 van 1% naar 0,7%, in 2013 van 
0,7% naar 0,4% en ten slotte in 2014 komen deze heffingskortingen in hun geheel te 
vervallen. 
De budgettaire dekking die hiervoor nodig is, wordt enerzijds gevonden in de resterende 
onderschrijding uit de incidentele EIA en anderzijds in het voor 3 jaar beperken van de 
willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (hierna: Vamil) en het eveneens voor 3 
jaar verlagen van de aftrekpercentages van de energie- en milieu-investeringsaftrek 
(hierna: EIA en MIA). 
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In onderdeel I wordt geregeld dat de aanschaffings- of voortbrengingskosten van 
bedrijfsmiddelen die voor de Vamil in aanmerking komen, niet langer volledig, maar voor 
ten hoogste 75% willekeurig kunnen worden afgeschreven. 
Onderdeel II regelt vervolgens dat het EIA-percentage wordt verlaagd van 44% naar 
41,5%. Tot slot bewerkstelligt onderdeel III dat de drie MIA-percentages van 40, 30 en 
15% (de geldende percentages vanaf 1 januari 2011) zullen worden vervangen door 36, 
onderscheidenlijk 27 en 13,5%. Het ingevolge onderdeel XI in te voegen artikel IIIbis, 
onderdelen A, B en C, regelt dat de inperkingen van de Vamil, de EIA en de MIA na 3 jaar 
worden teruggedraaid. Dit amendement verloopt budgettair neutraal. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 

Diverse artikelen 
15→25 (Bashir en Groot) 
Met deze wijziging wordt beoogd de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen 
verlenging van de derde tariefschijf met € 450 (na voorafgaande indexatie) te laten 
vervallen. De budgettaire opbrengst van deze aanpassing is € 46 mln. De opbrengst wordt 
ingezet voor het terugdraaien van de verlaging met € 20 van de alleenstaande-
ouderkorting (budgettair beslag € 6 mln), en voor de verlenging van de eerste tariefschijf 
door de bovengrens van de eerste tariefschijf met € 41 (na voorafgaande indexatie) te 
verschuiven (budgettair beslag € 40 mln). Op deze wijze wordt de schijflengte van de 
eerste schijf vergroot en de schijflengte van derde schijf verkleind.  
De aanpassingen in de tabellen voor het jaar 2011 hebben ook consequenties voor de 
tabellen voor het jaar 2012. Om die reden zijn ook deze tabellen opnieuw opgenomen. In 
deze tabellen voor het jaar 2012 zijn geen andere beleidsmatige wijzigingen opgenomen 
dan de reeds in het wetsvoorstel opgenomen aanpassingen. 

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

 

Diverse artikelen 

16→35 (Braakhuis c.s.) 
In het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen dat de korting voor maatschappelijke 
beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 
met ingang van 1 januari 2011 worden afgeschaft. Deze heffingskortingen houden verband 
met vrijstellingen in box 3 voor maatschappelijke beleggingen, voor directe beleggingen in 
durfkapitaal en voor culturele beleggingen. Voorts is in het onderhavige wetsvoorstel 
opgenomen het afschaffen van de persoonsgebonden aftrek voor verliezen in (direct) 
durfkapitaal.  
Met dit amendement wordt beoogd al deze maatregelen ongedaan te maken. 
Deze maatregel wordt budgettair gedekt door het tarief van de assurantiebelasting met 
ingang van 1 maart 2011 niet van 7,5% naar 9,7% te verhogen, maar van 7,5% naar  
10,7%.  
Dit amendement leidt tot een eenmalige budgettaire derving van € 26 mln. in 2011 en tot 
een structurele budgettaire opbrengst van 13 mln. per jaar vanaf 2012. Hiermee leidt dit 
amendement binnen de kabinetsperiode tot een beperkte budgettaire opbrengst. Hiermee 
is dit amendement dus in lijn gebracht met de verandering uit de Derde Nota van 
Wijziging. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
 
Artikel I, diverse onderdelen 
34 (Bashir) 
Dit amendement dient ertoe om de voorgestelde afschaffing van de heffingskortingen voor 
maatschappelijke beleggingen, directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 
ongedaan te maken.  
De budgettaire derving bedraagt € 112 miljoen. Dekking voor dit amendement wordt 
gevonden in de opbrengst van € 210 miljoen die het niet verlagen van het algemene tarief 
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van de vennootschapsbelasting met zich meebrengt (zie hiervoor amendement Bashir 
32 504, nr. 18). 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en SGP. 
 

Diverse artikelen 

22 (Van Vliet) 
Dit amendement regelt dat de voorgestelde BTW-verhoging op kunst en podiumkunsten 
ongedaan wordt gemaakt. De budgettaire derving bedraagt € 90 miljoen. De wijziging 
wordt gedekt door de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien 
wat € 210 miljoen oplevert (zie hiervoor amendement Bashir 32 504 nr. 13). 
Verworpen. Voor: SP en PVV. 
 
Artikel VIII, onderdelen B en C 
13→18 (Bashir) 
Dit amendement regelt dat de voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting komt 
te vervallen. De budgettaire opbrengst bedraagt € 210 miljoen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 
 

Diverse artikelen 

33 (Bashir) 
De plannen om de wegenbelastingen te verhogen in aanloop naar het systeem van de 
kilometerheffing gaan niet door nu definitief niet gekozen is voor de kilometerheffing. Nu 
een streep door deze filebelasting is gezet, is wel de belastingverhoging voor auto’s 
gestopt maar niet voor motoren. In de strijd tegen files en ruimtetekort is de motor een 
aantrekkelijk alternatief voor de auto. Een forse belastingverhoging past hier niet bij. Door 
dit amendement vervalt de in dit Belastingplan opgenomen verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting voor motoren. Het effect is dat de MRB voor motoren gelijk blijft, 
evenals de BPM. Wel blijft de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie van toepassing. Het 
schrappen van deze verhoging werkt niet door naar de provinciale opcenten.  
 
De budgettaire derving van dit amendement is geraamd op € 2 mln in 2011 door het 
vervallen van de verhoging in dat jaar van zes percent, € 4 mln in 2012 door het vervallen 
van de verhoging in dat jaar van zes percent en € 10 mln in 2013 door het vervallen van 
de verhoging in dat jaar van twaalf percent. Vanaf 2014 heeft het vervallen van de 
hiervoor genoemde verhogingen derhalve een structurele budgettaire derving tot gevolg 
van € 10 mln.  
 
Deze structurele derving van € 10 mln wordt gedekt uit twee andere amendement: voor 
€ 8 mln uit het amendement Bashir 32 504, nr. 18 betreffende het terugdraaien van de 
geplande verlaging van de vennootschapsbelasting en voor € 2 mln uit het amendement 
Bashir 32 505, nr. 14 betreffende het uitsluiten van representatiekosten in de vorm van 
een lidmaatschap van een vrijetijdsvereniging als aftrekpost. 
Verworpen. Voor: SP. 
 

Diverse artikelen 
28→36 (Groot c.s.) 
Met dit amendement wordt de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten en 
kunstvoorwerpen teruggedraaid. Deze wijziging leidt tot een budgettaire derving van € 90 
mln.  
Deze maatregel wordt budgettair gedekt door het tarief van de assurantiebelasting met 
ingang van 1 maart 2011 niet van 7,5% naar 9,7% te verhogen, maar van 7,5% naar 
10,5%.  
Dit amendement leidt tot een eenmalige budgettaire derving van € 21 mln. in 2011 en tot 
een structurele budgettaire opbrengst van 10 mln. per jaar vanaf 2012. Hiermee leidt dit 
amendement binnen de kabinetsperiode tot een beperkte budgettaire opbrengst. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
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Diverse artikelen 
14→29 (Bashir en Van Dijk) 
Dit amendement regelt dat de voorgestelde BTW-verhoging op kunst en podiumkunsten 
ongedaan wordt gemaakt. De budgettaire derving bedraagt € 90 miljoen. De wijziging 
wordt gedekt door de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien 
wat € 210 miljoen oplevert (zie hiervoor amendement Bashir 32 504 nr. 18). 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 

 
Artikel XXXI 
52→53→57→62  (Pechtold c.s.) 
Dit amendement regelt dat de voorgestelde BTW-verhoging op kunst en podiumkunsten 
met één jaar wordt uitgesteld. Door deze verhoging uit te stellen krijgt de sector de ruimte 
zich voor te bereiden en de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.  
De dekking wordt gevonden in het verlagen van de doorwerkbonus in 2011. Dit geeft een 
dekking van 90 miljoen. Met dit amendement wordt de maatregel uit het coalitieakkoord 
om de doorwerkbonus te versoberen voor een deel eerder ingevoerd dan voorgenomen 
was. Dit amendement is hiermee budgettair neutraal icm het met één jaar uitstellen van de 
btw verhoging voor kunst- en verzamelobjecten en podiumkunsten. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 
Artikel XXII 

23 (Van Vliet) 
Dit amendement regelt dat de termijn waarbinnen bij doorverkoop van een onroerende 
zaak om teruggave van OVB verzocht kan worden, niet wordt verlengd van 6 naar 12 
maanden. 

Ingetrokken 

 

Artikel XXI, onderdeel A 
21→26 (Van Vliet) 
Dit amendement regelt dat de buiten Nederland gelegen onroerende zaken niet meetellen 
voor de bezitseis van 50% van OZL bij de heffing van overdrachtsbelasting. 

Ingetrokken 

 

Diverse artikelen 

37 (Slob) 
In het onderhavige wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat de heffingskorting voor 
maatschappelijke beleggingen en de heffingskorting voor directe beleggingen in 
durfkapitaal en culturele beleggingen met ingang van 1 januari 2011 worden afgeschaft. 
Deze heffingskortingen houden verband met vrijstellingen in box 3 voor maatschappelijke 
beleggingen, voor directe beleggingen in durfkapitaal en voor culturele beleggingen. 
Met dit amendement wordt beoogd de afschaffing van deze heffingskortingen geleidelijk te 
laten verlopen. Deze geleidelijke afschaffing wordt bewerkstelligd door deze 
heffingskortingen in 4 stappen terug te brengen naar 0%: in 2011 worden deze 
heffingskortingen verlaagd van 1,3% naar 1%, in 2012 van 1% naar 0,7%, in 2013 van 
0,7% naar 0,4% en ten slotte in 2014 komen deze heffingskortingen in zijn geheel te 
vervallen. 
De budgettaire dekking die hiervoor nodig is, wordt gevonden in de onderuitputting van de 
EIA-, MIA-, en Vamil-regeling welke wordt geregeld middels de motie Slob ingediend bij 
het plenaire debat over het Belastingplan, dat ziet op de dekking van de geleidelijk afbouw 
maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal. 
Dit amendement verloopt door de beoogde dekking budgettair neutraal. 

Ingetrokken 
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Artikel XXVI 

24 (Dijkgraaf) 
Met deze wijziging wordt de voorgestelde accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak 
anders verdeeld. Beoogd wordt € 200 miljoen accijnsinkomsten te genereren waarbij de 
accijns per rokertje in gelijke mate wordt verhoogd, zonder onderscheid te maken naar 
sigaretten of rooktabak (shag). Onder een rokertje wordt één sigaret of een shagje van 
één gram rooktabak verstaan.  

Het verschil in accijnsdruk tussen sigaretten en shag is nu al aanzienlijk. Door de 
oorspronkelijk voorgestelde accijnsverhoging wordt dit verschil in accijnsdruk nog groter. 
Overweging 9 Richtlijn 2010/12 EU van de Raad van 16 februari 2010 luidt: «De minima 
voor tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten en de minima voor 
sigaretten moeten nader tot elkaar worden gebracht, teneinde meer rekening te houden 
met de concurrentieverhouding die volgens de waargenomen consumptiepatronen tussen 
beide producten bestaat, en met het feit dat beide even schadelijk zijn.» Dit amendement 
beoogt het verschil in accijnsdruk in aanloop naar de implementatie van deze Richtlijn niet 
verder te laten oplopen.  

Ook de literatuur laat op basis van Nederlandse data zien dat de optimale belasting van 
shag en sigaretten per rokertje identiek is, zodat substitutie-effecten voorkomen worden. 
Dit is temeer van belang aangezien groepen die meer gezondheidsrisico’s lopen eerder van 
substitutiemogelijkheden gebruik maken aangezien hun inkomen veelal laag is. (Zie 
Mindell, J.S. en D.K. Whynes (2000), Cigarette consumption in the Netherlands 1970–
1995: Does tax policy encourage the use of hand-rolled tobacco?, European Journal of 
Public Health 10 (3), 214–219) 

De daaruit voortvloeiende verhoging van de accijns op sigaretten en shag treedt, net als in 
het wetsvoorstel was voorgesteld, in werking met ingang van 1 maart 2011 en bedraagt 
respectievelijk € 8,95 per 1 000 stuks sigaretten en € 8,95 per 1 000 gram shag. Per pakje 
sigaretten van 19 stuks leidt dit tot een accijnsverhoging van circa 17 cent. Op basis van 
deze accijnsverhoging mag een prijsverhoging van circa 20 cent inclusief btw worden 
verondersteld. Voor shag betekent dit een accijnsverhoging van circa 40 cent per pakje 
van 45 gram, met een veronderstelde prijsverhoging inclusief btw, van circa 48 cent. De 
aanpassing van de tarieven vindt plaats bij ministeriële regeling. 

Ingetrokken 
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Moties (deze moties kunnen ook betrekking hebben op de 
wetsvoorstellen 32.505 Wijziging van enkele belastingwetten en 
enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) of 32.401 
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 
(Fiscale verzamelwet 2010)) 
 

 
38 (Van Vliet) over verlengen van de regeling voor voorlopige teruggave over fiscaal 
verlies 
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en PVV. 
 
39 (Van Vliet) over vermijden van het heffen van omzetbelasting over een grondslag 
inclusief belastingen 
Verworpen. Voor: SP, VVD en PVV. 
 
40 (Van Vliet) over rechtstreeks contact met de behandelend ambtenaar bij een complex 
dossier 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, VVD, CDA en PVV. 
 
41 (Van Vliet) over aftrekbeperking voor de kosten van luxe afkickklinieken voor drank- en 
drugsverslaving 
Verworpen. Voor: GroenLinks en PVV. 
 
43 (Bashir c.s.) over een naar nuttige toepassing gedifferentieerde verbrandingsbelasting 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. 
 
44 (Koolmees en Braakhuis) over een alternatief voor de differentiatie van de heffings- en 
invorderingsrente 
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66 en SGP. 
 
45 (Braakhuis en Groot) over de extra heffingskorting als gevolg van onder meer groene 
beleggingen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 
 
46 (Braakhuis en Groot) over de koopkrachteffecten van het afschaffen van de 
(aanvullende) alleenstaande-ouderkorting 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 
 
47 (Braakhuis c.s.) over gefaseerd afbouwen van de verlaagde accijns op rode diesel 
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
 
48 (Braakhuis en Koolmees) over een sterkere prikkel tot energie-efficiëntie doen uitgaan 
van de energiebelasting 
Aangehouden 
 
49 (Braakhuis en Koolmees) over een aanschafbelasting voor tweetakt brom- en 
snorfietsen 
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 
 
50 (Slob) over de draagkracht op gezinsniveau meenemen in de kabinetsvisie op het 
toekomstig fiscaal stelsel 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
51 (Slob) over verlagen van de beschikbare middelen voor de  EIA, MIA en Vamil 
Ingetrokken 
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55 (Bashir c.s.) over een uitzondering op de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving 
voor investeringen in zeeschepen door ib-ondernemers 
Aangenomen. Tegen: CDA. 
  
56 (Groot en Koolmees) over in samenhang bezien van de fiscale faciliteiten voor sparen 
en schuldfinanciering 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 
 
58 (Braakhuis c.s.) over verdiencapaciteit in de kunst en podiumkunst 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
 
59 (Omtzigt en Dijkgraaf) over wegnemen van perverse financiële prikkels om zich als 
partners te registreren 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
60 (Omtzigt) over een voorstel tot een geefwet 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 


