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 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 

 

 datum 26 november 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34302 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep 

Bontes/Van Klaveren, CDA, VVD, Houwers, Van Vliet en PvdA stemden voor. 

 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel II, invoeging onderdeel Ba 

45 (Groot) dat beoogt om uitwijking van beleggers in box 3 naar vrijgestelde 

beleggingsinstellingen te ontmoedigen 

 

Het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling 

(vbi) of een buitenlands beleggingslichaam, vóór vermindering met de daadwerkelijk in 

aanmerking genomen reguliere voordelen, wordt verhoogd van 4% tot 5,5% van de 

waarde in het economische verkeer van de aandelen of winstbewijzen aan het begin van 

het kalenderjaar.  

 

Institutionele beleggers worden niet geraakt door dit amendement. Particuliere beleggers 

betalen uiteindelijk ook geen box 2 heffing over het verhoogde veronderstelde rendement 

omdat het een voorheffing is die uiteindelijk verrekend wordt met het werkelijk behaalde 

rendement. Wel kan er sprake zijn van een tijdelijk liquiditeitsnadeel.  
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Doel van dit amendement is om uitwijking van beleggers in box 3 naar vrijgestelde 

beleggingsinstellingen te ontmoedigen.  

 

Het amendement levert € 6 miljoen per jaar op. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP. 

 

 

Artikelen XL en XLI 

53 (Groot en Nepperus) dat beoogt samenwerkende huisartsen vrij te stellen van BTW 

 

Artikel XLI, onderdeel B, van het Belastingplan 2016 beoogt het tarief van de 

verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken te uniformeren van oorspronkelijk twee 

tarieven naar één nieuw tarief. Via onderdeel II van onderhavig amendement wordt 

voorgesteld genoemd tarief te verhogen tot € 8,83 per hectoliter.  

 

Om te voorkomen dat bier vallend onder het laagste tarief van de bieraccijns minder zwaar 

zou worden belast dan alcoholvrij bier wordt ingevolge onderdeel I van dit amendement 

voorgesteld het laagste tarief van de bieraccijns te verhogen tot het voorgestelde tarief in 

de verbruiksbelasting van € 8,83 per hectoliter. 

 

De opbrengst van dit amendement bedraagt € 30 miljoen. Deze opbrengst zal worden 

gebruikt ter dekking van een in te voeren btw-vrijstelling voor coördinerende 

werkzaamheden van (zogenoemde eerstelijns-) zorggroepen en geboortezorgcentra. Deze 

btw-vrijstelling vereist geen wetswijziging, maar aanpassing van het Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968. Die aanpassing maakt derhalve geen deel uit van dit amendement. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD. 

 

 

Diverse artikelen 

37 → 84 (Schouten c.s.) dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de 

energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil 
 

Met dit amendement wordt artikel 59a, eerste lid, van de Wet belastingen op 

milieugrondslag (Wbm) gewijzigd in die zin dat het tarief in de energiebelasting voor lokaal 

duurzaam opgewekte elektriciteit wordt verlaagd tot nihil. Dit wordt vormgegeven door de 

huidige tariefsverlaging van 7,5 cent per kWh op het tarief van de eerste schijf voor 

elektriciteit te vervangen door een verlaging van het tarief van de eerste schijf voor 

elektriciteit tot nihil. Het gevolg hiervan is ook dat de samenloop tussen het bij dit 

amendement gewijzigde voorstel van wet en het voorstel van wet Wijziging van enkele 

belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) moet worden 

geregeld. Dit gebeurt bij het bij dit amendement in het voorstel van wet in te voegen 

artikel XLVIIIA. 

Voorts wordt een voorwaarde voor toepassing van het verlaagde energiebelastingtarief 

aangepast. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde 

postcoderoos te bevinden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor 
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energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. In artikel 59a, tweede 

lid, onderdeel d, van de Wbm wordt bepaald dat leden van de coöperatie alleen voor het 

verlaagde tarief in aanmerking komen als hun aansluiting zich bevindt binnen een 

postcodegebied waarbinnen zich ook de aansluiting van de productie-installatie bevindt. 

Door wijziging van de definitie van het begrip “postcodegebied” wordt daaronder niet 

alleen verstaan het gebied met postcodes die beginnen met eenzelfde viercijferig getal, 

maar ook de direct daaraan grenzende gebieden die zelf eveneens beginnen met eenzelfde 

viercijferig getal. Op verzoek van de coöperatie stelt de inspecteur bij de beschikking 

waarbij de coöperatie voor toepassing van de regeling wordt aangewezen, vast op welk 

postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Aangezien een productie-installatie zich 

door de wijziging van het begrip “postcodegebied” vrijwel altijd in meerdere mogelijke 

postcodegebieden tegelijk zal bevinden, is het noodzakelijk dat bij beschikking wordt 

vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Hierdoor wordt bereikt 

dat de productie-installatie slechts in één van die postcodegebieden gebruikt kan worden 

voor toepassing van het verlaagde tarief. De productie-installatie moet binnen het door de 

inspecteur vast te stellen postcodegebied op het net zijn aangesloten, maar het is niet 

meer nodig dat zij zich in het midden van dat gebied bevindt. 

In onderdeel III wordt in het wetsvoorstel een artikel XLVIIIB ingevoegd, dat de samenloop 

regelt met het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet 

houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering 

van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). Als dat ingediende wetsvoorstel tot wet 

is of wordt verheven en artikel 12.7, onderdeel C, van die wet later in werking treedt dan 

het bij dit amendement in het voorstel van wet ingevoegde artikel XLII0A vervalt artikel 

12.7, onderdeel C, van eerstgenoemde voorstel van wet waarbij artikel 59a van de Wbm 

wordt gewijzigd.  
De budgettaire derving van dit amendement is opgenomen in de onderstaande tabel 
 
Budgettaire derving in miljoen euro 
 

2016 0,2 
2017 0,3 
2018 0,6 
2019 1,1 
2020 1,7 
 

Voor de budgettaire dekking van het amendement wordt de derving geacht gelijk te zijn 

verdeeld over de jaren. Daarmee komt het te dekken bedrag uit op € 0,8 miljoen per jaar. 

Om dat bedrag te dekken wordt in de energiebelasting het tarief van de eerste schijf voor 

elektriciteit op 1 januari 2016 structureel verhoogd met 0,003 cent. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, 

50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
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Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikelen XL en XLI 

6 (Bashir) over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en 

groetesappen en mineraalwater 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de verbruiksbelasting op fruit-, groentesappen en 

mineraalwater wordt teruggedraaid op het oude niveau te weten € 5,70. Limonade blijft € 

7,59.    

Ingetrokken. 

 

 

Diverse artikelen 

28 → 81 (Bashir en Grashoff) dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen 

per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens 

 

Er is genoeg voor iedereen! Het wetsvoorstel gebruikt € 838 miljoen per jaar voor een 

lastenverlichting voor de hoogste inkomens. Dit amendement zorgt ervoor dat deze 

lastenverlichting naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens. Zo profiteert 

iedereen van lastenverlichting: hoge en lage inkomens.  

 

Dit amendement zorgt ervoor dat: 

- het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 

2016 ten opzichte van het wetsvoorstel met 0,41%-punt wordt verlaagd; 

- de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting per 1 

januari 2016 ten opzichte van het wetsvoorstel met € 8000 wordt verlaagd; 

- het eindpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting in afwijking van het 

wetsvoorstel niet automatisch gekoppeld wordt aan de bovengrens van de derde schijf van 

de loon- en inkomstenbelasting; 

- de in het wetsvoorstel opgenomen stapsgewijze verhoging van de bovengrens van 

de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting met € 300 per jaar in de jaren 2017 tot 

en met 2031 niet doorgaat; 

- de stapsgewijze verhoging van het tarief van de tweede en derde schijf van de 

loon- en inkomstenbelasting in de jaren 2017 tot en met 2031 met in totaal 0,9%-punt 

niet doorgaat. 

 

Dit amendement hoort budgettair neutraal te zijn. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, 

de PvdD en de SP. 

 

 

Diverse artikelen 

31 en 42 → 72 → 82 (Dijkgraaf c.s.) dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners 

wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 

23 1/3% te verhogen 

 

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het 

NIBUD blijkt dat de eenverdiener financieel onder druk staat en het risico loopt om feitelijk 

geld tekort te komen. In de afgelopen tien jaar ging de modale eenverdiener er per jaar 

gemiddeld driekwart procent op achteruit. Tweeverdieners daarentegen gingen er 

gemiddeld per jaar een kwart procent op vooruit. Een stapeling van fiscale maatregelen 

zorgt ervoor dat kostwinners in vergelijking met andere huishoudens onevenredig zwaar 

belast worden.  
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De wet op de inkomstenbelasting is gestoeld op het draagkrachtbeginsel. De belastingvrije 

som, die bedoeld was om het inkomen wat nodig is om te kunnen voorzien in de primaire 

levensbehoeften buiten beschouwing te laten, werd bij de belastingherziening van 2001 

vervangen door de algemene heffingskorting. Met het afbouwen van de overdraagbaarheid 

van de algemene heffingskorting verliest de algemene heffingskorting deze functie in 

steeds grotere mate. Gevolg is dat bij modale eenverdieners belasting wordt geheven over 

inkomen wat noodzakelijk is voor het voorzien in de primaire levensbehoeften.  

 

De afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in combinatie met 

een forse toename van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting, 

zorgt ervoor dat kostwinners tot wel vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdieners. 

In absolute getallen loopt dit op tot een verschil in belastingdruk van acht- tot tienduizend 

euro. 

 

Niet alleen de keuzevrijheid in het verdelen van arbeid en zorgtaken komt in het geding. 

Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de kostwinners dat niet is uit vrije 

keuze. Belangrijke oorzaken zijn het hebben van een chronisch zieke of gehandicapte 

partner, werkloosheid en studie. Daarnaast wordt in veel gevallen door de partner van de 

kostwinner onbetaalde arbeid verricht, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en zorg voor 

(pleeg)kinderen. Deze onbetaalde arbeid komt in het nauw als de kloof tussen een- en 

tweeverdieners verder wordt vergroot.  

 

Bovenstaand amendement regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt 

verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 

1/3% te verhogen.  

 

De gecombineerde heffingskorting bedraagt maximaal het bedrag van de gecombineerde 

inkomensheffing. Voor minstverdienende partners wordt dit maximum onder bepaalde 

voorwaarden verhoogd. Voor zover deze verhoging ziet op de algemene heffingskorting 

wordt deze verhoging van het maximum geleidelijk afgebouwd. Dit amendement zorgt 

ervoor dat de afbouw die reeds heeft plaatsgevonden gedeeltelijk wordt teruggedraaid 

waardoor de maximale uitbetaling van de algemene heffingskorting in 2016 uitkomt op 

70% van de algemene heffingskorting in plaats van op 46 2/3%.  

 

Voorts zorgt dit amendement ervoor dat het tarief van de tweede en derde schijf van de 

loon- en inkomstenbelasting wordt verhoogd. Deze verhoging bedraagt ten opzichte van 

het basispad dat uit het wetsvoorstel volgt 0,21%-punt in 2016, stapsgewijs oplopend tot 

0,32%-punt in 2023 en vervolgens stapsgewijs aflopend tot 0,07%-punt vanaf 2027. 

 
De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 100 miljoen per jaar. Dit dient 

ter dekking van amendement 34300-XV-11, de verhoging van de kinderbijslag. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

SP. 
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Diverse artikelen 

33 → 90 (Omtzigt) dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt 

gecontinueerd 

 

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de ouderentoeslag in box 3. Dit is de verhoging van 

het heffingvrije vermogen voor ouderen met een inkomen uit werk en woning van niet 

meer dan € 20.075 (cijfer 2015). 

Het gevolg is dat ouderen die maar weinig inkomen hebben, maar wel gespaard hebben 

voor hun oude dag boven de vermogensgrens van de huurtoeslag uitkomen en hun gehele 

huurtoeslag kwijtraken. Dit acht indiener onrechtvaardig. Daarom regelt dit amendement 

dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd.  

Ter dekking van deze maatregel wordt de bovengrens van de derde schijf van de loon- en 

inkomstenbelasting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 720 minder verhoogd.  

Indien de herziening van de vermogensrendementsheffing door de Staten-Generaal wordt 

aangenomen, zal het heffingsvrije vermogen met ingang van 1 januari 2017 stijgen met € 

3.670 stijgen tot € 25.000. In dat geval is de indiener van mening dat de ouderentoeslag 

met dit bedrag moet dalen en de derde schijf dienovereenkomstig moet worden verlengd. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Van Vliet, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Diverse artikelen 
47 → 85 (Van Weyenberg) dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van 

het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van 

werkgelegenheid 

 

Dit amendement brengt een verschuiving aan in het vijf miljard-pakket van het kabinet om 

de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Het bedrag 

van de maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 50 

verhoogd naar € 3153.Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting door 

dit amendement ten opzichte van het wetsvoorstel verhoogd met € 712 naar € 3481 en 

wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd 

van 6,159% naar 8,694%. Het tarief van de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting 

gaat met 0,7%-punt omhoog naar 40,90%. Voorts wordt de bovengrens van de derde 

schijf ten opzichte van het wetsvoorstel met € 3185 verlaagd naar € 63.236 en wordt het 

afbouwpercentage van de algemene heffingskorting, door de koppeling van het eindpunt 

van de afbouw van de algemene heffingskorting aan de bovengrens van de derde schijf, 

verhoogd ten opzichte van het wetsvoorstel van 4,822% naar 5,176%. De budgettaire 

opbrengst van dit amendement bedraagt € 350 miljoen per jaar. Dit zal bij de begroting 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingezet voor het verhogen van de 

kinderopvangtoeslag. 

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

 

 

Diverse artikelen 

39 (Omtzigt) dat regelt dat de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met 

ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 

cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) worden teruggedraaid met ingang van 1 januari 

2016 

 

Met dit amendement worden de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met 

ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 
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cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 (de 

algemene indexatie van accijnstarieven geldend voor de accijns van diesel over de jaren 

2014 en 2015 wordt niet teruggedraaid).  

Als gevolg van dit amendement worden de milieugerelateerde kortingen in de bijtelling per 

1 januari 2016 voor alle auto’s geschrapt met uitzondering van de milieugerelateerde 

korting voor nulemissieauto’s. Voor nulemissieauto’s zal een milieugerelateerde korting van 

18% gelden waardoor de bijtelling per saldo uitkomt op 7%. Voor alle duidelijkheid wordt 

opgemerkt dat de nieuwe kortingspercentages pas gaan gelden voor auto’s van de zaak 

waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het 

kentekenregister.  

Als gevolg van het terugdraaien van de accijnsverhoging van LPG vervalt de 

teruggaafregeling van LNG (onder meer vloeibaar gemaakt aardgas dat wordt belast naar 

het accijnstarief van LPG). Deze teruggaafregeling was bedoeld om de accijnsverhoging 

van LPG met ingang van 1 januari 2014 te compenseren. Nu deze accijnsverhoging met 

ingang van 1 januari 2016 wordt teruggedraaid, is een compenserende teruggaafregeling 

met ingang van 1 januari 2016 niet meer nodig.  

Op grond van het jaarverslag van mei 2015 heeft de accijnsverhoging van 1 januari 2014 

de facto slechts € 56 miljoen opgeleverd. De aanpassingen in de bijtelling in artikel 3.20 

van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 

in dit amendement leveren voor 2016 € 57 miljoen op. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 

50PLUS en de SP. 

 

 

Diverse artikelen  
16 → 40 → 50 → 91 (Grashoff) dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in 

de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd 

 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het tarief van de derde schijf voor elektriciteit 

verhoogd met 0,261 cent per kWh en het tarief van de vierde schijf voor elektriciteit wordt 

verhoogd met 0,05 cent per kWh voor zowel het zakelijk als het niet-zakelijk verbruik. De 

budgettaire opbrengst van deze verhoging is structureel 101 mln. Met ingang van 1 januari 

2017 wordt het reguliere tarief van de tweede schijf voor aardgas verhoogd met 0,5 cent 

per m3, ofwel een verhoging van 7,39%. Het tarief van de tweede schijf voor aardgas 

gebruikt in de glastuinbouw wordt met eenzelfde percentage verhoogd. Het tarief van de 

derde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 2 cent per m3 en het tarief van de vierde 

schijf voor aardgas wordt verhoogd met 1 cent per m3. De budgettaire opbrengst van deze 

verhoging is structureel 83 mln.  

De tariefsverhogingen leiden tot een totale budgettaire opbrengst van € 184 miljoen vanaf 

2017. Deze opbrengst wordt teruggesluisd naar de energie-investeringsaftrek (EIA), de 

Aof-premies en de arbeidskorting. Vanaf 2016 sluizen we € 40 miljoen terug naar de EIA. 

Hiervan wordt € 27 miljoen ingezet voor het – ten opzichte van het wetsvoorstel verder – 

verhogen van het percentage van de EIA per 1 januari 2016 van 58% naar 65%. De 

overige € 13 miljoen wordt ingezet voor verruiming van het budget om de te verwachten 

gedragseffecten op te kunnen vangen. De overige € 61 mln gaat naar een verdere 

verlaging van de Aof-premies. Vanaf 2017 sluizen we bovenop de € 61 mln nog eens € 19 

mln terug naar de Aof-premies, en € 64 mln naar de arbeidskorting, die daarmee ten 

opzichte van het wetsvoorstel verhoogd wordt met € 10. 
Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD. 
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Artikel I, onderdeel E en artikel LII 

24 (Klein) dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek 

speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag 

van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers 

geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en 

dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 

naar € 9.575. In dit laatstgenoemde bedrag is de inflatiecorrectie per 1 januari 2016 reeds 

verwerkt.  

 

Het amendement zorgt ervoor dat meer zelfstandigen gestimuleerd worden innovaties te 

doen. De zelfstandig ondernemer moet nu 25% van zijn tijd (500 uur) besteden aan speur- 

en ontwikkelingswerk wat ten koste gaat van de gewone commerciële werkzaamheden. In 

de praktijk blijkt dit een lastig haalbaar criterium. Verlaging naar 20% (400 uur) zorgt 

ervoor dat meer zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor deze aftrek voor 

speur- en ontwikkelingswerk. De bijbehorende extra S&O-aftrek voor starters blijft 

ongewijzigd. Dekking hiervoor wordt gevonden uit het budget voor speur- en 

ontwikkelingswerk zelf door het vaste aftrekbedrag te verlagen. Op deze manier is de 

wijziging budgetneutraal. 

Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD. 

 

 

Artikel XXXIII, onderdeel C  

43 (Schouten) Subamendement dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 

miljoen verlaagt naar € 7 miljoen (wijziging van onderdeel II van het amendement Van 
Weyenberg en Dijkgraaf, nr. 20) 
 

Op grond van dit subamendement wordt het in het amendement van de leden Van 

Weyenberg en Dijkgraaf opgenomen plafond voor de S&O-afdrachtvermindering met € 13 

miljoen verlaagd naar € 7 miljoen. De budgettaire opbrengst van dit subamendement 

bedraagt € 100 miljoen per jaar. Deze opbrengst wordt gebruikt ter dekking van het 

amendement Segers/Schouten ingediend op de Begroting Defensie (Kamerstuk 34 300-X, 

nr.9). 

Verworpen. Voor: de PVV, de ChristenUnie en 50PLUS. 

 

 

Diverse artikelen  
14 → 20  (Van Weyenberg en Dijkgraaf) dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de 

geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016 
 
Dit amendement introduceert een plafond van € 20 miljoen in de geïntegreerde regeling 
van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. Hierdoor komt 
€ 100 miljoen beschikbaar om de voordeelpercentages te verhogen. In de eerste schijf 

gaat het voordeelpercentage omhoog van 32% naar 35%, het percentage voor starters 

gaat van 40% naar 43% en het percentage in de tweede schijf gaat van 16% naar 18%. 

Dit biedt alle bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten meer ondersteuning, in 

zowel de S&O-loonkosten als overige S&O-kosten en -uitgaven, tot aan het plafond van € 

20 miljoen. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 



 blad 9 

 

Diverse artikelen  
29 (Bashir) dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een 
eigenwoningschuld van € 500.000 
 
Dit amendement topt de hypotheekrenteaftrek af op een eigenwoning-schuld van € 

500.000. Hierdoor kunnen de belastingplichtige en zijn partner alleen de rente over de 

eerste € 500.000 eigenwoningschuld aftrekken en is de rente over het bedrag daarboven 

niet aftrekbaar.  

De aftrekbeperking geldt niet voor op 31 december 2015 reeds bestaande schulden. Dus 

de aftrekbeperking geldt alleen voor nieuwe gevallen.  

Het deel van de schulden dat uitgaat boven de genoemde grens wordt wel in aanmerking 

genomen bij toepassing van de bijleenregeling, zodat voor dit deel geen 

eigenwoningreserve wordt gevormd, maar wordt niet in aanmerking genomen in box 3. 

Het op € 500.000 aftoppen van de eigenwoningschuld waarover de rente fiscaal aftrekbaar 

is leidt tot een budgettaire opbrengst van € 83 mln. in 2016 en loopt op tot € 800 mln. 

structureel (2041). 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Diverse artikelen  

27 → 80 (Krol) dat regelt dat de ouderentoeslag in Box III niet wordt afgeschaft 

 

De ouderentoeslag in Box III wordt door dit amendement niet afgeschaft. De verhoging 

van het heffingvrije vermogen voor ouderen met een inkomen uit werk en woning van niet 

meer dan € 20.075 (cijfer 2015) vervalt op grond van het Belastingplan 2015 met ingang 

van 1 januari 2016. Dit amendement regelt dat deze zogenoemde ouderentoeslag toch 

wordt gecontinueerd. 

Deze maatregel wordt gedekt door het verlagen van de algemene heffingskorting in de 

loon- en inkomstenbelasting. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting wordt 

ten opzichte van het wetsvoorstel met € 14 verlaagd naar € 2228 en het afbouwpercentage 

van de algemene heffingskorting wordt op grond van het in het wetsvoorstel opgenomen 

artikel 10.6b van de Wet inkomstenbelasting 2001 in dat geval automatisch verlaagd van 

4,822% naar 4,792%. 

Met het amendement wordt beoogd de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden met 

een laag inkomen structureel meer in lijn te brengen met de koopkrachtontwikkeling voor 

werkenden. Voor de betroffen huishoudens wordt een negatief inkomenseffect van 

gemiddeld 1,2% voorkomen. Door dit amendement wordt voorkomen dat als gevolg van 

afschaffing van de ouderentoeslag 15.000 tot 20.000 huishoudens Zorgtoeslag kwijtraken, 

en circa 10.000 huishoudens Huurtoeslag kwijtraken. 
Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS. 

 
 

Diverse artikelen  
49 → 92 (Schouten en Dijkgraaf) dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt 
 

De regeling aftrek specifieke zorgkosten richt zich met name op mensen die als gevolg van 

ziekte of handicap meerkosten hebben voor zorggerelateerde uitgaven en is daarmee sterk 

gericht op chronisch zieken en gehandicapten. Belastingplichtigen met een 

drempelinkomen lager dan modaal (€ 33.857 in 2015) hebben recht op de zogenaamde 

verhoging specifieke zorgkosten. Zij mogen meer aftrekken dan zij daadwerkelijk hebben 

betaald voor zorgkosten. Met name chronisch zieken en gehandicapten maken nu gebruik 

van deze verhoging specifieke zorgkosten. 
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Dit amendement zorgt ervoor dat het verhogingspercentage van de uitgaven voor 

specifieke zorgkosten voor de belastingplichtige met bepaalde zorguitgaven die bij het 

begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt verhoogd 

tot 160%. Voor de belastingplichtige die die leeftijd nog niet heeft bereikt wordt het 

verhogingspercentage 105%. Het verhogen van de vermenigvuldigingsfactor zorgt ervoor 

dat mensen meer zorgkosten mogen aftrekken doordat ze het totaalbedrag aan werkelijk 

gemaakte zorgkosten met een bepaald percentage mogen verhogen. Deze maatregel is 

bedoeld ter ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 

modaal (€ 33.857 in 2015). Door voor deze groep mensen met specifieke zorgkosten de 

vermenigvuldigingsfactor te verhogen wordt heel gericht compensatie gegeven voor de 

koopkrachtdaling die juist deze groep de afgelopen jaren treft, als gevolg van een stapeling 

van verschillende maatregelen. 

 

De regeling aftrek specifieke zorgkosten vormt een goede aanvulling op de gemeentelijke 

voorziening (maatwerkinkomensondersteuning) die veelal via de ‘gemeentepolis’ wordt 

aangeboden. De gemeentelijke voorziening richt zich op andere zorgkosten dan de fiscale 

aftrek. Zo zitten vergoedingen voor de eigen bijdrage en het eigen risico vaak wel in de 

gemeentelijke voorziening en zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar. Daarnaast richt de 

gemeentelijke voorziening zich op mensen met een inkomen tot 110-120% van het WML, 

terwijl de fiscale regeling zich richt op mensen met een inkomen tot modaal.  

 

De verhoging van de verhogingspercentages kost € 100 miljoen, waarbij de percentages 

dusdanig worden verhoogd dat twee derde van het budget ten goede komt aan de groep 

jonger dan 65 en een derde van het budget ten goede komt aan de groep ouder dan 65 

jaar. 

 

Bij de vaststelling van de verhogingspercentages is rekening gehouden met de budgettaire 

doorwerking van de maatregel naar de niet-fiscale regeling Tegemoetkoming specifieke 

zorgkosten.1 Dit betreft een tegemoetkoming in verband met de verzilveringsproblematiek 

voor belastingplichtigen, waarbij door de aftrek van specifieke zorgkosten de belasting die 

zij moeten betalen lager is dan het bedrag aan heffingskortingen dat zij ontvangen.  

 

Verder draait dit amendement de verhoging van het tarief voor de glastuinbouw in de 

eerste schijf voor aardgas met 0,820 cent per m3 terug. Dit kost € 2 miljoen. 

 
Deze maatregelen worden gedekt door de algemene heffingskorting in de loon- en 

inkomstenbelasting te verlagen. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting 

wordt ten opzichte van het wetsvoorstel  met € 10 verlaagd naar € 2232 en het 

afbouwpercentage van de algemene heffingskorting wordt op grond van het in het 

wetsvoorstel opgenomen artikel 10.6b van de Wet inkomstenbelasting 2001 in dat geval 

automatisch verlaagd van 4,822% naar 4,800%. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS 

en de SP. 

 

 

                                                
1 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten. 
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Diverse artikelen  
17 → 36 (Grashoff) dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in 

de glastuinbouw verhoogt 

 
Het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en het tarief van de eerste schijf voor 

aardgas gebruikt in de glastuinbouw worden verhoogd met 25%, circa 5 cent, 

respectievelijk 0.8 cent. Het tarief voor de eerste schijf voor elektriciteit wordt tegelijkertijd 

verlaagd met 2 cent. De verhoging van het tarief van de eerste schijf voor aardgas heeft 

een budgettaire opbrengst van € 785 miljoen. De verlaging van het tarief eerste schijf 

elektriciteit leidt tot een budgettaire derving van € 555 mln. 

Van de resterende € 230 miljoen wordt € 60 miljoen gereserveerd voor verbetering van de 

isolatie van grote woningen, van meer dan 100 m2, met een energielabel D of lager, met 

een huur lager dan de liberalisatie-grens. Dit wordt besteed via een apart amendement op 

de begroting BZK, waarbij het budget voor de STEP wordt verhoogd. Ook wordt daarbij de 

regeling STEP aangepast om zodoende de budgetvergroting te richten op de genoemde 

groep woningen.  

Van de overige € 170 miljoen wordt € 127 miljoen gebruikt voor het verlagen van de Aof-

premie met 0.06% naar 5.85%. Deze verlaging moet nog toegevoegd worden aan het 

amendement. De laatste € 43 miljoen wordt gebruikt voor het verhogen van de algemene 

heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting. Het maximale bedrag van de algemene 

heffingskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 4 verhoogd naar € 2.234 en 

het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting wordt op grond van het in het 

wetsvoorstel opgenomen artikel 10.6b van de Wet inkomstenbelasting 2001 in dat geval 

automatisch verhoogd van 4,796 naar 4,800. 

Ingetrokken. 

 

 

Diverse artikelen  

15 → 83 → 86 (Grashoff c.s.) dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor 

elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd 
 

Dit amendement zorgt ervoor dat de vrijstelling in de kolenbelasting voor het gebruik van 

kolen voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd. Dit levert € 189 miljoen op. In 

verband met het vervallen van de invoering van die vrijstelling komt ook de 

inwerkingtreding bij koninklijk besluit te vervallen voor de verhoging van de 

energiebelasting. Deze verhoging treedt nu in werking per 1 januari 2016. De opbrengst 

van € 189 miljoen wordt gebruikt om de arbeidskorting te verhogen. Het bedrag van de 

maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 66 verhoogd naar 

€ 3169 en het beginpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt ten opzichte van het 

wetsvoorstel met € 1650 verlaagd naar € 32 365.  

Het amendement op stuk nummer 15 is gewijzigd in verband met enkele technische 

wijzigingen rond de invoering van de schuif in de energiebelasting, die met de Nota van 

Wijziging van 16 november jl. in het wetsvoorstel zijn opgenomen (Kamerstukken II 

2015/16, 34 302, nr. 79). Deze technische wijzigingen hebben geen inhoudelijke gevolgen 

voor dit amendement. 
Verworpen. Voor: de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Diverse artikelen  
23 (Klein) dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, 

kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is 
van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon 

 
Artikel 32 van de Successiewet 1956 bevat de vrijstellingen voor de erfbelasting. In het 

eerste lid, onderdeel 4°, zijn verschillende vrijstellingen voor de partner, kinderen, 
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kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers opgenomen. Als gevolg van dit amendement 

worden deze verschillende vrijstellingen gelijkgetrokken waardoor sprake is van een 

vrijstelling van € 1.000.000 per persoon.  

Invoering van een generieke vrijstelling van € 1.000.000 per persoon in de erfbelasting 

gaat gepaard met een budgettaire derving van € 1,2 miljard.  

 

Deze maatregel wordt gedekt door de arbeidskorting te verlagen. Het bedrag van de 

maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 335 verlaagd naar 

€ 2.768. Om het afbouwtraject zo veel mogelijk ongewijzigd te laten, wordt het beginpunt 

van de afbouw van de arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 8.375 

verhoogd naar € 42.390.  

 

De erfbelasting is de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat. Mensen betalen 

hierdoor 3 keer belasting over hetzelfde geld. Men betaalt in de eerste plaats 

inkomstenbelasting over het inkomen en vervolgens over datzelfde geld nog eens 

vermogensrendementsheffing en tenslotte erfbelasting. Met dit amendement wordt het 

grootste gedeelte van deze onrechtvaardigheid opgelost. 

Verworpen. Voor: Klein. 

 

 

Diverse artikelen  

51 (Van Weyenberg en Bashir) dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het 
wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168 
 
Dit amendement verhoogt de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel 

met € 65 naar € 3168. Deze wordt bekostigd uit het behoud van de kolenbelasting voor het 

gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Dit levert € 189 miljoen op. In verband met 

het vervallen van de invoering van de vrijstelling komt ook de inwerkingtreding bij 

koninklijk besluit te vervallen voor de verhoging van de energiebelasting. Deze verhoging 

treedt nu in werking per 1 januari 2016. Het amendement voorziet verder in een extra 

verhoging van de tarieven in de energiebelasting voor aardgas met een gelijk percentage 

over alle schijven. Het relatieve verschil tussen het reguliere aardgastarief en het tarief 

voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw blijft in stand. De opbrengst van de 

tariefsverhoging bedraagt € 200 miljoen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I, onderdeel I en artikel LII  
34 (Omtzigt) dat regelt dat de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting wordt teruggedraaid 

 
Met dit amendement wordt de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting teruggedraaid. Daardoor wordt het maximale bedrag van de 

inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 606 

verlaagd naar € 2.163 en wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met 2,159%-punt verlaagd naar 4%. 

De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 301 miljoen per jaar. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep 

Kuzu/Öztürk. 

 

 

Diverse artikelen  
32 (Omtzigt) dat regelt dat de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 

geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2016 
 
Dit amendement regelt dat de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 

geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2016. Deze herziening gaat niet over 2016 
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en er is geen beoogde opbrengst. Indiener deelt de mening van de Raad van State dat het 

in een apart wetsvoorstel behandeld moet worden. 

Verworpen. Voor: het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS. 

 

 

Diverse artikelen  
26 → 30 → 93 (Krol) dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 

structureel maakt 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen verlaging van de hoge 

ouderenkorting met € 168 per 2017 géén doorgang vindt. De eenmalige verhoging van de 

ouderenkorting voor 2016 die deel uitmaakt van het Belastingplan 2016 wordt structureel 

gemaakt.  

Ter dekking van deze maatregel wordt het bedrag van de maximale arbeidskorting 

(€ 3.103) met ingang van 2017 ten opzichte van het wetsvoorstel met € 49 verlaagd. 
Doel van het amendement is de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden méér in lijn 

te brengen met die van werkenden. Het positieve inkomenseffect van dit amendement is 

gemiddeld 0,7% voor gepensioneerden met een inkomen tot € 35.949. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP. 

 

 

Artikel II, invoeging onderdeel L  
38 (Schouten) dat voorziet in een overgangsbepaling voordeel uit schadevergoeding 
letselschade 
 
In het voorstel voor de herziening van box 3 is het gemiddelde veronderstelde rendement 

hoger dan 4% vanaf een rendementsgrondslag van € 237.000, dat wil zeggen vanaf een 

grondslag sparen en beleggen van € 212.000. Voor zover de grondslag sparen en beleggen 

of, indien de belastingplichtige een fiscale partner heeft, het aan hem toegerekende 

gedeelte van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen hoger is dan dit bedrag, wordt 

het forfaitaire rendement ter zake van eenmalige uitkeringen die een schadevergoeding 

vormen voor letselschade – zoals ook bedoeld in artikel 9bis Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inkomens- afhankelijke regelingen – als gevolg van dit amendement de facto tien jaar 

lang, dus tot en met 2026, gehandhaafd op 4%. Dit geldt alleen voor uitkeringen waarvan 

de hoogte is vastgesteld na 31 december 2000 en vóór 15 september 2015. Daarbij wordt 

niet gekeken in hoeverre het bedrag van de genoemde uitkering nog daadwerkelijk in het 

vermogen is begrepen, maar wordt bij fictie uitgegaan van het oorspronkelijke bedrag. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 
Artikel XVII, invoeging onderdeel I 
7 (Omtzigt en Dijkgraaf) dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun 
werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is 
 
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 
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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 

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.  

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Dit amendement dient ter 

dekking van het amendement Knops/Dijkgraaf (34 300 X nr. 8). 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

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

 

 

Vervallen van artikel XXXIII, onderdeel A, onder 4 

52 (Van Weyenberg) dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe 
programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal 

 
In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 wordt voor de S&O-afdrachtvermindering de 

beperking aangebracht dat de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) 

programmatuur alleen kwalificeert indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een 

informatiesysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal. Met dit amendement 

vervalt de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassing van de definitie van 

“programmatuur”. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD. 

 

 

Invoeging artikelen XXXIVA en XLVIIIA 
10 (Omtzigt en Dijkgraaf) over verhoging van het tarief van de kansspelbelasting naar 
35,2% 
 
Met dit amendement wordt het tarief van de kansspelbelasting verhoogd van 29 percent 

naar 35,2 percent met ingang van 1 januari 2016. Dit amendement leidt tot een verhoging 

van de opbrengst van de kansspelbelasting met € 100 miljoen per jaar. Dit amendement 

dient ter dekking van een amendement op de defensiebegroting (Kamerstukken II, 34 

300-X nr. 8). 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 

 

 

Artikel XXXV 
8 (Ronnes) dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 

2016 
 
Indiener wil bewerkstelligen dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 

januari 2016.  

Indiener merkt allereerst op dat in de memorie van toelichting is geschreven dat, vanwege 

budgettaire aspecten, invoering pas met ingang van 1 januari 2017 kan plaatsvinden. 

De beoogde invoering van deze vrijstelling per 1 januari 2017 zal naar de mening van 

indiener leiden tot uitstelgedrag. Voorgenomen schenkingen zullen nu worden uitgesteld 

tot ná 2016 zodat dan gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling. De kans dat 

begiftigden in verband met overlijden van de schenkers in 2016 uiteindelijk toch geen 

gebruik kunnen maken van de vrijstelling is te verwaarlozen. Indiener verwacht daarom 
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nauwelijks verschil in opbrengst aan schenkbelasting tussen de situatie waarin de 

vrijstelling zou worden ingevoerd per 1 januari 2016 en per 1 januari 2017. Indiener merkt 

daarbij op dat als de regeling al per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd, de schenkingen 

wel direct leiden tot een lagere eigenwoningschuld en daarmee tot een lagere aftrek in box 

1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De constatering dat er sprake zou zijn van een 

budgettair nadeel lijkt derhalve niet terecht.  

 

Een fictief voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel dat de resterende looptijd van de 

hypotheek waarvoor geschonken wordt, nog 15 jaar is, het gemiddelde rentepercentage 4 

is en het marginale IB tarief 40% is. Op een schenking van € 100.000 levert dat per jaar € 

4.000 minder renteaftrek in box 1 op. Bij een vrijgestelde schenking in 2016 zou dat -

uitgaande van de hiervoor opgenomen uitgangspunten – de schatkist per begiftigde een 

voordeel van maximaal € 1.600 opleveren ten opzichte van de situatie dat de vrijstelling 

pas per 1 januari 2017 wordt ingevoerd. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 

 

 

Artikel XXXV, onderdeel C en invoeging artikel XLA 

21 → 48 → 95 (Van Weyenberg) dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling ten 

behoeve van een eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden 
benut 
 

Op grond van het wetsvoorstel mag vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar in 

een periode van ten hoogste drie aaneengesloten kalenderjaren per schenker (eenmalig) 

een schenking ten behoeve van een eigen woning van ten hoogste € 100.000 vrij van 

schenkbelasting ontvangen. Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat deze 

schenkingsvrijstelling eigen woning niet volledig in een periode van ten hoogste drie 

aaneengesloten kalenderjaren hoeft te worden toegepast, maar dat de vrijstelling ook 

verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut.  

Het is daarbij naar keuze van de schenker en de verkrijger welke kalenderjaren worden 

gekozen, mits de verkrijger in alle gekozen kalenderjaren tussen de 18 en 40 jaar is. De 

verkrijger dient in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de 

gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling (met automatische 

spreiding indien de vrijstelling niet volledig wordt benut) te doen. Vervolgens kan het niet-

gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de andere kalenderjaren worden benut, mits 

daarop in de aangifte van die jaren een beroep wordt gedaan. De Belastingdienst dient bij 

te houden of er nog sprake is van een niet-gebruikt deel van de verhoogde vrijstelling ter 

zake van een schenking van eenzelfde schenker en zo ja, hoe hoog dat bedrag is.  

De budgettaire derving van de mogelijkheid tot spreiding over verschillende kalenderjaren 

naar keuze bedraagt naar schatting € 60 miljoen. De dekking hiervoor is afkomstig van een 

verhoging van de accijns op rooktabak met ingang van 1 november 2016. Fabrikanten van 

rooktabak mogen hun bestaande voorraad namelijk nog tot 2 maanden na de 

accijnsverhoging tegen het oude accijnstarief verkopen aan de detailhandel, zodat pas 

vanaf 1 januari 2017 opbrengst wordt gerealiseerd. De accijns op rooktabak en op 

sigaretten wordt verschillend berekend. Voor beide geldt een zogeheten ad valorem-recht, 

dat voor sigaretten (1,09%) anders is dan voor rooktabak (4,6%). Dit recht wordt 

berekend over de kleinhandelsprijs. Daarnaast geldt voor beide een specifiek recht. Voor 

rooktabak wordt dit laatste recht berekend per kilogram en bij sigaretten per 1000 stuks. 

Mede hierdoor kon een verschil ontstaan tussen de accijns per stuk. Beide rechten bij 

elkaar opgeteld moeten vervolgens weer boven een bepaald minimumbedrag aan accijns 

uitkomen. De accijns per sigaret is ca. € 0,18, terwijl de accijns per gerolde shag € 0,06 - 

€ 0,09 is, afhankelijk van hoeveel stuks gerold worden per pakje. Dit amendement 
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verhoogt alleen de accijns op rooktabak, waardoor het verschil afneemt. Per pakje van 40 

gram rooktabak gaat de accijns met € 0,32 omhoog. 
Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

D66, GroenLinks en de PvdD. 

 

 

Invoeging artikel XLIA 

35 (Omtzigt) dat een overgangsrecht introduceert voor diesel en LPG auto’s analoog aan 
het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s 
 
Dit amendement introduceert een overgangsrecht voor diesel en LPG auto’s analoog aan 

het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s. 

Indien deze wagens niet in december, januari en februari op de weg komen, dan komen zij 

in aanmerking voor een kwarttarief met een maximum van € 350 per jaar. Het 

amendement is budgetneutraal omdat vele auto’s die nu geschorst zijn, ontschorst zullen 

worden, conform de antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën over de afschaffing 

van de oldtimervrijstelling van 20 oktober 2015 (Tweede Kamer 2015–2016, aanhangsel 

467).  

Daarom regelt dit amendement dat met ingang van 1 januari 2016 het in hoofdstuk Xa van 

de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 opgenomen overgangsrecht voor oudere 

motorrijtuigen wordt verruimd tot LPG- en dieselpersonenauto’s en LPG- en 

dieselbestelauto’s met dien verstande dat het maximum € 350 bedraagt. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS en de SP. 

 

 

Diverse artikelen 

49 → 92 (Schouten en Dijkgraaf) dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt 
 

De regeling aftrek specifieke zorgkosten richt zich met name op mensen die als gevolg van 

ziekte of handicap meerkosten hebben voor zorggerelateerde uitgaven en is daarmee sterk 

gericht op chronisch zieken en gehandicapten. Belastingplichtigen met een 

drempelinkomen lager dan modaal (€ 33.857 in 2015) hebben recht op de zogenaamde 

verhoging specifieke zorgkosten. Zij mogen meer aftrekken dan zij daadwerkelijk hebben 

betaald voor zorgkosten. Met name chronisch zieken en gehandicapten maken nu gebruik 

van deze verhoging specifieke zorgkosten. 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat het verhogingspercentage van de uitgaven voor 

specifieke zorgkosten voor de belastingplichtige met bepaalde zorguitgaven die bij het 

begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt verhoogd 

tot 160. Voor de belastingplichtige die die leeftijd nog niet heeft bereikt wordt het 

verhogingspercentage 105. Het verhogen van de vermenigvuldigingsfactor zorgt ervoor dat 

mensen meer zorgkosten mogen aftrekken doordat ze het totaalbedrag aan werkelijk 

gemaakte zorgkosten met een bepaald percentage mogen verhogen. Deze maatregel is 

bedoeld ter ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 

modaal (€ 33.857 in 2015). Door voor deze groep mensen met specifieke zorgkosten de 

vermenigvuldigingsfactor te verhogen wordt heel gericht compensatie gegeven voor de 

koopkrachtdaling die juist deze groep de afgelopen jaren treft, als gevolg van een stapeling 

van verschillende maatregelen. 

 

De regeling aftrek specifieke zorgkosten vormt een goede aanvulling op de gemeentelijke 

voorziening (maatwerkinkomensondersteuning) die veelal via de ‘gemeentepolis’ wordt 
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aangeboden. De gemeentelijke voorziening richt zich op andere zorgkosten dan de fiscale 

aftrek. Zo zitten vergoedingen voor de eigen bijdrage en het eigen risico vaak wel in de 

gemeentelijke voorziening en zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar. Daarnaast richt de 

gemeentelijke voorziening zich op mensen met een inkomen tot 110-120% van het WML, 

terwijl de fiscale regeling zich richt op mensen met een inkomen tot modaal.  

 

De verhoging van de verhogingspercentages kost € 100 miljoen, waarbij de percentages 

dusdanig worden verhoogd dat tweederde van het budget ten goede komt aan de groep 

jonger dan 65 en eenderde van het budget ten goede komt aan de groep ouder dan 65 

jaar. 

 

Bij de vaststelling van de verhogingspercentages is rekening gehouden met de budgettaire 

doorwerking van de maatregel naar de niet-fiscale regeling Tegemoetkoming specifieke 

zorgkosten.2 Dit betreft een tegemoetkoming in verband met de verzilveringsproblematiek 

voor belastingplichtigen, waarbij door de aftrek van specifieke zorgkosten de belasting die 

zij moeten betalen lager is dan het bedrag aan heffingskortingen dat zij ontvangen.  

 

Daarnaast wordt via een amendement op de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

de extra tegemoetkoming in de kinderbijslag voor alleenstaande en alleenverdienende 

ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen verhoogd met 540 euro naar 2.000 euro. 

Dit kost € 3,7 miljoen. 

 

De budgettaire derving van deze twee maatregelen (verhoging van verhogingspercentage 

specifieke zorgkosten en verhoging extra tegemoetkoming kinderbijslag) bedraagt € 104 

miljoen. Deze derving wordt  gedekt door een aanpassing in de energiebelasting, door het 

verhogen van het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas 

met 5,122 cent per m3 en het verlagen van het tarief van de eerste schijf elektriciteit met 

1,945 cent per kWh. Bij de verhoging van de belasting op aardgas wordt de glastuinbouw 

ontzien: het tarief in de eerste schijf aardgas voor de glastuinbouw wordt niet verhoogd. 

De verhoging van het tarief van de eerste schijf voor aardgas heeft een budgettaire 

opbrengst van € 783 miljoen. De verlaging van de eerste schijf elektriciteit leidt tot een 

budgettaire derving van € 554 miljoen. Van de netto-opbrengst van € 229 miljoen wordt € 

125 miljoen teruggesluisd naar het bedrijfsleven via een verlaging van de Aof-premie met 

0,06%-punt. De resterende opbrengst van € 104 miljoen wordt gebruikt voor dekking van 

onderhavig amendement en het amendement over de verhoging van de extra 

tegemoetkoming in de kinderbijslag voor alleenstaande en alleenverdienende ouders met 

thuiswonende gehandicapte kinderen. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS 

en de SP. 

 
 
Invoeging artikel XLIIA 
44 → 76 (Bashir) over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische 

procedés 
 

Dit amendement introduceert met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een 

teruggaafmogelijkheid van de energiebelasting voor het gebruik van aardgas voor 

                                                
2 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten. 
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metallurgische en mineralogische procedés. De introductie van de vrijstelling leidt tot een 

budgettaire derving van € 40 miljoen structureel per jaar.  

Ter dekking worden met ingang van 1 januari 2017 de tarieven in de derde en vierde schijf 

voor aardgas verhoogd met 0,435 cent respectievelijk 1 cent. 

Met deze twee maatregelen beoogt de indiener vergroening van de belastingen te koppelen 

aan het behoud van banen voor Nederland en het stimuleren van het gebruik van biogas. 

Door de vrijstelling zal het Midden- en kleinbedrijf in de sector en de daarmee gepaard 

gaande banen behouden blijven, krijgt de vergroening van gasproductie een impuls en 

worden de grootverbruikers gestimuleerd om zuiniger om te gaan met het beschikbare 

gas. 
Ingetrokken. 

 

 

 

Moties 

 

54 (Omtzigt c.s.) over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen 

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

ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, GroenLinks, de 

PvdD en de SP. 

 

55 (Omtzigt c.s.) over op peil houden van de ouderenkorting 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

56 (Omtzigt c.s.) over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt  

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

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

 

57 → 97 (Bashir c.s.) over belasten van het werkelijk rendement op vermogen  

Aangenomen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP. 

 

58 → 98 (Bashir en Groot) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of 

box 3-heffingen 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

59 (Van Weyenberg c.s.) over tolheffing voor vrachtwagens 

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

 

60 → 99 (Van Weyenberg en Van Veldhoven) over uitfaseren van kolencentrales 

Aangehouden op 18 november 2015 

Aangenomen op 26 november 2015. Voor: de ChristenUnie, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

61 → 96 (Van Weyenberg en Grashoff) over geen energiebelasting op laadpalen 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD. 

 

62 (Van Weyenberg) over verlagen van het startniveau van de laagste loonschalen  

Aangehouden. 
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63 (Klein) over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg  

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 

Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66 en de PvdA. 

 

64 (Klein) over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers  

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

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

 

65 (Klein) over mogelijke fiscale onrechtvaardigheid na echtscheiding 

Verworpen. Voor: Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

66 (Klein) over stimuleren van het verstrekken van bedrijfsfietsen 

Verworpen. Voor: Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

67 (Klein) over btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde 

Verworpen. Voor: het CDA, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD. 

 

34083, nr. 15 (Klein) over verhoging van de fiscale vrijstelling voor de 

vrijwilligersvergoeding 

Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP. 

 

68 (Grashoff en Groot) over afschaffen van de EU-vrijstellingsmogelijkheid voor 

energiebelasting 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de 

PvdA, de PvdD en de SP. 

 

69 (Grashoff) over aanpassen van de EIA-regeling 

Verworpen. Voor: de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD. 

 

70 (Van Vliet) over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en Van Vliet. 

 

71 (Van Vliet) over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in 

andere EU-lidstaten 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, Van Vliet, 50PLUS en de SP. 

 

73 → 100 (Neppérus c.s.) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat 

aantrekkelijk te houden 

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

VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS en D66. 

 

74 (Krol) over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie 

Verworpen. Voor: de PVV, Van Vliet, 50PLUS en de SP. 

 

75 (Krol) over geen leeftijdsbovengrens voor de schenkingsvrijstelling 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Van Vliet, 

50PLUS en de SP. 

 

87 (Omtzigt) over de effecten van de verschuiving in energiebelasting tussen aardgas en 

elektriciteit 



 blad 20 

 

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

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 

50PLUS, D66, de PvdA en de SP. 

 

88 (Klein) over afzien van de opschalingskorting voor gemeenten 

Verworpen. Voor: Klein. 

 

89 (Grashoff) over 15 megaton extra CO2-reductie 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 


