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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD,
PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD,
SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

Aangenomen amendementen
Artikel I, invoeging onderdeel Dd, en vervallen van artikel XI, onderdeel 1
24 → 26 (Aukje de Vries en Groot) over geen verhoging van het tarief voor
afvalstoffenheffing
Dit amendement zorgt ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen verhoging van het
tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram met ingang van 1 januari
2017 geen doorgang vindt. De verhoging was het gevolg van het op € 0 zetten van de
exportheffing. Hierdoor worden onze afvalverwerkers feitelijk twee keer benadeeld,
namelijk door het schrappen van de exportheffing en de verhoging van de
afvalstoffenheffing. Dat is onwenselijk. Het niet door laten gaan van deze verhoging
betekent een derving van € 8 miljoen per jaar. Deze derving wordt gedekt door het budget
van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel met € 8 miljoen te verlagen. Deze
verlaging wordt ingevuld door het percentage van de EIA per 1 januari 2017 met 2
procentpunt te verlagen. Het budget voor de EIA was vorig jaar fors verhoogd. Er wordt op
dit moment gezocht naar een oplossing voor de exportheffing. Indien er een oplossing
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wordt gevonden gaat het hier dus om een tijdelijk voorstel.
Aangenomen. Voor: PvdA, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de
SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.
Diverse artikelen
43 → 50 → 68 (Dijkgraaf c.s.) over activiteiten met betrekking tot (biologische)
gewasbeschermingsmiddelen in de innovatiebox
De regering zet in op vergroening van het gewasbeschermingsmiddelenpakket en acht het
van belang dat meer biologische gewasbeschermingsmiddelen op de markt gebracht
worden. De ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van
levende (micro-)organismen dreigt echter afgeremd te worden door het voorliggende
wetsvoorstel. Onderzoek en activiteiten met betrekking tot deze
gewasbeschermingsmiddelen geven op basis van het voorliggende voorstel geen toegang
tot de innovatiebox. Op levende (micro-)organismen mag immers geen octrooi gevestigd
worden. Bij chemische gewasbeschermingsmiddelen is dat wel het geval, waardoor de
ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op achterstand gezet wordt. De
indieners achten dit ongewenst.
De indieners willen erop wijzen dat met alleen een vergunning voor het op de markt
brengen van geneesmiddelen wel toegang verkregen kan worden tot de innovatiebox. Bij
(biologische) gewasbeschermingsmiddelen is sprake van een vergelijkbare vergunnings/toelatingsprocedure (EU-verordening 1107/2009/EG). Zowel geneesmiddelen als
gewasbeschermingsmiddelen met vergunning/toelating vallen daarom binnen de
randvoorwaarden zoals gegeven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) in het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project.
De indieners zien daarom geen reden om activiteiten met betrekking tot (biologische)
gewasbeschermingsmiddelen uit de innovatiebox te houden.
De indieners stellen voor om de lijst van de zogenoemde juridische tickets voor toepassing
van de innovatiebox uit te breiden met het toegelaten zijn om een niet-chemische methode
als bedoeld in artikel 18 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden te
verhandelen en te gebruiken. Onder niet-chemische methoden wordt volgens de in
genoemd artikel 18 opgenomen definitie verstaan methoden die een alternatief vormen
voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en die berusten op landbouwtechnieken
als bedoeld in punt 1 van bijlage III bij Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie
ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEU 2009, L 309), of
fysische, mechanische of biologische bestrijdingsmethoden. Het amendement wordt gedekt
door het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel met € 2 miljoen te
verlagen. Deze verlaging wordt ingevuld door een verlaging van het percentage van de EIA
met 0,5 procentpunt.
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Omdat de in dit voorstel opgenomen rechten niet in de OESO-afspraken zijn genoemd, is
raadpleging van het Forum on Harmful Tax Practices nodig voordat de voorgestelde
maatregel in werking kan treden. Om die reden treedt de voorgestelde maatregel op een
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking, waarbij kan worden bepaald dat deze
terugwerkt tot en met 1 januari 2017.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de Groep Bontes/Van Klaveren.
Diverse artikelen
48 (Aukje de Vries) over het uitbetalen van aandelenopties aan werknemers door
innovatieve start-ups
Door dit amendement wordt het voor innovatieve starters (start ups) gemakkelijker om
aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers. Hierdoor kunnen werknemers
participeren in de start up, de doorgroei en waardeontwikkeling van de onderneming. Start
ups hebben vaak niet voldoende mogelijkheden om meer salaris te betalen en weinig
liquiditeit. Met dit amendement krijgen zij meer flexibiliteit en worden innovatieve starters
gericht ondersteund.
Met dit amendement wordt in artikel 10a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 geregeld dat vanaf 1 januari 2018 onder bepaalde voorwaarden slechts 75% van
hetgeen ingevolge het eerste lid van genoemd artikel 10a wordt genoten ter zake van de
uitoefening of vervreemding van een in het kader van de dienstbetrekking verkregen
aandelenoptierecht, als loon in aanmerking wordt genomen. Dit geldt ingeval de
inhoudingsplichtige die de aandelenoptierechten heeft verstrekt op het moment van de
toekenning van het aandelenoptierecht een inhoudingsplichtige was met een S&Overklaring voor starters. De vrijstelling bedraagt ten hoogste 25% van € 50.000 =
€ 12.500.
De maatregel is in beginsel aan te merken als staatssteun. Daarom wordt in het tiende lid
van genoemd artikel 10a geregeld dat de in genoemd negende lid opgenomen vrijstelling
slechts van toepassing is indien die vrijstelling niet tot gevolg heeft dat het zogenoemde
de-minimisplafond wordt overschreden. Op dat punt wordt in genoemd tiende lid een
rekenregel opgenomen en wordt in het elfde lid van genoemd artikel de mogelijkheid
opgenomen om op dat punt regels te stellen.
Voor deze maatregel worden een horizonbepaling en een evaluatiebepaling opgenomen.
Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 2 miljoen per jaar.. Als
vervangende dekking wordt het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA) met € 2
miljoen. Deze verlaging wordt ingevuld door het percentage van de EIA per 1 januari 2018
met 0,5 procentpunt te verlagen.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de PVV,
de VVD en de SGP.
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Verworpen amendementen
Artikel I, invoeging onderdeel 0A, en artikel II, invoeging onderdeel Ga
29 (Grashoff) over het afschaffen van de expatregeling
Dit amendement regelt dat de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten, inclusief de
30%-regeling, wordt afgeschaft. Bij aanname van dit amendement wordt uiteraard ook de
bijbehorende lagere regelgeving aan deze wijzigingen aangepast. De opbrengst van dit
amendement, te weten € 631 miljoen, wordt ingezet voor het verlagen van het eigen risico
met een bedrag van € 47, namelijk van € 385 naar € 338 (zie Voortman/Grashoff, 34 550
XVI nr. 25) en om de bijdrage aan OS te verhogen (zie amendement Dijkgraaf c.s. 34 550
XVII nr. 7).
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de
ChristenUnie.
Diverse artikelen
17 (Grashoff en Bashir) over het verhogen van de algemene heffingskorting en
ouderenkorting
Dit amendement regelt dat de maximale algemene heffingskorting ten opzichte van het
wetsvoorstel met € 250 omhoog gaat en dat de ouderenkorting voor lagere inkomens ten
opzichte van het wetsvoorstel met € 60 omhoog gaat. Dit is een intensivering van € 2,4
miljard, die wordt gedekt door het eindpunt van de derde schijf met € 8.000 te verlagen en
door het tarief van de derde schijf met 1,2%-punt te verhogen. Door het verhogen van de
maximale algemene heffingskorting, het verlagen van het eindpunt van de derde schijf en
de geldende koppeling van het eindpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting
aan het eindpunt van de derde schijf wordt het afbouwpercentage van de algemene
heffingskorting verhoogd ten opzichte van het wetsvoorstel van 4,787% naar 6,406%.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein en de Groep
Kuzu/Öztürk.
Diverse artikelen
45 (Schouten) waarmee oa de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind
Met dit amendement wordt de kloof tussen een- en tweeverdieners kleiner, de marginale
druk lager en wordt de werkgelegenheid bevorderd. Een en ander wordt bewerkstelligd
door in de inkomstenbelasting de verhoging van de gecombineerde heffingskorting bij de
minstverdienende partner die na 31 december 1962 geboren is in 2017 niet te beperken
tot een niveau van 40% van de algemene heffingskorting, vermeerderd met 100% van de
voor de minstverdienende partner geldende arbeidskorting en inkomensafhankelijke
combinatiekorting, maar tot een niveau van 40% van het totaal van de algemene
heffingskorting en de voor de belastingplichtige geldende arbeidskorting en
inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het percentage van 40% wordt, conform de
huidige wetgeving, ieder jaar met 6 2/3%-punt verder afgebouwd.
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De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet om het tarief van de tweede schijf van de
loon- en inkomstenbelasting te verlagen. In 2017 wordt het tarief van de tweede schijf, ten
opzichte van het wetsvoorstel, met 0,15%-punt verlaagd naar 13,00%. In de jaren 2020,
2022 en 2023 vinden, ten opzichte van het basispad, aanvullende verlagingen van het
tarief van de tweede schijf plaats met telkens 0,05%-punt. In 2017 gaat het daarmee om
een lastenverschuiving van € 104 miljoen en structureel € 240 miljoen.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de
ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV .
Diverse artikelen
47 → 49 (Omtzigt en Van Vliet) over de milieugerelateerde korting
Het amendement voorziet erin de milieugerelateerde korting voor een mede voor
privégebruik ter beschikking staande of gestelde elektrische auto ten opzichte van de Wet
uitwerking Autobrief II per 1 januari 2017 te verlagen van 18% naar 11%, zodat het voor
nieuwe auto’s per saldo resulterende bijtellingspercentage wordt verhoogd van ten minste
4% naar ten minste 11%. Daarbij is rekening gehouden met een substantiële afname van
de groei van het aantal auto’s dat onder deze categorie valt. Met ingang van 1 januari
2019 wordt ook de ingevolge de Wet uitwerking Autobrief II per die datum in te voeren
begrenzing van de korting op de bijtelling dienovereenkomstig aangepast. De bij een auto
met een waarde van € 50.000 of meer geldende korting wordt met deze aanpassing
verlaagd van € 9000 tot € 5500.
De opbrengst van de hiervoor genoemde wijzigingen wordt gebruikt om de accijns op
diesel te verlagen. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 gaat het om de volgende bedragen
waarbij voor de verlaging van de accijns op diesel rekening is gehouden met een
gedragseffect van 50%. Indieners verwachten dat de opbrengsten voor de schatkist in
werkelijkheid nog groter zullen zijn. De raming van de regering over de opbrengst van een
verhoogde bijtelling voor semi-elektrische auto’s in 2011 (amendement 33077, nr. 8) was
namelijk ook veel te laag. Dat bleek toen de verkopen explosief stegen.
Ook hier verwachten de indieners dat de werkelijke kosten van de verlaagde bijtelling een
veelvoud zijn van de raming en dat dienovereenkomstig de opbrengsten van het verhogen
van de bijtelling een veelvoud zullen zijn van de hier weergegeven raming. Indieners
verwijzen daarvoor ook naar een aantal studies van de Algemene Rekenkamer. Indien de
verkoop van elektrische auto’s echt toeneemt verwachten de indieners een vergelijkbaar
effect. Alleen houdt hij zich hier wederom tandenknarsend aan de officiële ramingen van
het Ministerie van Financiën.
2017

2018

2019

2020

€ 14

€ 31

€ 54

€ 93

€ 3,67

€ 4,63

€ 6,06

€ 10,27

Opbrengst bijtelling van 4%
naar 11% in miljoen euro
Jaarlijkse verlaging
accijnstarief van diesel per
1000 liter

Verworpen. Voor: Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep
Bontes/Van Klaveren en de PVV.

blad

6

Diverse artikelen
46 (Omtzigt) over het bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot
Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat
de korting op het bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot kan worden
beperkt, voor zover het auto’s betreft met een datum van eerste toelating na de datum
van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur. Tevens regelt dit
amendement dat de algemene maatregel van bestuur is onderworpen aan een lichte
voorhangprocedure, inhoudende dat het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur
ten minste vier weken voordat de algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld aan
de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt toegezonden.
Verworpen. Voor: SP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het
CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.
Diverse artikelen
33 (Grashoff) over verhogen van reguliere tarieven van de energiebelasting voor aardgas
De reguliere tarieven van de energiebelasting voor aardgas in de tweede, derde en vierde
schijf worden verhoogd met respectievelijk € 0,012, € 0,025 en € 0,013 per m3. De tarieven
voor elektriciteit in de derde en vierde schijf worden verhoogd met respectievelijk €
0,00261 en € 0,0005 per kWh. De tarieven voor aardgas dat wordt gebruikt in de
glastuinbouw in de tweede, derde en vierde schijf worden verhoogd met respectievelijk €
0,00404, € 0,025 en € 0,013 per m3. Deze verhogingen leiden tot een opbrengst van € 186
miljoen per jaar. Van deze opbrengst komt € 86 miljoen ten goede aan het budget van de
energie-investeringsaftrek (EIA). Hiervan wordt € 76 miljoen ingezet voor het verhogen
van het percentage van de EIA per 1 januari 2017 met 18 procentpunt. Daarnaast is € 10
miljoen beschikbaar om meer bedrijfsmiddelen voor de EIA in aanmerking te laten komen.
De Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 dient hiertoe per 1 januari te
worden aangepast. De resterende € 100 miljoen wordt ingezet om in de loon- en
inkomstenbelasting het bedrag van de maximale arbeidskorting, ten opzichte van het
wetsvoorstel, met € 16 te verhogen naar € 3.239.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks en D66 .
Diverse artikelen
36 (Van Vliet) over aanpassingen in box 3
Door dit amendement wordt voorkomen dat de in het Belastingplan 2016 opgenomen
herziening van box 3 per 1 januari 2017 in werking treedt. In plaats daarvan wordt het
forfaitaire rendement met een procentpunt verhoogd van 4% naar 5%. Daarnaast wordt
het heffingvrije vermogen verhoogd naar € 45.000.
De in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen die betrekking hebben op box 3, maar in
beginsel losstaan van de in het Belastingplan 2016 opgenomen herziening, vinden
onverminderd doorgang.
Verworpen. Voor: de fractie van Van Vliet.
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Diverse artikelen
22 (Van Weyenberg) over het terugdraaien van de verlaging van de maximale
arbeidskorting
Met dit amendement wordt de verlaging van 462 miljoen euro van de maximale
arbeidskorting uit het Belastingplan 2017 teruggedraaid. Op deze manier gaat werken
meer lonen. De door het kabinet voorgestelde verhoging van de belasting op arbeid is
slecht voor de werkgelegenheid en in tegenspraak met de ambitie van de regering om de
belasting op arbeid juist te verlagen. D66 dekt de verlaging van de belasting op arbeid
door belasting op vervuiling te verhogen. Het tarief van de derde schijf van de belasting op
elektriciteit wordt met € 0,005 verhoogd en de tarieven van de energiebelasting voor
aardgas en het tarief voor blokverwarming worden verhoogd met € 0,01578.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en Klein.
Diverse artikelen
42 (Krol) over geleidelijke afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting
Met dit amendement wordt beoogd de afbouw van de ‘hoge’ naar de ‘lage’ ouderenkorting,
conform de systematiek bij de arbeidskorting geleidelijk en niet – zoals nu het geval is –
abrupt te laten plaatsvinden. Thans is het mogelijk, dat een toename van het jaarinkomen
met slechts één euro kan leiden tot een inkomensval van € 1221 netto. Met dit
amendement kan de inkomensval van de hoge naar de lage ouderenkorting gedempt
worden. De voorgestelde afbouw komt ten goede aan de middeninkomens onder
gepensioneerden, die in de afgelopen jaren door een samenloop van omstandigheden
reeds aanzienlijk koopkrachtverlies hebben ondervonden.
Dit amendement bewerkstelligt in de loon- en inkomstenbelasting een geleidelijke afbouw
van de hoge ouderenkorting (€ 1292) naar de lage ouderenkorting (€ 71). Het beginpunt
van de afbouw komt te liggen op een tijdvakloon op jaarbasis, onderscheidenlijk een
verzamelinkomen, van € 36.057. Dit is gelijk aan het omslagpunt van de hoge naar de lage
ouderenkorting dat zonder toepassing van dit amendement zou gelden. Het afbouwtraject
eindigt bij een verzamelinkomen van € 55.000 (bedragen 2017). Het afbouwpercentage
bedraagt 6,446%.
Dit amendement wordt gedekt door in de loon- en inkomstenbelasting het bedrag van de
maximale arbeidskorting, ten opzichte van het wetsvoorstel, met € 39 te verlagen naar €
3184.
Verworpen. Voor: SP, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV.
Invoeging artikelen IA en IIA
39 → 52 (Van Vliet) over het schrappen van de afbouw van de arbeidskorting
Met dit amendement wordt de afbouw van de arbeidskorting geschrapt. Dit betekent dat de
maximale arbeidskorting zal gelden voor alle belastingplichtigen met een inkomen dat
hoger is dan of gelijk is aan het inkomen waarbij het opbouwtraject van de arbeidskorting
eindigt.
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De dekking à € 2,7 miljard vloeit voort uit de grondslag verbredende maatregelen van de
tegenbegroting van het lid Van Vliet. In overleg met de ambtelijke diensten van het
ministerie van Financiën wordt de hele dekking opgenomen in 1 verzamel-motie.
Verworpen. Voor: Van Vliet en Houwers.
Artikel II, invoeging onderdeel Ga
8 (Tony van Dijck c.s.) over het schrappen van de Expat-regeling
Dit amendement regelt dat de zogenaamde Expat-regeling, ook wel de 30%-regeling
genaamd, wordt afgeschaft. De opbrengst hiervan, te weten € 902 mln., wordt ingezet
voor het verlagen van het eigen risico met € 100, van € 385 naar € 285. Daartoe is een
amendement ingediend bij de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport (Kamerstukken II 2016/2017, 34 550 XVI, nr. 7).
Verworpen. Voor: SP, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV.
Artikel II, invoeging onderdeel Ga
18 → 25 (Dijkgraaf c.s.) over het aanpassen van de expatregeling
Dit amendement regelt dat de in artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet LB 1964
opgenomen gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen ter zake van
extraterritoriale kosten, inclusief de 30%-regeling, per werknemer per kalenderjaar wordt
gemaximeerd op een bedrag van € 53.400, zijnde 30% van € 178.000 (de zogenoemde
Balkenendenorm). Vergoedingen van schoolgelden vallen niet onder deze maximering.
Ingeval een werknemer zowel een vergoeding of verstrekking van de inhoudingsplichtige
als een vergoeding of verstrekking van een of meer met de inhoudingsplichtige verbonden
vennootschappen ontvangt, geldt het maximum voor de vergoedingen en verstrekkingen
die de werknemer van al deze inhoudingsplichtigen ontvangt. Voor die situatie worden bij
ministeriële regeling regels gesteld.
De opbrengst van deze maatregel, te weten € 158 miljoen, wordt ingezet voor verhoging
van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Hiertoe is een amendement ingediend op
de begroting van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de
SGP en de ChristenUnie.
Diverse artikelen
31 (Bashir) over het verlagen van de verhuurderheffing
Dit amendement maakt een huurverlaging voor sociale huurders van
woningcorporatiewoningen mogelijk. Iedereen verdient een betaalbaar dak boven zijn
hoofd. Maar afgelopen zes jaar heeft er een huurexplosie plaatsgevonden. In zes jaar tijd
stegen de huren van woningcorporatiewoningen met 28,8 procent. Dit amendement breekt
met deze koers en kiest voor de huurders. Zo kunnen de huren in 2017 met 200 euro per
jaar verlaagd worden.
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Als dekking wordt slechts 1% meer winstbelasting gevraagd van grote bedrijven en
multinationals. Het tarief van de tweede schijf in de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 wordt per 1 januari 2017 verhoogd van 25% naar 26%.
De opbrengst wordt gebruikt voor een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing
zodat woningcorporaties de huurverlaging mogelijk kunnen maken. Het ingevolge artikel
2.3 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II met ingang van 1 januari 2017 geldende
tarief van 0,536% wordt daarbij verlaagd naar 0,390%.
Als dit amendement wordt aangenomen, dient ook het wetsvoorstel «Wet maatregelen
woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing»
(Kamerstukken 34 548) te worden aangepast.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk.
Diverse artikelen
30 (Bashir en Gesthuizen) over het niet verlengen van de eerste schijf in de Vpb
Kleine ondernemers zijn meer gebaat bij een verlaging van de eerste tariefschijf in de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) dan bij een verlenging. Daarom wordt
voorgesteld om de stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf in de Wet vpb 1969
terug te draaien. Hiervoor in de plaats komt een stapsgewijze verlaging van het tarief in de
eerste schijf in de Wet Vpb 1969. De lengte van de eerste schijf in de Wet Vpb 1969 blijft
daarmee onveranderd op € 200.000, maar het in die schijf van toepassing zijnde
vennootschapsbelastingtarief van 20% wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd naar
19,5%, met ingang van 1 januari 2020 naar 19,1% en met ingang van 1 januari 2021 naar
18.75%.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV .
Vervallen van artikelen V, VI en VII
34 (Grashoff) over het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf Vpb tgv
Aof-premies
Met dit amendement wordt de stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf in de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) teruggedraaid. De lengte van de
eerste schijf in de Wet Vpb 1969 blijft daarmee onveranderd op € 200.000. De budgettaire
opbrengst wordt aangewend voor een terugsluis in de Aof-premie.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk.
Invoeging artikel IXA
12 (Omtzigt en Dijkgraaf) over het verhogen van de kansspelbelasting
Met dit amendement wordt het tarief van de kansspelbelasting verhoogd van 29 percent
naar 37,4 percent met ingang van 1 januari 2017. Dit amendement leidt tot een verhoging
van de opbrengst van de kansspelbelasting met € 100 miljoen per jaar. Dit amendement
dient ter dekking van een verhoging van de defensiebegroting met € 100 miljoen per jaar.
Verworpen. Voor: D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie
en het CDA.
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Diverse artikelen
27 (Geurts c.s.) over een bredeweersverzekering
Dit amendement zorgt er voor dat er in de Wet op belastingen van rechtsverkeer een
vrijstelling van assurantiebelasting wordt opgenomen voor brede weersverzekeringen.
Onder een brede weersverzekering wordt verstaan een verzekering als bedoeld in titel 4.1
van de Regeling Europese EZ-subsidies. Het betreft een verzekering voor agrarische
ondernemers tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige
weersomstandigheden (zoals ijzel, storm, brand door blikseminslag).
Ten behoeve van nader onderzoek naar staatssteun-aspecten is inwerkingtreding bij
koninklijk besluit voorzien.
De budgettaire derving van het vrijstellen van assurantiebelasting voor brede
weersverzekeringen bedraagt € 4 miljoen per jaar.
De derving wordt gedekt door het invoeren van een inflatiecorrectie op de specifieke
accijns van sigaretten en rooktabak en op het minimumbedrag aan accijns van sigaretten.
Deze inflatiecorrectie kan in verband met het aanvragen en produceren van nieuwe
accijnszegels niet eerder in werking treden dan op de eerste dag van de vierde maand na
de kalendermaand van publicatie van de inflatiecorrectie. Deze jaarlijkse indexatie
genereert de volgende opbrengst:
2017

5,6

2018

13,3

2019

28,9

2020

53,3

2021

84,5

Verworpen. Voor: PvdD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie,
het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren.
Invoeging artikel XA
32 (Bashir en Van Gerven) over het verhogen van de accijns op tabaksproducten
In het Belastingplan worden de huidige jaarlijkse accijnsaanpassing losgelaten waardoor de
tabaksaccijnzen niet meer automatisch geïndexeerd worden en dus niet meer meebewegen
met de prijsontwikkelingen in de markt. Dit zorgt ervoor dat sigaretten en rooktabak ieder
jaar relatief goedkoper worden terwijl veel andere belastingen wel meebewegen met
inflatie.
Dit amendement zorgt dan ook voor het invoeren van een inflatiecorrectie op de specifieke
accijns van sigaretten en rooktabak en op het minimumbedrag aan accijns van sigaretten.
Deze inflatiecorrectie kan in verband met het aanvragen en produceren van nieuwe
accijnszegels niet eerder in werking treden dan op de eerste dag van de vierde maand na
de kalendermaand van publicatie van de inflatiecorrectie. Deze jaarlijkse indexatie
genereert de volgende opbrengst:
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2017: 5,6
2018: 13,3
2019: 28,9
2020: 53,3
2021: 84,5
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.
Invoeging artikelen XA tot en met XF en invoeging artikel XIIA
44 (Schouten) over een impuls aan het verduurzamen van huurwoningen
Dit amendement geeft een impuls aan het verduurzamen van huurwoningen. Er wordt
namelijk een heffingsvermindering in de verhuurderheffing opgenomen voor activiteiten
betreffende de vermindering van gas- en elektriciteitsverbruik van huurwoningen. De
heffingsvermindering geldt voor een investering om te komen tot een zogenaamde nul-opde-meter-woning. Hiertoe wordt structureel € 100 miljoen aangewend voor verhuurders
die woningen verduurzamen, waarbij wordt aangesloten bij de investeringsfaciliteit die is
opgenomen in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.
Dit wordt gedekt door een zodanige verhoging van de accijns op sigaretten en rooktabak
dat voor beide productgroepen een opbrengst van € 50 miljoen per jaar wordt
gerealiseerd. Omdat een verhoging van de accijns op tabaksproducten in verband met het
aanvragen en produceren van nieuwe accijnszegels niet eerder in werking kan treden dan
met ingang van 1 april 2017 worden de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak met
ingang van 1 april 2017 zodanig verhoogd dat over 2017 een totale opbrengst van € 100
miljoen wordt gerealiseerd. Daarbij is rekening gehouden met een gedragseffect van 60%
en met het feit dat tabaksfabrikanten en -groothandelaren nog tot uiterlijk eind mei 2017
sigaretten en rooktabak met oude accijnszegels (waarover al accijns is betaald tegen het
oude tarief) mogen verkopen en afleveren aan de detailhandel. Met ingang van 1 april
2018 en 1 april 2019 worden de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak weer zodanig
verlaagd, rekening houdend met een gedragseffect van 40%, dat vanaf het jaar 2018
structureel een totale opbrengst van € 100 miljoen wordt gerealiseerd.
Dit betreft een structurele regeling en, indien dit amendement wordt aangenomen, zullen
de daartoe eventueel benodigde wijzigingen te zijner tijd worden aangebracht.
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.
Invoeging artikel XI0A
23 → 40 (Grashoff) over het degressieve tarief voor stadverwarming op hernieuwbare
energie
Dit amendement regelt dat het degressieve tarief voor aardgas tevens gaat gelden voor
stadsverwarming die (grotendeels) gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen.
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de
ChristenUnie.
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Invoeging artikel XI0A
41 (Grashoff) over verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de belasting op
aardgas
Dit amendement verhoogt het reguliere tarief in de eerste schijf van de belasting op
aardgas met € 0,0012 per m3. Dit amendement heeft een opbrengst van € 15 miljoen.
Deze opbrengst dient ter dekking van het amendement Grashoff, Kamerstukken II
2016/17, 34 552, nr. 40, over het tarief van stadsverwarming die (grotendeels) gebruik
maakt van hernieuwbare energiebronnen.
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de ChristenUnie.

Moties
51 (Aukje de Vries) over vervroegen van de evaluatie van de werkkostenregeling
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het
CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.
53 (Bashir en Grashoff) over monitoren van de kapitaalvlucht naar box 2
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de PVV.
54 (Van Vliet) over afschaffen van een combinatie van aftrekposten
Verworpen. Voor: Van Vliet en Houwers.
55 (Groot en Van Vliet) over woningcorporaties vrijstellen van overdrachtsbelasting en
vennootschapsbelasting voor DAEB-activiteiten
Overgenomen.
56 (Groot) over kiezen voor model A bij de implementatie van de CFC-regels
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.
57 (Groot en Omtzigt) over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is
omgezet in een gift
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het
CDA .
58 (Van Weyenberg en Omtzigt) over een Europees minimumtarief voor
vennootschapsbelasting
Aangehouden.
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59 (Van Weyenberg en Koolmees) over wegnemen van belemmeringen voor de
transformatie van kantoorpanden
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV .
60 (Van Weyenberg c.s.) over intrekken van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen
rijksmonumenten en scholing
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie,
het CDA en de PVV.
61 (Van Weyenberg c.s.) over een gesprek met veldpartijen over financiële steun voor het
onderhouden van rijksmonumenten
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren
en de PVV .
62 → 73 (Omtzigt c.s.) over toegang van natuurlijke vormen van innovatie tot de
innovatiebox
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de Groep Bontes/Van Klaveren.
63 (Omtzigt) over groepen waarvoor de marginale druk meer dan 56% bedraagt
Aangenomen. Voor: PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de
SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.
64 (Grashoff en Groot) over minimumeisen aan de reële economische activiteit van een
vennootschap
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.
65 (Grashoff en Bashir) over aanscherpen van de eis voor de S&O-verklaring
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de
ChristenUnie.
66 (Grashoff en Van Weyenberg) over een stimulans voor het thuis opladen van elektrische
auto's
Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.
67 (Grashoff) over stadsverwarmingen die omschakelen naar hernieuwbare energie
Aangenomen. Voor: de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.

