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 aan De leden van de vaste commissie voor 
Financiën 
 
 

 
 datum 12 november 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35577 
Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en 
beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 november 2020  aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, 
SGP, CDA, ChristenUnie en PVV. 
Tegen: FVD en Van Haga. 
  
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel III0A 
7  9  11 (Leijten) over aanpassing van de vermogensrendementsheffing zodat alleen 
daadwerkelijk behaald rendement wordt belast 
 
Het voorliggende wetsvoorstel geeft huurders met een laag inkomen bij woningcorporaties 
een eenmalige huurverlaging. Daarmee doet de wet niets voor huurders van 
woningcorporaties in het geliberaliseerde segment en niets voor huurders in de vrije en 
particuliere sector. Tegelijkertijd heeft dit jaar de grootste huurstijging in zes jaar tijd 
plaatsgevonden. Daarom willen we met dit amendement ervoor zorgen dat de huurprijzen 
voor alle huurders in 2021 niet verhoogd mogen worden. De huurprijzen worden daarmee 
gemaximeerd op het huurniveau van 2020. Huurverlagingen of -kortingen kunnen plaats 
blijven vinden voor hen die daarvoor in aanmerking komen. 
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Invoegen onderdeel Ca 
10 (Leijten en Alkaya) over schadevergoeding van letselschadeslachtoffers uitzonderen van 
vermogensrendementsheffing  
 
Met dit amendement creëren indieners een uitzondering op de 
vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers. Letselschadeslachtoffers zijn 
vaak voor de rest van hun leven getekend door wat hen is overkomen en zij ontvangen 
een schadevergoeding om hen in die lange periode te ondersteunen, in aanvulling op het 
inkomen of om bijzondere uitgaven te bekostigen. De vermogensrendementsheffing treft 
deze groep nu ongemeen hard doordat zij deze schadevergoeding niet mogen of niet 
kunnen gebruiken om te beleggen en het juist als spaargeld aanhouden. Door de forfaitaire 
verdeling gaat de Belastingdienst er echter wel vanuit dat zij een substantieel deel 
beleggen en hierdoor betalen letselschadeslachtoffers ieder jaar belasting over een 
schadevergoeding waarover zij geen of amper inkomsten ontvangen. Indieners creëren 
met dit amendement de mogelijkheid om letselschadeuitkeringen op een afzonderlijke 
schaderekening te plaatsen die niet in de berekening van de vermogensrendementsheffing 
wordt betrokken. 
Indieners stellen tevens voor om nadere regels per ministeriële regeling te laten 
vastleggen waarin onder andere regels over het gebruik van de schaderekening kunnen 
worden opgenomen en waarin renseignering van gegevens door banken ten behoeve van 
de aangifte nader kan worden vastgelegd.  
 
Met dit amendement wordt met ingang van 1 januari 2021 bewerkstelligd dat rechten op 
kapitaalsuitkeringen die zijn toegekend als vergoedingen voor geleden schade door letsel 
of overlijden alsmede de ontvangen uitkeringen uit deze rechten geen onderdeel zijn van 
de rendementsgrondslag in box 3 en daarmee worden vrijgesteld van de heffing in box 3. 
Voor toepassing van de vrijstelling op de genoemde uitkeringen moeten deze zijn 
ondergebracht op een schaderekening. Een schaderekening is een bij een bank 
aangehouden rekening waarop uitsluitend dergelijke schadevergoedingen kunnen worden 
gestort. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot 
de voorwaarden voor een schaderekening. 
 
 


