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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31206 Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale 

maatregelen 2008) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 

van de PvdD stemde tegen.  

 
 

Aangenomen amendementen 
 

Artikel I 
Artikel VI, onderdeel A 
Artikel XXVD 
Artikel XXVF 
Artikel XXVI, negende lid 
25 (Tang c.s.) 
Algemeen 

Dit amendement strekt ertoe twee zaken te regelen. Het eerste onderwerp betreft 
Alternext Amsterdam, het tweede heeft betrekking op de meewerkaftrek. 
Er is (budgettaire) samenhang met het amendement op het Belastingplan 2008 dat 
voorziet in een additionele verhoging van de accijns op rooktabak en een apart tarief in de 
verpakkingenbelasting voor biokunststofverpakkingen. 

Alternext Amsterdam 

Het amendement beoogt de handel in aandelen die worden verhandeld op de multilaterale 
handelsfaciliteit Alternext Amsterdam te stimuleren door voor particuliere beleggers een 
vrijstelling in box 3 alsmede een heffingskorting in te voeren, welke vrijstelling en 
heffingskorting overeenkomen met de faciliteiten voor maatschappelijk beleggen en (deels) 
voor de huidige beleggingen in durfkapitaal.  
De faciliteit zal eerst getoetst worden op mogelijke staatssteunaspecten. Indien er sprake 
is van staatssteun, zal eerst een goedkeuringstraject bij de Europese Commissie moeten 
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worden doorlopen alvorens de maatregel in werking kan treden. Om die reden is de 
inwerkingtreding geregeld bij koninklijk besluit. 

Voorgesteld wordt de nieuwe maatregel na vijf jaar te laten vervallen. Tegen het einde van 
die periode van vijf jaar kan dan een evaluatie plaatsvinden met het oog op het beleid dat 
na afloop van die periode van vijf jaar gewenst is. 
In het nieuw voorgestelde artikel 5.18b, eerste lid, Wet IB 2001 zijn de aandelen 
aangeduid die in beginsel voor de vrijstelling en de heffingskorting in aanmerking komen. 
Het gaat daarbij in de eerste plaats om aandelen in een vennootschap waarvan het 
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en waarvan doel en feitelijke 

werkzaamheid bestaan in andere activiteiten dan het beleggen van vermogen en welker 
aandelen op Alternext Amsterdam genoteerd staan; eventuele andere door de 

desbetreffende onderneming uitgegeven aandelen, die niet op deze multilaterale 
handelsfaciliteit genoteerd staan, vallen hier dus niet onder. 
In de tweede plaats gaat om beleggingen in op Alternext Amsterdam genoteerde aandelen 
via een beleggingsfonds (“MKB-fondsen”), zoals dit onder meer ook bekend is van het 
groen beleggen (indirecte variant). 

De omvang van de vrijstelling zelf is geregeld in artikel 5.16 Wet IB 2001 en de 
heffingskorting is geregeld in artikel 8.20 Wet IB 2001.  
Meewerkaftrek 
Dit amendement strekt er tevens toe het vervallen van de meewerkaftrek ongedaan te 
maken. De meewerkaftrek is een eenvoudige forfaitaire regeling die niet door andere 
fiscale alternatieven ondervangen wordt.  

Budgettair 
Bij de voorgestelde beperking tot vijf jaar kost de faciliteit voor beleggingen in op Alternext 
Amsterdam genoteerde aandelen € 2,5 miljoen per jaar en cumulatief € 12 miljoen (over 
een periode van vijf jaar). Het ongedaan maken van het vervallen van de meewerkaftrek 
kost structureel € 7 miljoen. Beide maatregelen worden gedekt via het amendement op het 

wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) dat voorziet in een 
additionele verhoging van de accijns op rooktabak met een structurele opbrengst van € 12 

miljoen alsmede een apart tarief in de verpakkingenbelasting voor 
biokunststofverpakkingen. 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid 
Verdonk 
 
Artikel II, onderdeel D 
22 (Vendrik c.s.) 

Artikel 38c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) bevat een 
overgangsregeling voor de fiscale behandeling van VUT-regelingen voor werknemers die 
voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Op grond van die 
overgangsregeling blijft de fiscale faciliëring van VUT-regelingen zoals die gold tot en met 
31 december 2004 (dus tot invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling 
VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) ongewijzigd gehandhaafd, mits in de 

VUT-regeling is bepaald dat een werknemer die later met de VUT gaat dan volgens die 
VUT-regeling op zijn vroegst zou kunnen een (met inachtneming van actuariële 

grondslagen berekende) hogere uitkering krijgt (de zogenoemde spaar-VUT). De fiscale 
faciliëring bestaat daaruit dat de eindheffing als bedoeld in artikel 32aa Wet LB 1964 niet 
van toepassing is en de voor deze VUT-regelingen ten laste van het loon ingehouden 
premies volledig aftrekbaar zijn van het loon. Evenals bij wel onder die eindheffing vallende 
regelingen, zijn de VUT-aanspraken vrijgesteld van belastingheffing en de uitkeringen te 

zijner tijd belast (omkeerregel). De in dit amendement voorgestelde wijziging houdt in dat 
de fiscale faciliëring (het achterwege blijven van de eindheffing als bedoeld in artikel 
32aa Wet LB 1964 en volledige aftrek van ingehouden VUT-premies) ook geldt voor VUT-
regelingen waarin geen sprake is van 100% actuariële herrekening, maar van een 
verhoging van de uitkeringen die minimaal gelijk is aan 50% van de verhoging van de 
uitkeringen die zou resulteren bij een 100% actuariële herrekening. 
De verplichting tot actuariële herrekening wordt met dit amendement dus versoepeld. De 

huidige vereiste van 100% herrekening is verwerkt in bestaande VUT-regelingen en heeft 
in de meeste gevallen niet geleid tot problemen. Door sociale partners is evenwel verzocht 
om iets meer flexibiliteit onder de randvoorwaarde dat langer doorwerken blijft lonen. 
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Daartoe dient de minimumvereiste van 50% in dit amendement. Bestaande weeffouten in 
regelingen – bijvoorbeeld het vervallen van het recht op VUT op 65-jarige leeftijd of het 

verliezen van rechten bij overstap naar een andere werkgever – zullen bij aanvaarding van 
deze wijziging worden aangepast, zo hebben de sociale partners laten weten. Het 
amendement is aldus bevorderlijk voor het draagvlak onder de overgangsregeling, omdat 
sociale partners een afgebakende ruimte krijgen voor sector-specifieke oplossingen. De 
verantwoordelijkheid voor de precieze invulling en toepassing van het overgangsrecht komt 
darmee meer bij werkgevers en werknemers te liggen, terwijl de grondgedachte van de 
overgangsregeling – langer doorwerken moet lonen – van kracht blijft. 

Voor de administratieve lasten van het bedrijfsleven treedt eenmalig een conversie-effect 
op. 

Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel XII, onderdeel A 
Artikel  XXVI, derde lid, artikelen IV 
24 (Tang c.s.) 

Het amendement strekt ertoe bij de heffing van omzetbelasting ter zake van de levering 
van elektriciteit uit te gaan van een aangepaste maatstaf van heffing wanneer die 
elektriciteit wordt geleverd aan kleinverbruikers (in terminologie van de wet: anderen dan 
wederverkopers) met het oog op terug geleverde duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze 
maatstaf van heffing wordt verkregen door uit te gaan van het verschil tussen de prijs, 
exclusief omzetbelasting, die het elektriciteitsbedrijf in rekening brengt voor de aan een 

kleinverbruiker geleverde energie en de prijs van de door de kleinverbruiker aan het 
elektriciteitsbedrijf geleverde energie.  
Dit amendement beoogt de bestaande praktijk in de wet vast te leggen. Met die praktijk 
worden energieleveranties op dezelfde manier behandeld en duurzame productie door 
kleinverbruikers gestimuleerd. 

Met algemene stemmen aangenomen 
 

Artikel XII, onderdeel A 
Artikel XV 
11 → 20 → 21 → 26 (Vendrik c.s) 
Het amendement strekt ertoe de invoering van de voorgestelde herijking van de 
kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in artikel 11, 
eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 op te schorten. 

Dit impliceert dat de huidige wettelijke verwijzing voor deze kwaliteitstoets naar de Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) tot nader order gehandhaafd 
blijft. Wel is de formulering aangepast aan de Europeesrechtelijke eis dat de medische 
vrijstelling betrekking dient te hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens 
(zie artikel XII). Indiener wenst dat onderdeel b uit de MvT betreffende vrijstelling 
medische diensten geschrapt wordt, waardoor wél bijvoorbeeld sportkeuringen en 
beroepstesten niet langer onder de vrijstelling vallen. Onderdeel b uit de MvT betekent een 

ongewenste administratieve lastenverzwaring voor artsen en een financiële 
lastenverzwaring voor zorgbehoevenden. Het amendement laat ruimte aan de 

staatssecretaris van Financiën om in samenspraak met de Minster van VWS en in 
samenhang met een mogelijke herziening van de Wet BIG, na overleg met de sector, in 
het voorjaar te komen tot een herzien voorstel voor 1 januari 2009. 
De in dit amendement opgenomen verhoging van de wijnaccijns dient als dekking voor de 

vorengenoemde maatregel. Hiertoe worden de accijnzen op wijn en tussenproducten met 
ingang van 1 januari 2008 verhoogd met ruim 16%. Met deze verhoging is een budgettaire 
opbrengst van € 39 mln gemoeid. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA 
 
Artikel XII, onderdeel A 
12 (Cramer c.s.) 

In een Hofuitspraak worden peepshows aangemerkt als toneelvoorstellingen. Daardoor zou 
de toegangverlening tot die shows kunnen delen in het verlaagde BTW-tarief. Tegen deze 
uitspraak is door de staatssecretaris van Financiën bij de Hoge Raad cassatie ingesteld. Dit 
amendement strekt ertoe te verzekeren dat het algemene BTW-tarief voor peepshows ook 
na een eventueel negatieve uitspraak door de Hoge Raad gehandhaafd blijft. 
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Ook voor andere primair op erotisch vermaak gerichte optredens willen de indieners dit 
garanderen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 
Verdonk 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen E en F 
17 (Remkes) 
Dit amendement strekt ertoe het vervallen van de meewerkaftrek ongedaan te maken. 
Voor sommige zelfstandige ondernemers is de meewerkaftrek een adequate fiscale 

faciliteit. Ondernemers – mannen en vrouwen – zijn zelf wel in staat om een keuze te 
maken over het voor hen van toepassing zijnde fiscale regiem. Het terugdraaien van deze 
maatregel leidt tot een derving van € 7 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk  
 
Artikel VI wordt onderdeel A 
13 (Irrgang) 
Dit amendement strekt ertoe om dekking te bieden voor het amendement op het 
belastingplan 2008 (Kamerstuk 31 205, nr. 24) waarbij de integrale 

vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties vervalt. Het vervallen hiervan wordt 
gedekt door de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien. Dit 
levert € 200 miljoen op. De overige € 300 miljoen wordt gedekt door het tarief van 25,5% 
te verhogen tot 26,25%. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks  
 
Artikel VI, onderdeel 0A 

8 → 9 (Jules Kortenhorst/Tang) 
Dit amendement strekt ertoe de octrooibox uit te breiden met immateriële activa waarvoor 
geen octrooi is verleend maar die wel zijn voortgekomen uit een S&O-project. Deze 
uitbreiding bevordert succesvolle innovatie en past dus binnen de doelstelling van de 
octrooibox. Om de faciliteit toe te spitsen op het midden- en kleinbedrijf en het budgettaire 
beslag te beperken is het plafond voor de maximaal onder het boxtarief te brengen 

voordelen (de boxruimte) bij deze immateriële activa gelimiteerd tot € 400 000 per 
belastingplichtige per jaar. De budgettaire lasten van deze uitbreiding zijn geraamd op € 
70 miljoen per jaar. Voorgesteld wordt deze uitbreiding te financieren door invoering van 
twee nieuwe en aanvullende verleggingsregelingen in het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 
1968. Het gaat om verlegging van de belastingschuld bij executieverkopen op last van 
zekerheidsgerechtigden en bij executieverkopen op last van schuldeisers in het bezit van 
een executoriale titel. 

Vervallen in verband met de tweede nota van wijziging 
 
Artikel XVA 

18 (Remkes) 
Dit amendement beoogt te regelen dat het voorgestelde artikel 64 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen niet wordt ingevoerd. Hiermee zou een soepele wetstoepassing 
worden ondermijnd en zullen beperkingen opkomen in de bereidheid van de 

Belastingdienst tot het sluiten van vaststellingsovereenkomsten. Tevens zal het opnieuw 
maken van te ruime contralegemafspraken door een nieuw wetsartikel als artikel 64 Awr 
niet worden voorkomen. Evenmin voorkomt artikel 64 Awr dat de inspecteur gebonden is 
aan contralegemafspraken die de grenzen van artikel 64 lid 2 Awr overschrijden. Het 
voorgestelde artikel zou ook het gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel en de uitgebreide 
jurisprudentie daarover niet opzij kunnen zetten. Dit geldt te meer nu het voor een 

belastingplichtige, al dan niet met deskundige bijstand, in het algemeen niet eenvoudig zal 
zijn vast te stellen of een afspraak die hij met een inspecteur maakt de grenzen van artikel 
64 lid 2 Awr overschrijdt. Hij zal er in het algemeen van uit mogen gaan dat die grenzen 
niet worden overschreden als hij een bepaalde afspraak met de inspecteur maakt; hij 
mag er immers op rekenen dat de inspecteur verifieert of de te maken afspraak binnen de 
grenzen van artikel 64 lid 2 Awr valt en dat zulks het geval is als de inspecteur met de 
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afspraak akkoord gaat. Te vergaande contralegemafspraken moeten worden voorkomen 
door de uitvoerende ambtenaren van de Belastingdienst, niet door wetgeving. 

Verworpen. Voor: D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 
Artikel XXIV 
16 → 19 (Remkes)  
Dit amendement strekt ertoe de voorgestelde halvering van de indexatie 
van de zelfstandigenaftrek ongedaan te maken. Dit beperkingsvoorstel 

wordt door het kabinet zonder nadere onderbouwing gedaan, terwijl daar 
geen enkele objectieve reden voor is. Het terugdraaien van deze maatregel 
leidt tot een derving van € 12 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 

Moties 
 
38 (Jules Kortenhorst c.s.) over maatregelen gericht op excessieve beloningsbestanddelen  
Aangenomen. Voor:  PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV  
 
39 (Vendrik c.s.) over de toekomst van de Wet BIG 
met algemene stemmen is aangenomen 

 
40 (Koşer Kaya) over het vragen van advies over verdere sociaal-economische 
hervormingen  
Van de agenda afgevoerd 
 
41 (Tony van Dijck) over bevriezing van de accijnzen op alcohol en rookwaren 
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 
42 (Tony van Dijck) over de substantiële lastenverzwaring voor de kansspelsector  
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk  
 
43 (Cramer c.s.) over de gevolgen van de Vpb-heffing bij woningcorporaties voor 
stadsherstel 

Aangenomen. Tegen: fractie van de PVV  
 
44 → ?? (Cramer c.s.) over verdere differentiatie in de bpm op basis van CO2-uitstoot  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 
CDA 
 
45 (Tang c.s.) over het relateren van de vliegbelasting aan afstand en vliegtuigtype  

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

46 (Tang c.s.) over het afsluiten van een nieuw convenant met de woningcorporaties 
Met algemene stemmen is aangenomen 
 

47 (Tang c.s.) over het realiseren van gemengde wijken met koop- en sociale 
huurwoningen  
Aangenomen. Tegen: fractie van de PVV  
 
48 (Tang c.s.) over het niet-gebruik en de vereenvoudiging van heffingskortingen 
Met algemene stemmen is aangenomen 
 

49 (Remkes c.s.) over het indienen van een apart wetsvoorstel voor nieuw in te voeren 
belastingen  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en het lid Verdonk 
 
50 (Remkes c.s.) over het onder de ANBI-regeling brengen van amateursportverenigingen  
Aangenomen. Tegen: fractie van de SGP  
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51 (Remkes) over overleg over de bijdrage van het vliegverkeer aan CO2-reductie  

Verworpen. Voor: VVD, D66, PVV en het lid Verdonk  
 
52 (Remkes/Koşer Kaya) over de budgettaire effecten van vennootschapsplicht van 
woningcorporaties  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk  
 
53 (Van der Vlies c.s.) over een alternatief voor de fiscale aftrekmogelijkheid van aspirant-

adoptieouders  
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA 

en het lid Verdonk  
 
54 (Van der Vlies/Vendrik) over de effecten voor gemoedsbezwaarden van het afschaffen 
van de buitengewone-uitgavenregeling  
Van de agenda afgevoerd 

 


