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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 25 november 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31705 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale 

maatregelen 2009) 

 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 25 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 

van de VVD stemde tegen.  

 

 

Aangenomen amendementen 

 

 

Artikel XVI 

16 → 17 (Tang en Omtzigt) 

In het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep 

bij niet tijdig beslissen  kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende 

drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de 

Awir. Met dit amendement wordt dit teruggebracht tot twee jaar (derhalve tot 1 januari 

2011).  

Aangenomen met algemene stemmen 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I onderdeel C 

13 (Remkes) 

In dit amendement wordt voorgesteld het bedrag dat op grond van artikel 6.36 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 als gift kan worden aangemerkt in de vorm van het afzien van 

een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, te verhogen van € 0,20 per kilometer 

naar € 0,21 per kilometer. Deze verhoging komt in de plaats van de in het voorstel van 

wet opgenomen verlaging naar € 0,19 per kilometer. De budgettaire derving van dit 

amendement is (na afronding) nihil. 

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het ingediende amendement tot 

verhoging van de onbelaste kilometervergoeding van €0,19 naar €0,21 op het 

belastingplan 2009. 

Verworpen. Voor: VVD en het lid Verdonk 

 

 

Artikel II onderdeel A 

10 (Remkes) 

Dit amendement bewerkstelligt dat een VAR-beschikking in beginsel slechts eenmalig 

behoeft te worden aangevraagd. Daarna wordt automatisch jaarlijks een gelijkluidende 

VAR-beschikking verleend, tenzij de met betrekking tot het afgelopen jaar afgegeven VAR-

beschikking inmiddels is herzien. In het wetsvoorstel was opgenomen dat de automatische 

verlening pas  zou plaatsvinden indien de belastingplichtigen drie gelijkluidende VAR-

beschikkingen over de afgelopen drie kalenderjaren had ontvangen. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

 

 

Artikel III onderdeel Dc 

Artikel XI 

Artikel XVII 

12 (Remkes) 

Op grond van het onderhavige wetsvoorstel zou het amendement van de leden De Nerée 

tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink op het Belastingplan 2007  worden 

teruggedraaid. Dit wordt op grond van dit amendement ongedaan gemaakt. Dit betekent 

dat bv’s met op de peildatum  alleen directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) op de 

loonlijst niet meer als inhoudingsplichtigen worden beschouwd. Verder wordt op grond van 

het amendement een keuzeregeling ingevoerd. Deze keuzeregeling houdt in dat dergelijke 

bv’s op verzoek ten aanzien van die dga’s toch als inhoudingsplichtige kunnen worden 

aangemerkt. Daarmee kunnen zij desgewenst gebruik blijven maken van de 

afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Hierna worden de wijzigingen per onderdeel toegelicht. 

I. Wijziging artikel III, onderdeel Dd (artikel 32d van de Wet op de loonbelasting 1965) 

Op grond van onderdeel I wordt de doorbetaaldloonregeling in artikel 32d van de Wet op 

de loonbelasting 1965 aangepast. De wijziging strekt ertoe dat deze regeling ook kan 
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worden toegepast op bv’s die niet inhoudingsplichtig zijn omdat zij op de peildatum alleen 

dga’s op de loonlijst hebben. 

II. Wijziging artikel XI (Belastingplan 2007) 

Op grond van artikel XI werd het hiervoor genoemde amendement De Nerée tot Babberich 

en Dezentjé Hamming-Bluemink teruggedraaid. Deze tekst vervalt.  

In plaats daarvan wordt het in het Belastingplan 2007 opgenomen artikel 6, zesde lid, van 

de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Op grond van deze bepaling zijn bv’s met op 

de peildatum alleen dga’s op de loonlijst niet inhoudingsplichtig. Met de wijziging van deze 

bepaling wordt bereikt dat deze groep bv’s ervoor kunnen kiezen om toch als 

inhoudingsplichtige te worden aangemerkt (onderdeel A). Dit geldt dan voor ten minste 

een kalenderjaar, behalve in een jaar waarin de dienstbetrekking is aangegaan of 

beëindigd. De ingangsdatum is 1 januari of het tijdstip waarop de dienstbetrekking is 

aangegaan. Voorwaarde is dat vooraf een gezamenlijke verklaring van de bv en de 

directeur-grootaandeelhouder aan de inspecteur wordt toegezonden. 

De inhoudingsplicht voor bv’s met alleen dga’s op de loonlijst zal op 1 januari 2010 

eindigen. Hiertoe is de inwerkingtredingsbepaling van dit onderdeel van het Belastingplan 

2007 aangepast (onderdeel B). 

III. Wijziging artikel XVII  

Op grond van deze bepaling treedt de wijziging van de doorbetaaldloonregeling in verband 

met de beëindiging van de inhoudingsplicht voor bv’s met op de peildatum alleen dga’s op 

de loonlijst, ook op 1 januari 2010 in werking.  

Budgettaire gevolgen 

De budgettaire gevolgen van dit amendement zijn nihil. Wel leidt het amendement tot een 

incidentele kasschuif. 

Verworpen. Voor: D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

 

Artikel VII onderdeel B 

11 (Remkes) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de door woningcorporaties verschuldigde 

bijdrageheffingen ten behoeve van de 40 zogenoemde krachtwijken, bij het bepalen van de 

winst in aftrek kunnen worden gebracht.  

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen dat deze bijdragen bij het bepalen van 

de winst niet in aftrek konden worden gebracht. Dit is bij het bepalen van de Vpb 

ongebruikelijk omdat het om een heffing op publieksrechtelijke grondslag gaat.  

Met dit amendement is een budgettaire derving van € 19 mln. gemoeid. De financiële 

dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD -fractie in de 

tegenbegroting heeft gedaan.  

Verworpen. Voor: VVD en lid Verdonk 

 

Artikel XVI 

14 (Remkes) 

In het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep 

bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende 

drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de 
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Awir. Met dit amendement wordt dit teruggebracht tot één jaar (derhalve tot 1 januari 

2010).  

Het kunnen laten verlopen van wettelijke beslistermijnen dient uit een oogpunt van 

burgers en bedrijven tot het uiterste beperkt te blijven. Een periode van 3 jaar is veel te 

lang. De belastingdienst dient de eigen systemen op een veel kortere termijn op orde te 

brengen.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 


