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Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen
2012)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 17 november met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendement
Artikel XII, invoeging nieuw onderdeel Fa
9 (Schouten)
Ter bestrijding van de Edelweissroute worden executeurs met ingang van 1 januari 2012
verplicht om de aangifte erfbelasting in te dienen. De Edelweissroute veronderstelt
namelijk dat de executeur op de hoogte is van buitenlandse vermogensbestanddelen, deze
voor de erfgenamen en in de aangifte erfbelasting verzwijgt en deze vervolgens na het
verstrijken van de huidige navorderingstermijn alsnog openbaart. De Nederlandse
Organisatie voor Executeurs (NOVEX), de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB)
en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) hebben recentelijk in hun
brieven naar de Tweede Kamer hun vrees geuit dat bona fide executeurs straks niet meer
bereid zullen zijn om een benoeming tot executeur te aanvaarden. Op grond van artikel 47
van de Invorderingswet 1990 kan de executeur aansprakelijk worden gesteld voor al de
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door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting indien de verkrijgers in
gebreke zijn deze te betalen. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit over verschuldigde
erfbelasting over buitenlandse vermogensbestanddelen die door de erflater tijdens zijn
leven en door de erfgenamen na zijn dood zijn verzwegen. De termijn om erfbelasting na
te vorderen over deze bestanddelen wordt eveneens met ingang van 1 januari 2012
onbeperkt. Dit betekent dat de executeur levenslang het risico op aansprakelijkstelling
loopt.
Het is van belang dat de executeurs bereid blijven hun benoeming te aanvaarden. Om de
voordelen van de wettelijke regeling in afdeling 4.5.6 BW die per 1 januari 2003 is
ingevoerd in de praktijk in stand te laten, wordt voorgesteld om de aansprakelijkheid van
de executeur voor de verschuldigde erfbelasting enigszins te beperken. Dit betekent dat de
executeur conform de gedachte achter de bestrijding van de Edelweissroute aansprakelijk
blijft voor de verschuldigde erfbelasting (inclusief eventuele boete), tenzij de executeur
bewijst niet bewust dan wel niet door onzorgvuldig handelen een onjuiste of onvolledige
aangifte voor de erfbelasting te hebben gedaan. Indien de executeur aannemelijk maakt
dat hem geen verwijt treft, is hij niet aansprakelijk voor de erfbelasting die is verschuldigd
over vermogensbestanddelen die door de erfgenamen voor hem zijn verzwegen of waarvan
de executeur ten tijde van het indienen van de aangifte geen kennis van heeft kunnen
nemen. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de executeur zich zal moeten
inspannen om alle informatie te verkrijgen die nodig is om de aangifte te doen. Op de
executeur rust een zwaarwegende zorgplicht om de aangifte juist en volledig in te dienen
zodat hij zich niet snel zal kunnen verdisculperen indien de aangifte onjuistheden of
onvolledigheden bevat.
Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en
CDA.

Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel XI, invoeging nieuw onderdeel Ba
7

Æ

18 (Braakhuis)

Het is belangrijk dat het parlement optimaal in staat is om parlementaire
controle uit te oefenen op de regering. Bij de parlementaire controle op de
Belastingdienst vindt nu soms een botsing plaats met de geheimhoudingsplicht.
In dit amendement wordt de geheimhoudingsplicht iets ingeperkt, maar op een
zodanige manier dat de geheimhouding van individuele belastinggegevens
gewaarborgd blijft.
Dit amendement regelt dat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt
bepaald dat de in artikel 67 van die wet opgenomen fiscale geheimhoudingsplicht niet geldt
voor gegevens die ten behoeve van de uitoefening van de parlementaire controletaak
worden verstrekt aan leden van de Eerste en Tweede Kamer voor zover die verstrekking
niet in strijd is met het belang van de staat. Daarbij wordt tevens bepaald dat die
informatie in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm wordt verstrekt. Met de
verschoningsgrond ‘strijd met het belang van de staat’ wordt aangesloten bij de
verschoningsgrond van artikel 68 van de Grondwet.
Ingetrokken.
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Diverse artikelen
8 (Braakhuis)
De wijzigingen in de onderdelen I tot en met V betreffen technische aanpassingen van het
onderhavige wetsvoorstel wegens samenloop met een beoogde aanpassing van het
wetsvoorstel Belastingplan 2012 via het bij amendement daarin in te voegen artikel XXIa
(zie amendement 33 003 nr. 12).
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66.
Invoeging nieuw artikel XXIIa
10 (Schouten)
Dit amendement heeft tot doel de onevenwichtigheden die in de praktijk zijn geconstateerd
met betrekking tot nalatenschappen die vóór de invoering van de Wet IB 2001 zijn
opengevallen zoveel mogelijk weg te nemen. Weliswaar biedt het vierde lid van het hier
bedoelde onderdeel daartoe een oplossing doch de voorwaarden die staan genoemd in de
onderdelen a, b en d van genoemd vierde lid zorgen ervoor dat deze tegemoetkoming niet
op alle «oude» nalatenschappen van toepassing is. Het gevolg hiervan is dat de rente voor
zover deze betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2001 in bepaalde gevallen wel is
belast bij een erfgenaam/legataris terwijl daartegenover geen mogelijkheid staat om de
rente af te trekken bij degene die de rente is verschuldigd. In de wetenschappelijke
literatuur is dan ook regelmatig kritiek uitgeoefend op deze bepaling. Door de voorwaarden
die staan genoemd in de onderdelen a, b en d te laten vervallen, wordt de «oude» rente
alleen belast bij de ontvanger als daartegenover een mogelijkheid staat om de rente af te
trekken en wordt de rentesystematiek net als onder het regime van vóór 1 januari 2001 bij
«oude» nalatenschappen weer in balans gebracht.
Verworpen. Voor: ChristenUnie.
Artikel I, invoeging nieuw onderdeel Ha
12 (Schouten)
Volgens artikel 5.7 Wet IB 2001 zijn bossen, natuurterreinen en landgoederen
(ongebouwd) vrijgesteld van de inkomstenbelasting omdat deze objecten weinig, of erger
negatieve, inkomsten opleveren. Omdat de regering destijds beducht was voor
«arbitrageruimte» is bij de invoering van de Wet IB 2001 verkondigd dat de vrijstelling van
artikel 5.7 Wet IB 2001 alleen van toepassing is als de objecten in volle eigendom zijn bij
de belastingplichtige. Door het robuuste systeem van box 3, kan de gestelde
«arbitrageruimte» zich evenwel niet meer voordoen. In de praktijk is dan ook veel kritiek
uitgeoefend op deze uitwerking omdat er helemaal geen rechtvaardiging bestaat om de
vrijstelling te ontnemen als de genoemde objecten in vruchtgebruik of erfpacht zijn
afgegeven. Conform het voorstel dat is gedaan in het rapport «Fiscale faciliteiten en
knelpunten bij natuurontwikkeling door particulieren» dat in opdracht van het ministerie
van (destijds) LNV is opgesteld, wordt in dit amendement uitdrukkelijk bepaald dat de
vrijstelling ook van toepassing is als op de vrijgestelde objecten een zakelijk genotsrecht is
gevestigd. Hierdoor kan zowel de bloot-eigenaar als de vruchtgebruiker aanspraak maken
op de vrijstelling en is er geen sprake meer van ongerechtvaardigde discriminatie tussen
de situatie waarin sprake is van volle eigendom waarbij een niet-zakelijk genotsrecht is
gevestigd (maar bijvoorbeeld een pacht- of huurrecht) en de situatie waarin de eigenaar
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een zakelijk genotsrecht heeft gevestigd (bijvoorbeeld een erfpachtrecht of een recht van
vruchtgebruik).
Verworpen. Voor: PvdD en ChristenUnie.
Artikel XI, vervallen van onderdeel B
13 (Schouten)
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de ingevolge het wetsvoorstel in artikel 10a
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen op te nemen informatieverplichting niet wordt
ingevoerd.
Ingetrokken.
Artikel I, invoeging nieuw onderdeel Fa
14 (Schouten)
Op grond van artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 is een van de voorwaarden
voor de kwalificatie van een woning als eigen woning dat de kosten en lasten op de
belastingplichtige drukken. Met dit amendement wordt in artikel 3.111, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet IB 2001 vastgelegd dat in situaties waarin een woning ter
beschikking staat op grond van een krachtens erfrecht verkregen recht van vruchtgebruik,
recht van bewoning of recht van gebruik, de hiervoor genoemde voorwaarde ziet op kosten
en lasten als bedoeld in artikel 3:220 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel
3:226 van het Burgerlijk Wetboek geldt voornoemde bepaling niet alleen bij vruchtgebruik,
maar is die bepaling van overeenkomstige toepassing bij recht van bewoning en recht van
gebruik. De wetgever vond het bij de invoering van de Wet IB 2001 maatschappelijk
ongewenst om in erfrechtelijke vruchtgebruiksituaties de eigenwoningregeling te
onthouden. Daarom is destijds in artikel 3.111 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 uitdrukkelijk
bepaald dat in dergelijke gevallen sprake is van een eigen woning. Deze bedoeling lijkt nu
te worden ondergraven door een recente uitlating van de regering dat de eigenwoningregeling in dergelijke gevallen niet van toepassing is als de gewone lasten en
herstellingen als bedoeld in artikel 3:220 lid 1 BW door de vruchtgebruiker worden
gedragen en verricht. In de huidige praktijk wordt evenwel standaard aangesloten bij de
regeling van artikel 3:220 lid 1 BW. Om te vermijden dat de eigenwoningregeling in de
huidige praktijk bij vruchtgebruiktestamenten toepassing mist, wordt ter verduidelijking
uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke regeling hieromtrent zodat conform de bestaande
opvattingen in de praktijk de eigenwoningregeling in dergelijke gevallen van toepassing
blijft.
Ingetrokken.
Artikel IV, onderdeel B en artikel XXIII, lid 12
16 (Groot)
Dit amendement introduceert een wettelijke vrijstelling voor woningcorporaties (toegelaten
instellingen op grond van de Woningwet) indien zij uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de
huisvesting aan ouderen dan wel mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
tot doel hebben, de zogenoemde zorgcorporaties.
Het vervallen van de vrijstelling voor woningcorporaties per 1 januari 2008 wordt ten
aanzien van deze specifieke groep ongedaan gemaakt.
De budgettaire derving van deze wijziging is geraamd op € 30 miljoen.
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In verband met (mogelijke) staatssteun is de inwerkingtreding afhankelijk van het oordeel
van de Europese Commissie. Om die reden treedt de in dit amendement opgenomen
aanpassing op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.
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Moties
De onderstaande moties zijn allemaal gepubliceerd in het Kamerstukkendossier Wijziging
van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (33.003) maar
kunnen ook betrekking hebben op het onderhavige wetsvoorstel.
43 (Van Vliet) over de 30% regeling
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV.
44 (Van Vliet) over dienstauto's van de Belastingsdienst
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
45 (Schouten/Braakhuis) over het vitaliteitspakket
Ingetrokken.
46 (Schouten/Omtzigt) over omzetten van vakantiedagen in een gift
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP,ChristenUnie, CDA en PVV.
47 (Omtzigt) over tijdige wetswijzigingen
Ingetrokken.
49 (Omtzigt/Groot) over uitbetalingen van de huurtoeslag door de Belastingsdienst
Aangehouden.
50 (Omtzigt c.s.) over een budgettair-neutraal alternatief
Ingetrokken.
51 (Omtzigt/Braakhuis) over parallelimport van vervuilende oldtimers
Aangehouden.
52 (Omtzigt/Van Vliet) over het anbi-register
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en PVV.
53 (Omtzigt/Van Vliet) over overleg van de SBBI-koepels
Met algemene stemmen aangenomen.
54 (Dijkgraaf) over fiscale instrumenten
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
55 (Groot) over verschillen in inkomen tussen werknemers en ondernemers
Ingetrokken.
56 (Groot/Omtzigt) over een visie op woningcorporaties
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Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA.
58 (Bashir/Irrgang) over een openbare database
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en D66.
59 (Bashir) over een vermogenswinstbelasting
Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks.
60 (Bashir) over een beperking van de hypotheekrenteaftrek
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
61 (Braakhuis) over parlementair toezicht op de Belastingsdienst
Aangehouden.
62 (Braakhuis/Groot) over de substance-eisen
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA.
63Æ? (Braakhuis) over afschaffing van het urencriterium
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
64 (Braakhuis/Groot) over aanschafbelasting op brom- en snorfietsen
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66.
65Æ? (Braakhuis) over de ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets
Ingetrokken.
66 (Koolmees c.s.) over aanpassing van het fiscale regime
Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
67 (Huizing/Van Vliet) over ontneming van de anbi-status van strafrechtelijk veroordeelden
Ingetrokken.
68 (Huizing) over de definitie van "culturele instelling"
Ingetrokken.

