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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33287 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale 

maatregelen Begrotingsakkoord 2013) 

 
Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, 
VVD, CDA, SGP en ChristenUnie stemden voor. 

Aangenomen amendement 
 

Diverse artikelen 

18 (Schouten) 

Dit amendement strekt er toe om het overgangsrecht ter zake van de verhoging van het 

algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken te verruimen. Indien 

overeenkomsten voor 28 april 2012 zijn afgesloten voor de levering van een woning na 30 

september 2012 waarbij de betaling in termijnen geschiedt blijft het tarief van 19% van 

toepassing op alle termijnen voor 1 oktober 2013. Voor het begrip woningen wordt 

aangesloten bij het begrip woning van de posten b8 en b19, van Tabel I behorende bij de 

Wet OB 1968, zoals dit begrip is toegelicht in het besluit van Besluit van 27 oktober 2011, 

nr. BLKB 2011/26M, Stcrt. 2011, 19798. De uitbreiding ziet niet op overige onroe-rende 

zaken of verbouwingen. Dit amendement regelt verder dat de accijns op mousserende 

wijnen en tussenproducten, gedurende een periode van vier jaar niet wordt verlaagd. 

Daarnaast wordt de tariefcate-gorie voor wijnen met meer dan 15% vol alcohol 

gehandhaafd. Indieners vinden het niet gepast om in tijden van grote economische 

bezuinigingen de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten met ruim 65% te 

verlagen en de accijns op zware wijnen met meer dan 30% te verlagen. Het verschil in 
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accijns tussen mousserende en niet-mousserende wijnen is ongewenst, maar dit kan beter 

opgelost worden door de accijnzen geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien dan door de 

accijns op mousserende wijnen enorm te verlagen. De opbrengst van het amendement om 

de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten niet te verlagen is € 10,6 miljoen 

per jaar. Het niet afschaffen van het accijnstarief voor wijnen met meer dan 15% vol 

alcohol levert € 0,8 miljoen per jaar op. Samen brengen de twee maatregelen jaarlijks € 
11,4 miljoen op. De uitbreiding van het overgangsrecht met betrekking tot onroerende 

zaken kost eenmalig 45 miljoen. Dit wordt intertemporeel gedekt door de opbrengst van 

het gedurende een periode van vier jaar niet verlagen van de accijns op mousserende 

wijnen en tussenproducten en het handhaven van het accijnstarief voor wijnen met meer 

dan 15%vol alcohol. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
Verworpen amendementen 
 

Diverse artikelen 

9  14 (Groot en Monasch) 

Dit amendement strekt tot herinvoering van de grondwaterbelasting en de 

afvalstoffenbelasting en het onder het verlaagde btw-tarief brengen van renovatie- en 

herstelwerkzaamheden, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen 

van de waarde van de verstrekte diensten. Het toe te passen tarief op renovatie- en 

herstelwerkzaamheden als bedoeld in artikel IX, onderdeel B, is het tarief dat van kracht is 

op het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet, met uitzondering van de situatie 

waarbij de verschuldigdheid al voor 1 januari 2013 is ontstaan als gevolg van een 

vooruitbetaling voor renovatie- en herstelwerkzaamheden waarvan het moment van 

prestatie pas plaatsvindt na 1 januari 2013. In deze situatie geldt het tarief dat van 

toepassing is op het moment van ontstaan van de verschuldigdheid. De budgettaire 

derving van deze maatregel wordt geschat op structureel € 226 miljoen euro. Het 

verlaagde btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt gedekt uit de 

herinvoering van de grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting, opbrengst structureel 

respectievelijk € 183 en € 44 miljoen (prijspeil 2013). De tot en met 31 december 2011 in 

de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen bepalingen met betrekking tot de 

grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting worden daartoe met ingang van 1 januari 

2013 opnieuw in de wet opgenomen. De in het voorstel opgenomen tarieven van de 

grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting zijn de tarieven zoals deze zouden hebben 

gegolden in 2012, ingeval deze belastingen niet zouden zijn afgeschaft (tarieven 2011 na 

toepassing van de inflatiecorrectie van 1,7%). Alvorens de tarieven op 1 januari 2013 in 

werking treden, zullen deze nog worden geïndexeerd aan de hand van de 

tabelcorrectiefactor zoals deze in juli 2012 wordt vastgesteld. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 
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Artikel XIII, onderdeel A, en Artikel XVI, onderdeel D 

10  13 (Groot) 
  
Dit amendement strekt ertoe de zogenoemde tijdelijke willekeurige afschrijving voor 

investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling of de 

economische structuur, in beperkte vorm, opnieuw open te stellen voor investeringen die 

worden verricht in 2013 en voor het overige aan de geldende criteria voldoen. De 

herinvoering van de willekeurige afschrijving wordt gedekt door de bij het Belastingplan 

2012 herziene afschaffing van de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 ongedaan te 

maken. Dit levert € 300 mln. op. 
 
Deze regeling is gebaseerd op artikel 3.34, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 

2001, maar uitgewerkt in de artikelen 13, 14 en 15 van de Uitvoeringsregeling willekeurige 

afschrijving 2001. Deze laatstgenoemde artikelen zullen dan aan het einde van het jaar per 

ministeriële regeling moeten worden aangepast. Uitgangspunt van het amendement is dat 

investeringen verricht in 2013 in aangewezen bedrijfsmiddelen in 4 jaar mogen worden 

afgeschreven. Het openstellen van de tijdelijke willekeurige afschrijving voor de duur van 

één jaar (2013) kost op deze wijze € 130 mln. De effecten voor het EMU-saldo zijn in 

2013–2016 jaarlijks € 270 mln. 

Verworpen. Voor: PvdA. 

 
Moties 
 

15 (Groot) over een forfaitare aftrek over het eigen vermogen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA en ChristenUnie. 

 

16 (Van Vliet en Bashir) over het Bosalgat 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, PVV en het lid Brinkman. 

 

17 (Van Vliet) over het btw-tarief 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en PvdA en het lid Brinkman. 

 

19 (Bashir) over het intrekken van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, PVV en het lid Brinkman. 


