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 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 

 

 datum 19 november 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33752 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 19 november 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, 

ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

De aanwezige leden van de fractie van de PVV is aantekening verleend dat zij geacht 

wensen te worden vóór artikel XIX, onderdeel A t/m D, te hebben gestemd. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Diverse artikelen 

43  58 (Schouten) dat regelt dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn 

ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige extra 

verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 

 

Met dit amendement wordt geregeld dat schenkingen voor de aflossing van restschulden 

die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de tijdelijke 

verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 (onderdeel II). Op deze wijze worden ook 

mensen met een zogenoemde ‘oude restschuld’ in 2014 in de gelegenheid gesteld deze 

schuld versneld af te lossen.  

Dit amendement leidt tot een eenmalige derving van € 5 miljoen in 2014. De dekking 

hiervoor wordt gevonden in het voor één jaar (2014) verlagen van de grens tussen de 
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tariefschijven in de Successiewet 1956 met € 3000 (onderdeel I). In verband met het 

tijdelijke karakter van die verlaging, wordt de grens (thans € 118 254) met ingang van 1 

januari 2015 weer verhoogd met € 3000 (onderdeel III). 

Het amendement wordt gewijzigd in verband met enige technische aanpassingen. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD 

en SP. 

 

 

Artikel XXIII, onderdeel B 

23 (Van Ojik) over het bieden van lange termijn investeringszekerheid aan de leden van 

een coöperatie 

 

Met amendement wordt beoogd de leden van coöperatie lange termijn 

investeringzekerheid te bieden. Als de belastingkorting komt te vervallen of wordt 

verminderd, wordt aan coöperaties die al van de regeling gebruik maken 

investeringszekerheid geboden. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van tien jaar 

vanaf het moment dat de coöperatie door de Belastingdienst is aangewezen en dat de 

leden van de coöperatie in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. 

Aangenomen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. 

 

 

Artikel XXIIIA, onderdeel C 

33 (Omtzigt) over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de 

afvalstortbelasting 

 

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt dat bij ministeriële regeling aparte 

categorieën van gevaarlijke afvalstoffen worden vastgesteld en dat voor deze categorieën 

een verlaagd tarief wordt gehanteerd, dan wel dat deze categorieën afval worden 

vrijgesteld. Daarmee regelt het amendement dat wanneer blijkt dat gevaarlijk afval, zoals 

asbest wordt gedumpt, de verhoging van het tarief voor dit gevaarlijke afval kan worden 

teruggedraaid. Ook andere ongewenste effecten van de verhoging van de 

afvalstortbelasting, zoals het niet meer laten verwijderen van asbest door bedrijven, 

kunnen middels dit amendement worden bestreden.  

 

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving op het moment dat van de hier gegeven 

delegatiebevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Het amendement voorziet niet in een 

dekking voor die derving, omdat voor die tijd niet kan worden voorzien of van de 

delegatiemogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. 

Aangenomen. Voor: CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, PvdD en SP. 
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Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

45 (Bashir) over een vijfde schijf in de inkomstenbelasting 

 

Dit amendement voorziet in een vijfde schijf in de inkomstenbelasting.  

Bij invoering van deze vijfde schijf worden belastbare inkomens, onderscheidenlijk 

belastbare lonen, hoger dan € 150.000 voor het deel van het belastbare inkomen, 

onderscheidenlijk belastbare loon, dat dit bedrag te boven gaat, belast met een tarief van 

60%.  

Met de in de artikelen I en V van het wetsvoorstel op te nemen wijzigingen van de 

artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001 alsmede van de artikelen 20a 

en 20b van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt invoering van een vijfde tariefschijf in 

de loon- en inkomstenbelasting beoogd.  

De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 430 mln. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en SP. 

 

 

Diverse artikelen 

59 (Van Ojik) over het aanpassen van de tijdelijke verlaging van het bijtellingspercentage 

voor nulemissieauto’s 

 

Met dit amendement wordt de tijdelijke verlaging van het bijtellingspercentage voor 

nulemissieauto’s aangepast. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en 

een waarde van niet hoger dan € 50 000 wordt met ingang van 1 januari 2014 geregeld 

dat in plaats van een korting op het bijtellingspercentage van 21%-punt een korting van 

25%-punt van toepassing wordt waardoor voor deze auto’s de facto een nihil-bijtelling gaat 

gelden. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en een waarde van 

hoger dan € 50 000 wordt met ingang van 1 januari 2014 geregeld dat in plaats van een 

korting op het bijtellingspercentage van 21%-punt een korting van 18%-punt van 

toepassing wordt waardoor voor deze auto’s de facto een bijtelling van 7% gaat gelden. 

Deze aanpassingen van het bijtellingspercentage gelden tot 1 januari 2016. 

 

De hiervoor genoemde aanpassingen van het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s in 

2014 en 2015 laat de volgende budgettaire derving zien: 

2014: € 0,3 miljoen 

2015: € 0,8 miljoen 

2016: € 0,8 miljoen 

2017: € 0,8 miljoen2018: € 0,8 miljoen 

2019: € 0,5 miljoen 

 

Deze totale derving van € 4 miljoen wordt gedekt door voor de jaren 2014 en 2015 voor de 

categorie auto’s waarvoor een verlaging van de bijtelling met 5% van de waarde van de 

auto geldt, deze verlaging te verminderen tot 4,9%. Door het overgangsrecht met 

betrekking tot auto’s waarvan het kenteken voor 1 januari 2014 voor het eerst op naam is 

gesteld en die op het moment van die tenaamstelling voor de verlaging van 5% van de 
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waarde van de auto in aanmerking komen buiten toepassing te laten, gaat ook voor deze 

auto’s de facto een bijtelling gelden van 20,1%. Door tevens het overgangsrecht buiten 

toepassing te laten met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken in de periode van 1 

januari 2014 tot 1 januari 2016 voor het eerst op naam is gesteld en die op het moment 

van die tenaamstelling op grond van dit amendement voor de verlaging van 4,9% van de 

waarde van de auto in aanmerking komen, geldt met betrekking tot die auto’s vanaf 1 

januari 2016 wederom de facto een bijtelling van 20%. Ook voor auto’s waarvan het 

kenteken reeds voor 1 januari 2014 voor het eerst op naam is gesteld gaat hierdoor vanaf 

1 januari 2016 wederom de facto een bijtelling van 20% gelden. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Diverse artikelen 

41  61  70 (Omtzigt) dat een aantal wijzigingen in de regeling omtrent de verhoogde 

vrijstelling van de schenkbelasting bewerkstelligt 

 

De verhoging door de regering van de eenmalig verhoogde vrijstelling van de 

schenkbelasting van € 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan 

kinderen tussen 18 en 40 jaar (artikel 33, onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet 1956) 

tot € 100.000 is een leuk gebaar, maar slechts zeer weinig belastingplichtigen kunnen hier 

gebruik van maken. Hiervoor moeten belastingplichtigen immers in één jaar € 100.000 aan 

vermogen vrij kunnen maken om te schenken of een veelvoud daarvan indien de 

belastingplichtige aan al zijn kinderen een schenking wil doen en niet het ene kind wel wil 

bevoordelen en het andere kind niet.  

Daarom regelt dit amendement een aantal aanpassingen van de regeling, om ervoor te 

zorgen dat door de vrijstelling zoveel mogelijk belastingplichtigen die een ander willen 

helpen met bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheekschuld een grote schenking kunnen 

doen.  

In plaats van de verhoging regelt het amendement dat de vrijstelling kan gebruikt in vier 

aaneengesloten jaren. Bovendien is de vrijstelling niet alleen in 2014 te gebruiken, maar 

gedurende de komende 7 jaren, tot 2021, en langer indien de Kamer wenst de vrijstelling 

te verlengen. Indiener verzoekt de regering om een jaar voor het aflopen van de 

vrijstelling een korte evaluatie naar de Kamer te sturen.  

Daarnaast worden met dit amendement twee gereduceerde belastingtarieven 

geïntroduceerd voor schenkingen voor de eigen woning aan personen tussen 18 en 45 jaar 

van anderen dan de ouders. Deze verlaagde tarieven gelden tot een bedrag aan belaste 

verkrijgingen van € 51.407 voor één periode van vier aaneengesloten kalenderjaren per 

schenker.  

Vervolgens komt de eenmalig verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting tot een bedrag 

van € 51.407 ook te gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 40 en 45 

jaar en mogen schenkingen, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, tevens 

gedaan worden voor de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning, 

ook indien deze restschuld ten gevolge van een vervreemding buiten de periode van 29 

oktober 2012 tot en met 31 december 2017 is ontstaan of ontstaat. Tot slot wordt het 

tarief van de schenkbelasting voor schenkingen van grootouders aan hun kleinkinderen 

tussen 18 en 45 jaar voor de eigen woning, tot een bedrag van in totaal € 51.407 in vier 
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jaren, verlaagd naar 5% en voor schenkingen van derden voor de eigen woning, eveneens 

tot een bedrag van in totaal € 51.407 in vier kalenderjaren, naar 10%. Schenkingen die 

onder dit verlaagde tarief vallen zijn, evenals schenkingen die vallen onder de verhoogde 

schenkingsvrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning of een dure studie, 

uitgezonderd van de werking van de 180 dagenregeling van artikel 12 van de Successiewet 

1956. De bestaande voorwaarden voor de vrijstelling voor schenkingen voor de eigen 

woning van ouders aan hun kinderen zullen op gelijke wijze gaan gelden voor de verlaagde 

belastingtarieven. 
 

Dit amendement leidt in 2014 tot een opbrengst van € 70 miljoen en vanaf 2015 

structureel tot een derving van € 10 miljoen. Omdat de voorgestelde wijzigingen in de 

eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning na 7 jaar komen te 

vervallen, tenzij de Kamer bij wet anders bepaalt, is het amendement per saldo 

budgetneutraal en bovendien positief voor het EMU-saldo. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, invoeging onderdeel Fbis 

46 (Klein) over verlaging van het percentage voor de forfaitaire 

vermogensrendementsheffing van 4% naar 2% 

 

Spaarders betalen thans 1,2 procent belasting over spaargeld dat uitkomt boven de 

heffingsvrije grens van € 21.139 euro (€ 42.278 voor paren). Deze belasting staat los van 

de werkelijke rente die spaarders ontvangen.  

 

De fiscus gaat bij het vaststellen van de vermogensbelasting uit van een (fictief) 

rendement van 4%, waarover vervolgens 30% belasting betaald moet worden. In de 

praktijk komt dit neer op een jaarlijkse belasting van 1,2% over het vermogen boven de 

heffingsvrije grens.  

 

Indiener stelt vast, dat rond 40% van de belastingbetalers die te maken hebben met de 

vermogensrendementsbelasting, hun gehele vermogen op een spaarrekening hebben 

staan, en een spaarrente genieten die al jaren ruim onder de 4% ligt. Met de inflatie daar 

nog bij gerekend resulteert de geheven vermogensrendementsheffing in een structurele 

afname van gespaard vermogen. Beleggers met een bewust gekozen «defensief  

beleggingsprofiel» komen eveneens veelal niet aan 4% rendement op het vermogen, 

waardoor ook zij vermogenserosie ondervinden door de huidige 

vermogensrendementsheffing.  

 

Indiener is van mening, dat de vermogensrendementsheffing in deze omvang grote 

groepen spaarders en beleggers aanzet tot grote terughoudend bij hun bestedingen, 

respectievelijk prikkelt tot risicovoller beleggingen. Deze ontwikkelingen zijn 

contraproductief voor het consumentenvertrouwen, de consumptieve bestedingen, en de 

financiële moraal van beleggers.  
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Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld in artikel 5.2 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 het percentage voor de forfaitaire vermogensrendementsheffing 

te verlagen van 4% naar 2%.Halvering van de rendementsheffing leidt tot een budgettair 

beslag van € 2,1 miljard structureel. Dekking wordt verkregen door een structurele 

taakstellende verlaging van de rijksbegroting met € 2,1 miljard. 

Verworpen. Voor: 50PLUS. 

 

 

Diverse artikelen 

62 (Omtzigt) over het ongedaan maken van de in het wetsvoorstel voor de jaren 2015 en 

latere jaren opgenomen verdere afbouw van de algemene heffingskorting en de voor die 

jaren opgenomen verlenging van de afbouw van de arbeidskorting 

 

Dit amendement beoogt de in het voorstel van wet voor de jaren 2015 en latere jaren 

opgenomen verdere afbouw van de algemene heffingskorting en de voor die jaren in dit 

wetsvoorstel opgenomen verlenging van de afbouw van de arbeidskorting ongedaan te 

maken. Daarbij wordt voor het jaar 2015 en voor verdere jaren de ondergrens van de 

afbouw van de arbeidskorting gesteld op € 550, (dus 2014 € 367 en vanaf 2015 € 550). 

Vanaf 2016 zal die ondergrens worden meegenomen in de jaarlijkse indexatie, indien die 

wordt toegepast voor dat jaar.  

Ook de voor het jaar 2015 en latere jaren in het voorstel van wet opgenomen verhogingen 

van het maximum van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden ongedaan 

gemaakt.  

De budgettaire opbrengst (per saldo) die het terugdraaien van de verhogingen van de 

algemene heffingskorting en de arbeidskorting (budgettaire opbrengst) en het terugdraaien 

van de verlenging van de afbouw van de arbeidskorting voor de jaren 2015 en verder 

(budgettaire last) in dit amendement oplevert, wordt teruggesluisd via verhogingen van de 

algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Per saldo is dit amendement derhalve 

budgettair neutraal. 

Verworpen. Voor: CDA en 50PLUS. 

 

 

Diverse artikelen 

52 (Klein) over ongedaanmaking van de in het wetsvoorstel vanaf het jaar 2015 

opgenomen gefaseerde afschaffing van de werkbonus 

 

Met dit amendement wordt beoogd de in het wetsvoorstel vanaf het jaar 2015 opgenomen 

gefaseerde afschaffing van de werkbonus ongedaan te maken. Budgettaire derving 

bedraagt:  

 

     2014 2015 2016 2017 struc. 

Ongedaan maken afschaffing van de   

werkbonus     0  163  183  196  210 

 

De werkbonus, die 1 januari 2013 is ingegaan, is volgens het regeerakkoord van het 

kabinet Rutte II bedoeld voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. 
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Hiermee kan een werknemer die doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de 

stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Dat dit wordt afgeschaft is des te 

pijnlijker nu er geen overbruggingsregeling ter overbrugging van het «AOW gat» ligt  

waarop iedereen in gelijke mate aanspraak kan maken. Door de werkbonus nu al weer af 

te schaffen stelt de overheid zich wispelturig op en is daarmee onbetrouwbaar voor de 

mensen die dit aangaat. 

Verworpen. Voor: 50PLUS en SP. 

 

 

Artikel XIX, onderdeel G 

24 (Bashir) over dat oldtimers, die onder de overgangsregeling vallen (artikel 84a van de 

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994), ook in de maanden december, januari en 

februari op de weg geparkeerd mogen staan 

 

Met dit amendement wordt geregeld dat oldtimers, die onder de overgangsregeling vallen 

(artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994), ook in de maanden 

december, januari en februari op de weg geparkeerd mogen staan. Door deze verruiming 

wordt de overgangsregeling ook toegankelijk voor oldtimerbezitters die alleen beschikken 

over een parkeergelegenheid op een weg als bedoeld in artikel 5 van de Wet MRB 1994. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, PvdD en SP. 

 

 

Artikel XIX, onderdeel G en artikel XXXVII 

49 (Klein) waarmee invoering van het voorziene alternatief voor de vrijstelling in de 

motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt uitgesteld tot 1 januari 2015 

 

Als gevolg van dit amendement wordt invoering van het in het Belastingplan 2014 

voorziene alternatief voor de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers 

uitgesteld van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. Als gevolg van dit uitstel kan artikel 84b 

dat betrekking heeft op de overgangsregeling in 2014 vervallen. Het uitstel tot 1 januari  

2015 gaat gepaard met een budgettaire derving van € 123 miljoen in 2014 en jaarlijks € 1 

mln daarna, totdat in 2029 een structureel niveau wordt bereikt.  

 

Indiener is van oordeel dat een oldtimerregeling weloverwogen en goed gefundeerd moet 

worden ingevoerd. Er zijn op dit moment nog veel zaken onvoldoende duidelijk als het gaat 

om de vraag hoe vervuilend oldtimers zijn, hoeveel ermee gereden wordt, de financiële 

opbrengsten van deze maatregel, en of een en ander juridisch wel houdbaar is. Basis voor 

de regeling is onder meer een «quickscan» van het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Nader onderzoek is wenselijk om tot een betrouwbaarder oordeel te komen over de meest 

effectieve aanpak. Indiener is van oordeel dat het verstandig is, de regeling één jaar uit te 

stellen, teneinde meer zekerheid te hebben dat wij een regeling gaan invoeren die vooral 

gaat bereiken waar zij voor bedoeld is: optimaal behoud van automobiel cultureel erfgoed, 

en een gunstig effect voor het milieu. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS en SP. 
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Artikel XX, onderdeel E 

39 (Omtzigt) dat regelt dat de voorgenomen accijnsverhoging op diesel van 3 cent per 

liter, die in zou gaan per 1 januari 2014, wordt teruggedraaid 

 

Met dit amendement wordt de voorgenomen accijnsverhoging op diesel van 3 cent per liter 

die in zou gaan per 1 januari 2014 teruggedraaid.  

De accijnsverhoging voor diesel levert nauwelijks tot geen budgettaire opbrengst vanwege 

de grenseffecten. Indien de accijnzen verhoogd worden tot een niveau boven het Duitse 

niveau, zal dat negatieve gevolgen hebben voor de grensregio: vrachtwagens zullen aan de 

andere kant van de grens tanken en het accijnstourisme zal toenemen. Om die effecten te 

voorkomen wordt de accijnsverhoging op diesel terug gedraaid.  

Voor de dekking wordt verwezen naar de motie Van Hijum bij de Algemene Financiële 

Beschouwingen (33 750, nr. 29).  

Echter omdat de accijnsopbrengsten in 2013 al € 800 tegenvielen ten opzichte van de 

begroting, juist door de accijnsverhogingen, gaat de indiener er vanuit dat er zich geen 

grote negatieve effecten op de opbrengsten van de staat zullen voordoen bij aanname van 

het amendement. 

Verworpen. Voor: CDA en 50PLUS. 

 

 

Artikel XX, onderdeel F 

40 (Omtzigt) dat beoogt de LPG accijnsverhoging niet van toepassing te laten zijn op 

propaan 

 

In het Regeerakkoord VVD-PvdA is opgenomen dat met ingang van 1 januari 2014 de 

accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter, zijnde 12,96 cent per kg. Deze 

tariefverhoging is ook van toepassing op vloeibaar gemaakt propaan (hierna: propaan) 

voor ander gebruik dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van 

pleziervaartuigen. Het gaat dan onder meer om gebruik voor verwarming van woningen en  

bedrijven die geen aansluiting hebben op het aardgasnet. Mensen die hun huis verwarmen 

met propaangas hebben hier niet voor gekozen. Zij kunnen niet stoken en koken op 

aardgas, omdat hun huizen niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. De verhoging van 

de accijns op propaan leidt tot een onevenredige lastenverzwaring voor de groep mensen 

die zijn aangewezen op propaan voor het verwarmen van hun woning.  

Dit amendement beoogt daarom de vorengenoemde accijnsverhoging niet van toepassing 

te laten zijn op propaan. Dit wordt vormgegeven via een teruggaafregeling aan degenen 

die het propaan factureren aan de eindgebruikers. Dit hoeft niet altijd degene te zijn die 

het propaan daadwerkelijk aflevert. Soms wordt propaan geleverd door een andere 

handelaar dan degene die de eindgebruiker factureert. De eindgebruiker zal aan zijn 

leverancier door middel van een verklaring moeten aangeven dat hij het propaan zal 

gebruiken voor andere doeleinden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of 

van pleziervaartuigen.  

De met deze teruggaafregeling gemoeide derving bedraagt ongeveer € 16 miljoen per jaar.  

Indiener stelt voor de dekking te halen uit het amendement op het wetsvoorstel normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) dat regelt dat per 1 

januari 2014 de inkomens van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd op het niveau 
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van de Balkenendenorm. Het amendement op de Wnt leidt tot een budgettaire opbrengst 

van € 85 miljoen. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, ChristenUnie, 50PLUS en SP. 

 

 

Artikel XXIII, toevoeging onderdelen 000A en 00A 

66 (Omtzigt) dat beoogt te voorkomen dat zich een mogelijke dubbele belastingheffing 

voordoet bij de leidingwaterbelasting 

 

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat een mogelijke dubbele 

belastingheffing zich voordoet. Immers veel bedrijven leveren verschillende vormen van 

water aan elkaar en leveren het soms ook weer terug in gezuiverde vorm. Het is 

bijvoorbeeld niet de bedoeling van de leidingwaterbelasting om hergebruikt water opnieuw 

te belasten. Met dit amendement wordt de mogelijkheid geschapen dat precies 

omschreven wordt wat er onder de heffing valt en welke uitzonderingen er gemaakt 

worden. Verder dienen nadere regels gesteld te worden over de wijze van meten, waarbij 

ook nadrukkelijk rekening gehouden dient te houden met het beperken van de kosten van 

de uitvoering. 

Ten einde een formele betrokkenheid van het parlement bij de te ontwerpen gedelegeerde 

regelgeving te waarborgen wordt voorzien in een gecontroleerde delegatie.  

Het is de bedoeling dat de minister het ontwerp van de voor te dragen algemene maatregel 

van bestuur vóór 30 maart 2014 overlegt aan beide kamers der Staten-Generaal, zodat er 

voldoende tijd is om voor de implementatie per 1 juli 2014. 

De dekking van dit amendement hoeft pas gevonden te worden als in de algemene 

maatregel van bestuur de definitie van leidingwater wordt beperkt. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS en SP. 

 

 

Diverse artikelen 

69 (Bashir en Paulus Jansen) waarin wordt gezorgd dat de leidingwaterbelasting meer 

bijdraagt aan waterbesparing 

 

Met dit amendement wordt gezorgd dat de leidingwaterbelasting meer bijdraagt aan 

waterbesparing. Dit amendement stelt namelijk voor om een belastingvrije voet van 50m³ 

per aansluiting per jaar te hanteren. De besparingsprikkel zal nog groter zijn dan in het 

kabinetsvoorstel want de derving van belastinginkomsten door de belastingvrije voet wordt 

gedekt uit een verhoging van het tarief van de belasting op leidingwater voor de geleverde 

hoeveelheid leidingwater die hoger is dan 50 m³, maar niet hoger dan 300 m³. Het tarief 

tussen 50 en 300 m³ wordt met dit amendement € 0,479 per m³. Aansluitingen met een 

hoog verbruik gaan meer betalen, aansluitingen met een laag verbruik minder. Het 

omslagpunt van dit amendement ten opzichte van het kabinetsvoorstel is bij 161m³ (het 

gemiddeld huishoudelijk leidingwaterverbruik bedraagt volgens het Compendium voor de 

Leefomgeving 44m³ per persoon per jaar). Dit amendement wijzigt echter niets aan het 

kabinetsvoorstel voor grootverbruikers die meer dan 300m³ gebruiken. De voorgestelde 

systematiek is vergelijkbaar met die bij de energiebelasting. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 
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Artikel XXIII, onderdelen A en B 

32 (Schouten) over de aanpassing van een voorwaarde voor toepassing van het 

voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit 

 

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. 

De installatie hoeft zich niet meer in het midden van de zogenoemde postcoderoos te 

bevinden. Het maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking 

in de randen van de postcoderoos te benutten.  

In artikel 59a, tweede lid, onderdeel f, wordt bepaald dat leden van de coöperatie alleen 

voor het verlaagde tarief in aanmerking komen als hun aansluiting zich bevindt binnen een 

postcodegebied waarbinnen zich ook de aansluiting van de productie-installatie bevindt. 

Door wijziging van de definitie van het begrip «postcodegebied» wordt daaronder niet 

alleen verstaan het gebied met postcodes die beginnen met eenzelfde viercijferig getal, 

maar ook de direct daaraan grenzende gebieden die eveneens beginnen met eenzelfde 

viercijferig getal. De inspecteur stelt bij de beschikking waarbij de coöperatie voor 

toepassing van de regeling wordt aangewezen, vast op welk postcodegebied de aanwijzing 

betrekking heeft. Aangezien een productie-installatie zich door de wijziging van het begrip  

«postcodegebied» vrijwel altijd in meerdere postcodegebieden tegelijk zal bevinden is het 

noodzakelijk dat bij beschikking wordt vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing 

betrekking heeft. Hierdoor wordt bereikt dat de productie-installatie slechts in één van die 

postcodegebieden gebruikt kan worden voor toepassing van het verlaagde tarief. De  

productie-installatie moet binnen het door de inspecteur vast te stellen postcodegebied op 

het net zijn aangesloten, maar het is niet meer nodig dat zij zich in het midden van dat 

gebied bevindt.  

Naar verwachting zijn de budgettaire effecten van dit amendement zeer beperkt en zullen 

deze effecten zich niet op de korte termijn voordoen. 

Verworpen. Voor: SGP, D66, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel XXIII, onderdeel B 

38 (Van Ojik) dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt 

aangepast 

 

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. 

De voorwaarde dat de productieinstallatie juridisch en economisch eigendom is van de 

coöperatie wordt zodanig aangevuld, dat een coöperatie ook kan deelnemen als de  

productie-installatie indirect juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie. 

Hiermee wordt bereikt dat binnen de voorwaarden van de regeling de productie-installatie 

kan worden ondergebracht in een rechtspersoon waarvan alle aandelen worden gehouden 

door de coöperatie.  
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Dit verruimt de financieringsmogelijkheden voor coöperaties, omdat veel fondsen en 

banken eisen dat de opwek-capaciteit in een B.V. zit (opdat de opwekcapaciteit niet omvalt 

bij het omvallen van een coöperatie). Het amendement heeft naar verwachting geen 

noemenswaardige budgettaire gevolgen. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel XXIII, onderdeel B 

67 (Klein) waarmee een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde 

energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast 

 

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. 

De voorwaarde dat alle leden van de coöperatie natuurlijke personen moeten zijn wordt 

zodanig aangepast dat ook coöperaties in principe gekwalificeerd zijn waar tevens – in 

minderheid –  rechtspersonen deel van uitmaken, zonder dat deze rechtspersonen nu 

reeds aanspraak kunnen maken op de kortingsregeling. Daarvan is door de staatssecretaris 

van Financiën toegezegd dat dit nader onderzocht wordt. 

Deze aanpassing maakt dat de regelgeving beter aansluit bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen (energieke samenleving) waaruit het energieakkoord mede is 

voortgekomen. Het is juist één van de maatschappelijke (gewenste) ontwikkelingen dat 

publieke en private partijen, burgers-, bedrijfsleven en instellingen, in een lokale 

gemeenschap de handen ineen slaan om maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Met 

deze aanpassing kan ook een gemeente, een school, een bedrijf, elk met één stem, deel 

uitmaken van een coöperatie. Zolang men zorgt dat de natuurlijke personen de 

meerderheid houden kan men aangewezen worden als in principe voor deze 

kortingsregeling in aanmerking komende coöperatie.  

Het amendement heeft naar verwachting geen budgettaire gevolgen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS en SP. 

 

 

Artikel XXIII, invoeging onderdeel C, en artikel XXXVII, toevoeging lid 8 

36  63 (Van Ojik) dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit voor 

verenigingen van eigenaars (V.v.E.) wordt aangepast 

 

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit voor 

verenigingen van eigenaars (V.v.E.) aangepast. Toepassing van het verlaagde tarief wordt 

ook mogelijk voor de levering van elektriciteit aan huurders van een woning in het gebouw 

van de V.v.E. Dit wordt bereikt door huurders voor de toepassing van het verlaagde tarief 

in de plaats te laten treden van het lid van de V.v.E. waarvan zij de woning huren 

(substitutie). Een V.v.E. kan op deze manier huurders laten meedoen aan de regeling, 

zonder dat daarvoor een aparte coöperatie moet worden opgericht. Dat kan van belang zijn 

voor een V.v.E. van bijvoorbeeld een flatgebouw waarvan de woningen voor een deel 

worden verhuurd, terwijl een ander deel van de woningen eigendom is van particulieren. 
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Afhankelijk van de specifieke afspraken zal de verhuurder de investering in de productie-

installatie van de V.v.E. in beginsel doorberekenen aan de huurders. Daar staat dan 

tegenover dat de huurders ieder voor het aan hen toegerekende aandeel in de opgewekte 

elektriciteit in aanmerking komen voor het verlaagde tarief in de energiebelasting. 

 

Omdat de regeling met het voorgaande in beginsel wordt uitgebreid tot exploitanten van 

huurwoningen kan sprake zijn van staatssteunaspecten waardoor de regeling ter 

goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd voordat deze in werking 

kan treden. Daarom treedt deze aanpassing in werking op een bij koninklijk besluit te 

bepalen tijdstip. Hierdoor zal invoering van de regeling voor andere gebruikers niet 

vertraagd worden. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel XXIII, toevoeging onderdeel C 

42  44  (Omtzigt c.s.) dat het mogelijk maakt dat teruggaaf van energiebelasting kan 

worden verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een onroerende 

zaak die hoofdzakelijk in gebruik is bij meer dan één instelling die een algemeen nut 

beogende instelling of een sociaal belang behartigende instelling is, ook al wordt in die 

onroerende zaak gelegenheid geboden sport te beoefenen 

 

Dit amendement maakt het mogelijk dat teruggaaf van energiebelasting kan worden 

verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een onroerende zaak die 

hoofdzakelijk in gebruik is bij meer dan één instelling die een algemeen nut beogende 

instelling of een sociaal belang behartigende instelling is, ook al wordt in die onroerende 

zaak gelegenheid geboden sport te beoefenen. Het betreft hierbij multifunctionele centra 

(zoals dorpshuizen) die ruimten verhuren aan sportverenigingen zonder eigen gebouw. 

Artikel 69 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) kent geen zelfstandige 

grondslag voor het verlenen van een teruggaaf van energiebelasting voor 

sportverenigingen zonder eigen gebouw. Daarnaast kunnen deze verenigingen geen  

aanspraak maken op een compensatie voor de betaalde energiebelasting in de vorm van 

een subsidie van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dorpshuizen waarin 

ruimte wordt gegeven aan instellingen die op het gebied van sport werkzaam zijn, hebben 

op basis van de bestaande regeling in artikel 69, derde lid, onderdeel a, van de Wbm ook 

geen recht op teruggaaf van energiebelasting. Door het schrappen van het woord «sport» 

wordt de teruggaafregeling voor energiebelasting voor dorpshuizen ook mogelijk als een 

ruimte in het dorpshuis (deels) gebruikt wordt voor sportbeoefening. 

 

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 1 miljoen structureel. Indiener 

stelt voor de dekking te halen uit het amendement op het wetsvoorstel normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) dat regelt dat per 1 

januari 2014 de inkomens van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd op het niveau 

van de Balkenendenorm. Het amendement op de Wnt leidt tot een budgettaire opbrengst 

van € 85 miljoen. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS en SP. 
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Nieuw artikel XXIII0A 

37  64 (Van Ojik) dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt 

aangepast 

   

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. 

De voorwaarde dat, behoudens bij ministeriële regeling te bepalen uitzonderingen, 

coöperaties waarvan één of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet 

op de omzetbelasting 1968, niet voor aanwijzing in aanmerking komen, komt op bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip te vervallen. Coöperaties kunnen door deze wijziging 

niet meer van de regeling worden uitgesloten, uitsluitend omdat ook kleine ondernemers, 

zoals zzp’ers of eenmanszaken, lid van de coöperatie zijn. Het amendement heeft naar 

verwachting geen noemenswaardige budgettaire gevolgen. 

 

Omdat de regeling met het voorgaande in beginsel wordt uitgebreid tot ondernemers, kan 

sprake zijn van staatssteunaspecten waardoor de regeling ter goedkeuring aan de 

Europese Commissie moet worden voorgelegd voordat deze in werking kan treden. Daarom 

treedt deze aanpassing in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Hierdoor 

zal invoering van de regeling voor andere gebruikers niet vertraagd worden. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Diverse artikelen 

68 (Klein) over een waterleidingbelastingvrijstelling voor publieke zwembaden 

 

Met dit amendement wordt een vrijstelling in de waterleidingbelasting ingevoerd voor 

badinrichtingen die vallen onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden en voor het publiek toegankelijk zijn (in het vervolg: publieke 

zwembaden).  

Het gaat uitsluitend om zwembaden die voor het publiek toegankelijk zijn en niet om alle 

andere badinrichtingen die onder genoemde wet vallen, die alleen toegankelijk zijn voor 

personen die behoren tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën. 

Badinrichtingen in bijvoorbeeld hotels, campings, zorginstellingen alsmede 

privébadinrichtingen vallen niet onder de vrijstelling. 

Deze maatregel wordt gedekt door de in artikel XXIIIBa en artikel XXIIIDa opgenomen 

verhoging van het tarief.  

In verband met het feit dat er mogelijk staatssteunaspecten een rol spelen die moeten 

worden gemeld bij de Europese Commissie is er voor gekozen de wijzigingen op een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking te laten treden. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS en SP. 
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Nieuw artikel XXIIIE 

65 (Omtzigt) over verbruikers die onevenredig zwaar worden getroffen doordat er in de 

tweede helft van 2014 hoge tarieven gelden 

 

Met dit amendement wordt rekening gehouden met verbruikers die onevenredig zwaar 

worden getroffen door dat er in de tweede helft van 2014 hoge tarieven gelden. Dit zijn 

bijvoorbeeld starters, of bedrijven met seizoensgebonden productie. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS, PvdD en SP. 
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Moties 

 

25 (Van Vliet) over aanjagen van de Nederlandse economie met lastenverlichtingen 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes en 50PLUS. 

 

26 (Van Vliet) over niet verhogen van de accijnzen 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS en SP. 

 

27 (Van Vliet) over een oplossing voor huishoudens die stoken op propaangas 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

28 (Van Vliet) over de regeling voor oldtimers 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS en SP. 

 

29 (Van Vliet c.s.) over intrekken van de vergroeningsmaatregelen 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Bontes. 

 

30 (Van Vliet) over evalueren van de belastingopbrengsten 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS en SP. 

 

31 (Van Vliet) over achterwege laten van de verhoging van de belasting- en 

invorderingsrente 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes en CDA. 

 

34 (Klein) over het afschaffen van de giftenaftrek 

Aangehouden. 

 

35 (Klein) over de fiscale regeling voor decentrale energieopwekking 

Aangehouden. 

 

47 (Bashir) over een overgangsregeling voor oldtimers die op lpg of diesel rijden 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

48 (Bashir) over het monitoren van de gevolgen van de accijnsverhogingen 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS en SP. 

 

50 (Bashir) over het permanent maken van de werkgeversheffing van 16% 

Verworpen. Voor: GroenLinks en SP. 

 

51 (Bashir) over proportionaliteit bij ontnemen of weigeren van de anbi-status 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

53 (Omtzigt) over handhaven van de kennisgeving vooraf 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdD. 
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54 (Omtzigt) over een overgangsregeling voor oldtimers die op diesel of lpg rijden 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

55 (Van Ojik) over teruggeven van de meevaller bij de crisisheffing 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks en PvdD. 

 

56 (Van Ojik) over openbaarmaken van de jaarrekening 

Aangenomen. Tegen: SGP. 

 

57 (Koolmees en Klein) over verminderen van de ongelijkheid in de successiewetgeving 

Ingetrokken. 


