
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017 

34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2017) 

Nr. 36  AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET 
Ontvangen 11 november 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ea

In artikel 4.14, eerste lid, wordt «4%» vervangen door: 5%. 

II

In artikel I worden na onderdeel G twee onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 Ga

In artikel 5.2, eerste en tweede lid, wordt «4%» vervangen door: 5%. 

 Gb

Het in artikel 5.5 vermelde bedrag wordt vervangen door: € 45.000. 

III

Artikel I, onderdeel H, komt te luiden: 

 H

Artikel 7.7, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: Het voordeel uit 
sparen en beleggen in Nederland wordt gesteld op 5% (forfaitair 
rendement) van de rendementsgrondslag in Nederland aan het begin van 
het kalenderjaar (peildatum) voor zover die rendementsgrondslag meer 
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bedraagt dan het met overeenkomstige toepassing van de regels van 
hoofdstuk 5 bepaalde heffingvrije vermogen. 

IV

Artikel I, onderdeel I, komt te luiden: 

 I

Artikel 7.8 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het derde lid, onderdeel a, wordt «genomen;» vervangen door: 
genomen, en.
  

2. In het derde lid vervalt onderdeel b.
  

3. In het derde lid wordt onderdeel c verletterd tot onderdeel b.
  

4. In het zevende lid vervalt: , waarbij voor het bepalen van het voordeel 
uit sparen en beleggen wordt uitgegaan van de grondslag sparen en 
beleggen vermeerderd met het heffingvrije vermogen. 

V

Artikel I, onderdeel M, vervalt. 

VI

Artikel XIII komt te luiden: 

ARTIKEL XIII  

Het Belastingplan 2016 wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel II, onderdeel Ba, vervalt. 

 B

Artikel II, onderdeel C, vervalt. 

 C

Artikel II, onderdeel E, vervalt. 

 D

Artikel II, onderdeel F, vervalt. 

 E

Artikel II, onderdeel G, komt te luiden: 

 G

In Artikel 7.8, derde lid, onderdeel c, wordt «onderdeel e» vervangen 
door: onderdeel f. 
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F

Artikel II, onderdeel J, vervalt. 

 G

Artikel III, onderdeel B, vervalt. 

 H

Artikel XLIX vervalt. 

 I

Artikel LII, eerste lid, onderdeel e, vervalt. 

VII

In artikel XVI, eerste lid, onderdeel a, wordt «onderdelen A en B» 
vervangen door: onderdelen A, B en Gb. 

VIII

Aan artikel XVI, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het 
slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

n. artikel XIII toepassing vindt voordat de artikelen II, onderdelen Ba, C, 
E, F, G en J, III, onderdeel B, XLIX en LII, eerste lid, onderdeel e, van het 
Belastingplan 2016 worden toegepast. 

Toelichting  

Door dit amendement wordt voorkomen dat de in het Belastingplan 
2016 opgenomen herziening van box 3 per 1 januari 2017 in werking 
treedt. In plaats daarvan wordt het forfaitaire rendement met een 
procentpunt verhoogd van 4% naar 5%. Daarnaast wordt het heffingvrije 
vermogen verhoogd naar € 45.000. 

De in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen die betrekking hebben 
op box 3, maar in beginsel losstaan van de in het Belastingplan 2016 
opgenomen herziening, vinden onverminderd doorgang. 

Van Vliet
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