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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34785 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikelen VIIA, VIIB, VIIC, VIID en XV 

28 (Van Weyenberg c.s.) over het laten ingaan van de wijzigingen Wet omzetbelastingen 

1968 per 2019 

 

Dit amendement bewerkstelligt dat de wijzigingen van artikel 2a en tabel II van 

respectievelijk behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 in werking treedt met 

ingang van 1 januari 2019 in plaats van met ingang van 1 januari 2018. 

Dit brengt een derving met zich mee van € 3 miljoen. Dit wordt gedekt door de accijns van 

sigaretten en rooktabak voor het jaar 2018 meer te verhogen dan is voorgesteld in de 

eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2018. Ter compensatie hiervan wordt de in 

deze nota van wijziging voorgestelde verhoging van de accijnstarieven van sigaretten en 

rooktabak voor het jaar 2019 verlaagd. In verband met afrondingen zijn ook de in de nota 

van wijziging voorgestelde tarieven voor de jaren 2020 en 2021 licht aangepast. De 

absolute grootte van de tariefmutaties in deze jaren is echter niet gewijzigd, wat betekent 

dat de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak eenmalig voor 2018 en niet structureel 
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worden verhoogd ten opzichte van de tarieven zoals opgenomen in de nota van wijziging 

op het Belastingplan 2018. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en 
ChristenUnie. 

 

Artikel XI 

34 (Aukje de Vries) over beperking aansprakelijkheid pandhouder, hypotheekhouder of 

executant voor voldoening omzetbelasting door belastingschuldige 

 

Dit amendement regelt dat de in het wetsvoorstel opgenomen aansprakelijkheid van een 

pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd ter 

zake van de levering van een zaak (het voorgestelde artikel 42d van de Invorderingswet 

1990) alleen geldt als de pandhouder, onderscheidenlijk de hypotheekhouder, 

onderscheidenlijk de executant, wist of behoorde te weten dat de omzetbelasting niet of 

niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en ook niet of niet volledig door de 

belastingschuldige zal worden voldaan. 

Aangenomen. Voor: DENK, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

19 (Van Rooijen) over het verhogen van de ouderenkorting 

 

Volgens het voorstel van wet gaat de maximale ouderenkorting per 2018 met € 115 

omhoog (na indexatie). In dit amendement wordt in het tweede en derde onderdeel de 

ouderenkorting in de inkomstenbelasting en in de loonbelasting extra verhoogd met € 360, 

waardoor deze korting in 2018 maximaal € 1.778 (na indexatie) bedraagt.  

De derving als gevolg van dit amendement wordt gedekt door in het vierde onderdeel per 1 

januari 2018 de mogelijkheid voor werkgevers af te schaffen om werknemers een 

onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land 

van herkomst in het kader van de dienstbetrekking (extraterritoriale kosten). Door deze 

afschaffing vervalt voor de werknemers waarvoor de 30%-regeling werd toegepast ook de 

mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als partieel buitenlands belastingplichtige. 

Hiermee houdt het eerste onderdeel verband. Het vijfde onderdeel houdt verband met een 

toegezegde evaluatie van een bepaling die in het vierde onderdeel is verletterd.  

De kosten van de in dit amendement opgenomen verhoging van de ouderenkorting 

bedragen € 536 miljoen in 2018 en € 626 miljoen vanaf 2019. Het afschaffen per 1 januari 

2018 van de 30%-regeling en van de mogelijkheid om extraterritoriale kosten onbelast te 

vergoeden levert € 668 miljoen op. Het geraamde budgettaire belang bedraagt € 955 

miljoen in 2018. Rekening houdend met 30% gedragseffecten (conform raming keuzes in 

kaart) is de budgettaire opbrengst vervolgens € 668 miljoen. 

Verworpen. Voor: SP, DENK en 50PLUS. 
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Artikelen I en III 

20 → 29 (Van Rooijen) over het herstel van de oorspronkelijke werking van de wet Hillen 

 

Met dit amendement1 wordt de tariefmaatregel voor de aftrekbare kosten eigen woning bij 

belastingplichtigen die recht hebben op de aftrek wegens geen of geringe 

eigenwoningschuld (regeling Hillen) niet toegepast. Voorts wordt het maximale bedrag van 

de arbeidskorting in de loon- en inkomstenbelasting met € 1 verlaagd, waardoor deze in 

2018 € 3248 zal bedragen. 

Het budgettaire effect van de uitzondering van de Hillen-gevallen van de tariefmaatregel 

eigen woning bedraagt € 1 miljoen in 2018 en loopt op naar structureel € 5 miljoen vanaf 

2042. Deze kosten worden gedekt door verlaging van de arbeidskorting, wat leidt tot een 

structurele opbrengst van € 6 miljoen per jaar. 

Verworpen. Voor: DENK, 50PLUS en de SGP. 

 

Diverse artikelen 

33 → 43 (Snels c.s.) over het aanpassen van de schijven in de inkomstenbelasting 

 

Het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt met 0,14%-punt 

verlaagd naar 8,76% in 2018. Het tarief van de vierde schijf van de loon- en 

inkomstenbelasting wordt, ten opzichte van het basispad, verhoogd met 0,05%-punt, 

waardoor dit tarief in 2018 52% zal bedragen. Dit is hetzelfde tarief als in 2017. Tot slot 

wordt het eindpunt van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting, ten opzichte 

van het basispad, verlaagd met € 1435, waardoor dit eindpunt in 2018 € 67.072 zal 

bedragen. Dit is hetzelfde eindpunt als in 2017. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 
Diverse artikelen 

22 → 40 (Van Rooijen) over het afschaffen van de Bosbelasting 

 

Met dit amendement wordt de zogenoemde houdbaarheidsbijdrage teruggedraaid en 

afgeschaft. Hierdoor wordt de lengte van de tweede schijf van de loon- en 

inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die na 31 december 1945 geboren zijn weer 

net zo lang als die voor belastingplichtigen die voor 1 januari 1946 geboren zijn en wordt 

op het eindpunt van de tweede schijf van de loon- en inkomstenbelasting voortaan weer 

100% in plaats van 75% van de inflatiecorrectie toegepast. Dit amendement wordt 

budgettair gedekt door op het bedrag van de arbeidskorting in 2018 85% in plaats van 

100% van de inflatiecorrectie toe te passen en door op het bedrag van de arbeidskorting 

vanaf 2019 jaarlijks 96% in plaats van 100% van de inflatiecorrectie toe te passen. 

Verworpen. Voor: SP en 50PLUS. 

 

                                                
1 De wijziging van het amendement is puur technisch en heeft geen inhoudelijke 

gevolgen.  
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Artikelen I en IV 

44 (Van Rooijen) over het stellen van de grondslag voor de vaststelling van de bijtelling 

voor het privé-gebruik van een woning, alsmede van het eigenwoningforfait, op 2/3 van de 

WOZ-waarde 

    

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de grondslag voor de vaststelling van de 

bijtelling voor het privé-gebruik van een woning alsmede van het eigenwoningforfait niet 

langer de volledige WOZ-waarde is, maar dat de grondslag wordt gesteld op 2/3 van deze 

waarde.  

  

De budgettaire derving van het nog slechts in aanmerking nemen van 2/3 van de WOZ-

waarde bedraagt € 870 miljoen en wordt gedekt door een verhoging van het tarief van de 

tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 1,5%-punt. Deze verhoging leidt tot een 

opbrengst van € 899 miljoen. In het verlengde van de voorgestelde wijziging van het 

voornoemde tarief wordt eveneens de formule in artikel 12be van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 aangepast. 

Verworpen. Voor: 50PLUS. 

 

Diverse artikelen 

23 (Van Rooijen) over het herinvoeren van de ouderentoeslag 

    

Met dit amendement wordt de ouderentoeslag van € 28.690 of € 14.345, waarmee het 

heffingvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd voor belastingplichtigen die aan het einde 

van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een inkomen uit werk 

en woning vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek hebben van niet meer dan 

€ 14.662, onderscheidenlijk van meer dan € 14.662, maar niet meer dan € 20.397, met 

ingang van het kalenderjaar 2018 opnieuw ingevoerd.  

 

Bij de vormgeving is aangesloten bij de regeling die gold tot 1 januari 2016. De bedragen 

zijn wel geactualiseerd, dat wil zeggen dat de inflatiecorrectie van artikel 10.1 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 zoals die vanaf 2019 weer bij het begin van het kalenderjaar 

wordt toegepast, voor de jaren 2016 tot en met 2018 is toegepast.  

 

De budgettaire derving voor de belastinginkomsten bedraagt € 135 miljoen. Door dit 

amendement stijgen de uitgaven voor de toeslagen met € 55 miljoen.  

 

De totale kosten van de maatregel (€ 190 miljoen) worden gedekt door via een wijziging 

van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) het 

effectieve tarief van de innovatiebox ten opzichte van het wetsvoorstel te verhogen met 

3%-punt. Dit betekent dat per 1 januari 2018 de kwalificerende voordelen voor 10/H 

gedeelte in de grondslag voor de innovatiebox worden opgenomen, oftewel ten opzichte 

van het wetsvoorstel een verhoging van het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% 

naar 10%. De opbrengst daarvan bedraagt € 186 miljoen. In het verlengde van de voorgestelde 

wijziging van artikel 12b van de Wet Vpb 1969 per 1 januari 2018 wordt eveneens de formule in artikel 

12be van de Wet Vpb 1969 per die datum daarop aangepast. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, 50PLUS en PVV. 
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Diverse artikelen 

21 (Van Rooijen) over geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting 

    

Het wetsvoorstel voorziet in een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw van de 

ouderenkorting per 2019. Door dit amendement vindt die afbouw niet plaats tot nihil maar 

tot € 150 (bedrag 2019). Ook wordt door dit amendement het percentage van de 

geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw verlaagd van 15% naar 4,5% van het 

verzamelinkomen voor zover dit hoger is dan € 36.346 (bedrag 2018). Tot slot wordt het 

tarief van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting door dit amendement met 

ingang van 1 januari 2019 verhoogd van 25% naar 26%.  

 

Dit amendement leidt tot een budgettaire opbrengst van € 332 miljoen per jaar. 

Verworpen. Voor: DENK en 50PLUS. 

 

Invoegen artikel IIA 

45 (Nijboer) over een compensatieregeling voor (ex-)ondernemers die op grond van het 

Besluit bijzondere bijstand een bijstandsuitkering ontvingen die eerst in de vorm van een 

renteloze geldlening is verstrekt en die naderhand is omgezet in een bedrag om niet 

    

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een compensatieregeling voor (ex-

)ondernemers die op grond van het Besluit bijzondere bijstand een bijstandsuitkering 

ontvingen die eerst in de vorm van een renteloze geldlening is verstrekt en die naderhand 

is omgezet in een bedrag om niet. Omdat een dergelijke omzetting tot 1 januari 2017 voor 

deze (ex-)ondernemers kwalificeerde als inkomen op grond van de Wet inkomstenbelasting 

2001 heeft dit over de berekeningsjaren tot en met 2016 doorwerking naar hun voor het 

recht op een toeslag in aanmerking te nemen toetsingsinkomen op grond van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen.  

 

Op grond van het eerste lid van de in dit amendement opgenomen overgangsbepaling kan 

een verzoek bij de Belastingdienst/Toeslagen worden ingediend om het deel van het 

toetsingsinkomen dat betrekking heeft op de omzetting van de lening in een bedrag om 

niet buiten beschouwing te laten en het eerder toegekende recht op toeslag naar 

aanleiding daarvan te herzien. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan voor zover 

het betreft rechten op toeslagen over de berekeningsjaren 2014, 2015 en 2016. Op grond 

van het tweede lid van genoemde overgangsbepaling kan het verzoek worden ingediend 

tot 1 januari 2020.  

De kosten van dit amendement bedragen € 17 miljoen, waarvan € 15 miljoen betrekking 

heeft op de toeslaguitgaven en € 2 miljoen op de uitvoeringskosten. Dekking wordt 

gevonden in het niet laten doorgaan van de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en 

uitbreiding inhoudingsvrijstelling. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 
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Invoegen artikel IIIA 

27 (Dijkgraaf) over het voorkomen van budgetoverschrijding WBSO en van verlaging 

aftrekpercentages 

    

Dit amendement is bedoeld om budgetoverschrijding bij de Wet bevordering speur- en 

ontwikkelingswerk (WBSO) en de in verband hiermee voorgestelde verlaging van 

aftrekpercentages te voorkomen.  

 

Het kabinet heeft geconstateerd dat er ten aanzien van de voor het innoverende 

bedrijfsleven belangrijke Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk sprake is van 

dreigende budgetoverschrijding (Kamerstuk 32637 nr. 290). Het gaat om een structurele 

overschrijding van 37 miljoen euro. Het kabinet is voornemens de aftrekpercentages in de 

eerste en de tweede schijf van de WBSO te verlagen om binnen het beschikbare budget te 

kunnen blijven.  

  

Dit amendement introduceert een maximaal bedrag van € 30 miljoen aan 

afdrachtvermindering die een S&O-inhoudingsplichtige (in geval van een fiscale eenheid: 

die fiscale eenheid) in een kalenderjaar in aanmerking mag nemen. De opbrengst die dit 

plafond realiseert kan in 2019 en daarna worden ingezet om de parameters in de S&O-

afdrachtvermindering op niveau te houden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en SGP. 

 

Artikel IV 

38 → 39 (Nijboer) over het verlengen van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting 

naar EUR 280.000 

     

Dit amendement regelt dat het effectieve tarief voor de innovatiebox met ingang van 1 

januari 2018 wordt verhoogd naar 10% door middel van een wijziging van artikel 12b van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Dit betekent dat per 1 januari 

2018 de kwalificerende voordelen voor 10/H gedeelte in de grondslag voor de innovatiebox 

worden opgenomen, oftewel ten opzichte van het wetsvoorstel een verhoging van het 

effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 10%. De budgettaire opbrengst daarvan 

bedraagt € 186 miljoen. In het verlengde van die wijziging van artikel 12b van de Wet Vpb 

1969 per 1 januari 2018 wordt eveneens de formule in artikel 12be van de Wet Vpb 1969 

per die datum daarop aangepast. De budgettaire opbrengst van de verhoging van het 

effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 10% wordt in dit amendement 

aangewend om de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting met ingang van 1 

januari 2018 met € 80.000 te verlengen naar  € 280.000. 

Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 
Diverse artikelen 

41 → 69 (Dijkgraaf) over brede weersverzekeringen 

     

Dit amendement zorgt ervoor dat in de Wet op belastingen van rechtsverkeer een 

vrijstelling van assurantiebelasting wordt opgenomen voor brede weersverzekeringen. 
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Onder een brede weersverzekering wordt verstaan een verzekering als bedoeld in titel 4.1 

van de Regeling Europese EZ-subsidies. Het betreft een verzekering voor agrarische 

ondernemers tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige 

weersomstandigheden (zoals ijzel, storm en brand door blikseminslag).  

 

De deelname aan brede weersverzekeringen is veel minder hoog dan verwacht en gewenst. 

De recente evaluatie laat zien dat de hoge premie, het hoge eigen risico en beperkte 

dekking de belangrijkste redenen zijn om geen brede weersverzekering af te sluiten. Dit 

ondanks de subsidiëring via de Regeling brede weersverzekering. Het evaluatierapport 

geeft daarom in een van de aanbevelingen aan dat eventueel de hoogte van de 

assurantiebelasting aangepast kan worden.  

 

De indiener wil erop wijzen dat in een land als Frankrijk naast hoge subsidies de brede 

weersverzekeringen ook vrijgesteld zijn van de assurantiebelasting. De indiener verwacht 

daarom geen strijdigheid met de staatssteunregels. Indien nader onderzoek nodig zou zijn, 

voorziet het amendement in inwerkingtreding van deze vrijstelling bij koninklijk besluit. 

 

De budgettaire derving van het vrijstellen van assurantiebelasting voor brede 

weersverzekeringen bedraagt € 4 miljoen euro per jaar. 

 

De derving wordt gedekt door een verhoging per 1 januari 2018 van het tarief in de 

kansspelbelasting met 0,2%-punt.   

Ingevolge het wetsvoorstel wordt het tarief van de kansspelbelasting per 1 januari 2018 

verhoogd van 29 percent  naar 30,1 percent totdat zodra zes maanden zijn verstreken 

vanaf het tijdstip waarop de maatregelen uit het wetsvoorstel inzake kansspelen op 

afstand 2 in werking treden. Dit amendement regelt een permanente verhoging van het 

tarief van de kansspelbelasting, zodanig dat dit structureel € 4 miljoen oplevert. Dit 

betekent dat het tarief eerst wordt verhoogd naar 30,3 percent in plaats van naar 30,1 

percent en na afloop van de genoemde periode van zes maanden niet wordt teruggebracht 

tot 29 percent maar tot 29,2 percent. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, 50PLUS en SGP. 

 

Artikel VI 

35 (Aukje de Vries) over het uiterlijk op 1 januari 2019 vervallen van de tijdelijke 

tariefsverhoging in de kansspelbelasting 

    

Het wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke verhoging van het tarief van de 

kansspelbelasting met 1,1%-punt. Op grond van artikel VI van het wetsvoorstel wordt 

genoemd tarief weer verlaagd naar het huidige niveau zodra zes maanden zijn verstreken 

vanaf het tijdstip waarop de maatregelen uit het wetsvoorstel inzake kansspelen op 

                                                
2 Het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet 
op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het 
organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996). 
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afstand (KOA)3 in werking zijn getreden. Naar verwachting treden de maatregelen uit het 

wetsvoorstel KOA met ingang van 1 juli 2018 in werking.  

Dit amendement regelt dat de tijdelijke tariefsverhoging van 1,1%-punt in de 

kansspelbelasting uit het wetsvoorstel uiterlijk vervalt op 1 januari 2019. Bij een 

inwerkingtreding van de maatregelen uit het wetsvoorstel KOA op 1 juli 2018 of eerder 

heeft dit amendement geen budgettaire gevolgen. Indien de maatregelen uit het 

wetsvoorstel KOA later dan 1 juli 2018 in werking treden, zal voor dit uitstel opnieuw 

budgettaire dekking moeten worden gezocht. 

Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en FvD. 

 

Artikel VII, onderdeel B  

32 (Snels) over het uitbreiden van de lijst van geneesmiddelen 

    

Ingevolge tabel I, post a.6, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 

1968) worden geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 

Geneesmiddelenwet waarvoor een handelsvergunning is verleend belast tegen het 

verlaagde btw-tarief. Geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning is vereist voor 

het in de handel brengen van de geneesmiddelen ingevolge artikel 40, derde lid, 

onderdelen a tot en met g, van de Geneesmiddelenwet, vallen eveneens onder het 

verlaagde btw-tarief. Geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning is vereist voor 

het in de handel brengen van de geneesmiddelen ingevolge artikel 40, derde lid, onderdeel 

h, van de Geneesmiddelenwet zijn uitgesloten van het verlaagde btw-tarief. 

 

Medische hulpmiddelen vallen onder het verlaagde btw-tarief, indien zij in een 

farmaceutische toedieningsvorm worden aangeboden, aangemerkt zijn als medisch 

hulpmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de medische 

hulpmiddelen en voorzien zijn van een CE-markering als bedoeld in artikel 2, onder 43, van 

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 

betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening 

(EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 

90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Pb EU 2017, L 117). De producten zonder beoogd 

medisch doeleind als bedoeld in bijlage XVI van die Verordening zijn uitgezonderd van het 

verlaagde btw-tarief. 

 

Infusievloeistoffen, nierdialyseconcentraten en voor geneeskundige doeleinden bestemde 

inhalatiegassen hoeven niet langer apart te worden genoemd, aangezien deze goederen 

geneesmiddelen of medische hulpmiddelen zijn die aan de definitie van post a.6, onderdeel 

a of b, van genoemde tabel I voldoen.  

 

De aanscherping van de definitie van geneesmiddel heeft een budgettaire opbrengst van 

€42 miljoen euro. De directe btw-derving ten gevolge van het arrest van de Hoge Raad 

voor tandpasta en zonnebrandmiddelen bedraagt structureel €30 miljoen euro. De 

budgettaire derving, ten opzichte van het kabinetsvoorstel, van dit amendement om 

                                                
3 Het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet 
op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het 
organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996). 
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medische zelfhulpmiddelen in het lage btw-tarief te laten blijven vallen, is (naar schatting) 

€12 miljoen euro. Dit komt overeen met 15% extra btw op de totale omzet (€80 miljoen 

euro) van betreffende medische hulpmiddelen. De geraamde budgettaire derving van €12 

miljoen wordt gedekt uit het amendement “niet doorgaan uitbreiding inhoudingsvrijstelling 

ten aanzien van kapitaalvennootschappen”, dat structureel €30 miljoen oplevert. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

Diverse artikelen 

36 → 42 (Van Raan) over een verlaagd tarief in de omzetbelasting voor groenten en fruit 

     

Met dit amendement wordt in de omzetbelasting een tweede verlaagd tarief 

geïntroduceerd. Dit tarief bedraagt 5% en geldt alleen voor groenten en fruit. Deze 

wijziging leidt tot een budgettaire derving van € 109 miljoen. Deze derving wordt in haar 

geheel gedekt door de opbrengst van een verhoging van de tarieven van de 

afvalstoffenbelasting. Hiertoe worden met dit amendement de tarieven van de 

afvalstoffenbelasting verhoogd tot € 36,90 per 1.000 kilogram. Per 2009 was het reguliere 

tarief nog € 89,71 en bij herintroductie in 2014 werd nog een tarief voorgesteld van € 51. 

Dit tarief zal met ingang van 1 januari 2019 gaan gelden voor het storten en verbranden 

van afvalstoffen in Nederland. Dit amendement regelt ook dat dit hogere tarief gaat gelden 

voor de heffing van afvalstoffenbelasting bij overbrenging van afvalstoffen uit Nederland. 

De heffing bij overbrenging uit Nederland treedt in werking op een bij koninklijk besluit 

vast te stellen tijdstip. Onderhavig amendement wijzigt dat tijdstip niet.  De opbrengst van 

deze verhoging bedraagt voor 2018 en 2019 € 109 miljoen en loopt, wegens de invoering 

van de heffing van afvalstoffenbelasting bij overbrenging van afvalstoffen uit Nederland, 

structureel op naar € 122 miljoen. De opbrengst wordt aangewend om een btw-

tariefverlaging op groenten en fruit te dekken. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK en FvD. 

 

Invoegen artikel VIIA 

37 (Van Raan) over het overhevelen van vleesproducten naar het algemene btw-tarief 

    

Het amendement strekt ertoe de levering van vleesproducten onder het algemene btw-

tarief te brengen door dit product uit te zonderen van het verlaagde btw-tarief voor de 

levering van voedingsmiddelen. Als vleesproducten worden aangemerkt vlees en eetbare 

slachtafvallen en bereidingen van vlees als bedoeld in hoofdstuk 2 en posten 1601 en 1602 

van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 

2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij 

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb EU 2017, L 282). Deze 

wijziging leidt tot een budgettaire opbrengst van € 1250 miljoen. De opbrengst van het 

overhevelen van vleesproducten naar het algemene tarief wordt aangewend om een btw-

tariefverlaging op groenten en fruit te dekken. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en PvdD. 
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Artikelen IX, onderdelen J en K, en artikel X 

31 (Snels) over tijdelijke verhoging energietarieven alleen vierde en vijfde schijf 

    

Met dit amendement wordt de tijdelijke verhoging van de tarieven in de energiebelasting 

met € 200 miljoen, zoals afgesproken in het Energieakkoord, gewijzigd. In het voorstel van 

wet wordt het tarief van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit in alle 

gebruiksschijven tijdelijk verhoogd. Dit amendement regelt dat de tijdelijke verhoging 

echter geheel wordt opgehaald door middel van een verhoging van het tarief in de vierde 

schijf op aardgas met € 0,02437 en in de vierde schijf op elektriciteit met € 0,01777 voor 

zakelijk verbruik en € 0,03554 voor niet-zakelijk verbruik. De verhoging geldt voor de 

jaren 2018 en 2019. De verhoging van het tarief in de eerste schijf op aardgas en het 

bijbehorende blokverwarmingstarief, ter dekking van de uitbreiding van de 

stadsverwarmingsregeling, blijft met dit amendement ongemoeid. 

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

 

 

 

Moties 

 

10 (Aukje de Vries c.s.) over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

11 → 70 (Aukje de Vries) over de regeling belastingrente 

Aangenomen. Tegen: PvdA. 

 

12 (Van Weyenberg) over de toetsingscriteria voor de gronden van de verzetsprocedure 

Ingetrokken. 

 

13 (Leijten) over evaluatie van het fiscale eenheidsregime 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

14 (Bruins) over de kleineondernemersregeling 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks. 

 

46 (Snels c.s.) over respecteren van de beslagvrije voet 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

47 (Snels c.s.) over indicatoren voor vermogensontwikkeling 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en D66. 

 

48 (Omtzigt en Ronnes) over een hypotheek met lagere maandlasten 

Aangenomen. Tegen: PvdA. 

 

49 (Omtzigt c.s.) over ondernemers in de schuldhulpverlening 

Met algemene stemmen aangenomen. 
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50 (Leijten en Bruins) over tegengaan van brievenbusfirma's 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

51 (Leijten c.s.) over de effecten van afschaffen van de dividendbelasting 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

52 (Leijten en Kooiman) over een verslavingsfonds 

Aangehouden. 

 

53 (Leijten en Omtzigt) over een contactpersoon voor pleegouders en voogden 

Ingetrokken. 

 

54 (Nijboer c.s.) over de vergroeningsopgave 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en SGP. 

 

55 (Nijboer c.s.) over onmogelijk maken van een kunstmatig hoge huur   

Aangehouden. 

 

56 (Nijboer c.s.) over investeringen in de Belastingdienst 

Aangehouden. 

 

57 (Nijboer c.s.) over digitale diensten betrekken in de belastingheffing 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, SGP, CDA 

en ChristenUnie. 

 

58 (Bruins c.s.) over gebruikers van de landbouwregeling 

Aangehouden. 

 

59 (Bruins en Omtzigt) over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en 

tweeverdieners 

Aangenomen. Tegen: PvdA. 

 

60 (Van Raan en Snels) over vrijstelling van btw voor groenten en fruit 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK en FvD. 

 

61 (Van Raan en Nijboer) over differentiatie van de energiebelasting 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en FvD. 

 

62 (Van Raan en Nijboer) over een progressieve tariefstructuur voor energiebelasting 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 

 

63 → 71 (Van Raan) over zo snel mogelijk invoeren van de vliegbelasting 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en 50PLUS. 

 

64 (Van Raan en Snels) over beter beprijzen van milieuschade 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en DENK. 
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65 (Van Raan en Leijten) over energiebelasting 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en SGP. 

 

66 (Van Raan en Leijten) over vrijstelling van energiebelasting 

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

 

67 (Dijkgraaf en Leijten) over de verschillen tussen een- en tweeverdieners 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD. 

 

68 (Azarkan c.s.) over evaluatie van de Innovatiebox 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 


