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34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2018) 

Nr. 35  AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES 
Ontvangen 21 november 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel VI, aanhef, komt te luiden:
  

Met ingang van 1 januari 2019 of, indien dat eerder is en 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) tot wet is of wordt verheven, met 
ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na het tijdstip 
waarop die wet in werking treedt, wordt artikel 5 van de Wet op de 
kansspelbelasting als volgt gewijzigd:. 

Toelichting  

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 maatre-
gelen uit het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA)1 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. 

Aukje de Vries

1 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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