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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35303  
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 
2020) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-
Arissen, 50PLUS, PvdA, PVV en Van Haga. 
Tegen: FVD. 
 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel C 
14 (Lodders) over het winstplafond vervangen door een bruto-omzetplafond 
  
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat indien in een jaar het deel van de winst ter zake 
van de exploitatie van een voor het vervoer van zaken of personen in het internationale 
verkeer over zee bestemd schip dat afkomstig is uit niet-vervoerswerkzaamheden meer 
bedraagt dan 50% van de totale winst die met die exploitatie wordt behaald 
(winstplafond), het deel van de winst ter zake van de niet-vervoerswerkzaamheden niet 
voor de tonnageregeling in aanmerking komt (winstsplitsing). Met dit amendement wordt 
het winstplafond vervangen door een bruto-omzetplafond, zodat van verplichte 
winstsplitsing sprake is indien in een jaar het deel van de bruto-omzet (in plaats van de 
winst) ter zake van de exploitatie van het schip dat afkomstig is uit niet-
vervoerswerkzaamheden meer bedraagt dan 50% van de totale bruto-omzet (in plaats van 
de totale winst) ter zake van die exploitatie. 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van 
Haga. 
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Diverse artikelen en onderdelen  
9  10 (Omtzigt c.s.) over voorhang bij uitzonderingen op de keuzeregeling 
 
Indieners achten het zeer positief dat belastingplichtigen zelf de keuze krijgen of zij 
berichten van de Belastingdienst graag per post of digitaal willen ontvangen. Daarbij is het 
wel van belang dat het parlement op de hoogte wordt gebracht van het mogelijk in de 
toekomst komen te vervallen van de huidige uitzonderingen in deze keuzeregeling.  
Daarom regelt dit amendement dat de ministeriële regelingen waarbij uitzonderingen 
kunnen worden gemaakt op de keuzeregeling in ontwerp moeten worden voorgehangen bij 
de Kamers. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Artikel XI, invoeging onderdeel Na, en Artikel XXI, toevoeging lid 4  
13 (Leijten) over de vergrijpboete in de bronbelasting 
 
Indiener acht het wenselijk dat vergrijpboeten die uit hoofde van de Wet Bronbelasting toe 
worden gekend onder hetzelfde openbaarmakingsregime gaan vallen als de vergrijpboeten 
die als gevolg van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen openbaar worden 
gemaakt. Deze wijziging treedt op 1 januari 2021 in werking, omdat ook de betreffende in 
het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021 opgenomen maatregel per die datum in werking 
treedt. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Diverse artikelen en onderdelen  
8  12 (Leijten) over de vergrijpboete 
 
Indiener acht het wenselijk dat (potentiële) klanten hun keuze voor een adviseurs op 
zoveel mogelijk informatie kunnen baseren, waaronder diens handelen in het verleden. 
Daarom stelt indiener voor met dit amendement een verplichting tot openbaarmaking in te 
stellen waardoor bedrijven die een vergrijpboete vanwege het verzaken van de 
inlichtingenverplichting ontvangen en belastingadviseurs en accountants die als 
medeplichtig aan de overtreding worden veroordeeld dit actief kenbaar dienen te maken 
aan bestaande en nieuwe klanten op een gemakkelijk zichtbare plek op hun website. Deze 
maatregel dient als aanvulling op de maatregel in het bestaande wetsvoorstel waarbij 
openbaarmaking enkel via de website van de Belastingdienst zou plaatsvinden. Indiener 
vreest namelijk dat dit een onvoldoende activerende manier van informeren zou zijn. 
 
Het amendement strekt ertoe een wijziging aan te brengen in de voorgestelde maatregel 
ter zake van de aanpak van belastingontduiking. Deze wijziging is een aanvulling op de 
openbaarmaking van de vergrijp-boete. Zij ziet erop dat de medeplegende 
beroepsbeoefenaar verplicht wordt om ervoor zorg te dragen dat op de website van zijn 
onderneming of – als hij werknemer is – op de website van zijn werkgever wordt vermeld 
dat ter zake van opzettelijk medeplegen van bijvoorbeeld het doen van een onjuiste 
aangifte inkomstenbelasting aan hem een vergrijpboete is opgelegd. Hij moet aan deze 
meldplicht voldoen binnen drie maanden nadat de inspecteur de beschikking waarbij die 
boete is opgelegd openbaar heeft gemaakt. De meldplicht geldt zowel in het fiscale domein 
als in het toeslagendomein. Indiener is van mening dat met deze meldplicht de 
consumentenbescherming beter wordt vormgegeven. Publicatie is immers vanuit de 
consumentenbescherming ingegeven. Dit is analoog aan de waarschuwing die moet 
worden gegeven bij het verkopen van een al dan niet risicovol financieel product. Het niet 
tijdig nakomen van de meldplicht is een verzuim dat kan worden beboet. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
ChristenUnie en PVV. 
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Moties (gepubliceerd in het dossier van het wetsvoorstel 
Belastingplan 2020 (35302)) 
 
21 (Omtzigt c.s.) over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
22 (Leijten) over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van 
de liquidatie- en stakingsverliesrekening  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP, 
ChristenUnie en PVV. 
 
39 (Edgar Mulder en Wilders) over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% 
van het transferbedrag  
Verworpen. Voor: PVV. 
 
40 (Edgar Mulder) over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's 
Verworpen. Voor: SP en PVV. 
 
41 (Edgar Mulder) over het terugdraaien van de btw-verhoging 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en 
FVD. 
 
42 (Lodders c.s.) over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE-tarief 
voor de glastuinbouw 
Aangenomen. Tegen: PVV. 
 
43 (Lodders en Van Weyenberg) over onderzoek naar de empirische effecten van 
verstoringen in het globaal evenwicht 
Aangenomen. Tegen: PVV. 
 
44 (Lodders) over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
 
45 (Lodders c.s.) over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
46 (Snels) over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de 
meldingsplicht 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
47 (Omtzigt en Lodders) over de juridische houdbaarheid van box 3 
Aangenomen. Tegen: PvdA. 
 
48 (Omtzigt en Lodders) over de implementatie van meetmethoden en de bpm 
Aangenomen. Tegen: SP, DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV, FVD en Van Haga. 
 
49 (Omtzigt en Lodders) over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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50 (Omtzigt c.s.) over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van 
doorstroomlanden 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
52 (Alkaya en Leijten) over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een 
medische indicatie in de dagbesteding zit 
Aangehouden. 
 
53 (Van Weyenberg en Middendorp) over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve 
vormen van nieuwsvoorziening 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
54 (Van Weyenberg c.s.) over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de 
bronbelasting op rente en royalty's 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
55 (Van Weyenberg en Alkaya) over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens 
boven de 1 miljoen euro 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, ChristenUnie en PVV. 
 
56 (Bruins c.s.) over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor 
elektrische auto's 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
57 (Van Raan) over prioriteit geven aan CO2-reductie 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en Van Kooten-Arissen. 
 
58 (Van Raan) over een CO2-grensheffing 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS. 
 
59 (Stoffer) over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, SGP en PVV. 
 
60 (Stoffer) over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, SGP, PVV en FVD. 
 
61 (Stoffer) over de bpm voor auto's in het A- en B-segment 
Verworpen. Voor: SP, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FVD. 
 


