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Nr. 24  AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. 
Ontvangen 11 november 2019 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XVA  

In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt «30,1 percent» vervangen door «32,7 percent». 
 

2. In het tweede lid wordt «1000/699» vervangen door «1000/673». 

II

Artikel XIX komt te luiden: 

ARTIKEL XIX  

Het Belastingplan 2018 wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 1 wordt «30,1 percent» vervangen door «32,7 percent». 
Voorts wordt «29 percent» vervangen door «33,8 percent». 

2. In onderdeel 2 wordt «1000/699« vervangen door «1000/673». Voorts 
wordt «100/71» vervangen door «1000/662». 
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B

Artikel VIID vervalt. 

Toelichting  

Dit amendement verhoogt het tarief van de kansspelbelasting en leidt 
tot een budgettaire opbrengst van € 50 miljoen voor 2020 en € 100 
miljoen per jaar vanaf 2021 en structureel. Hiermee voorziet dit 
amendement in een dekking voor het amendement op de begroting 2020 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over een 
verlaging van het afbouwpercentage bij de aanvullende beurs. 

Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt thans 30,1% en wordt op 
grond van de huidige tekst van het Belastingplan 2018 automatisch 
verlaagd naar 29% zodra zes kalendermaanden zijn verstreken vanaf het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand. Als 
gevolg van dit amendement wordt het tarief verhoogd naar 32,7% voor 
het kalenderjaar 2020 en komt het op 33,8% zodra zes kalendermaanden 
zijn verstreken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
kansspelen op afstand. 
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