Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 18 november 2005
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Financiën

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30306

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 november 2005
aangenomen. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I onderdeel Za
Artikel V onderdeel H
Artikel VII onderdeel 0A
65 (Crone en Van Vroonhoven-Kok)
Dit amendement bewerkstelligt dat bij een voorziening ingevolge een levensloopregeling
waarbij is belegd in aandelen, de ter zake van de opbrengst van die aandelen ingehouden
dividendbelasting niet in de inkomstenbelasting kan worden verrekend door de werknemer. In
de plaats daarvan kan de kredietinstelling waarbij de geblokkeerde levenslooprekening wordt
aangehouden, deze dividendbelasting verrekenen. De kredietinstelling is dan wel gehouden
een bedrag ter grootte van de ingehouden dividendbelasting te storten op de geblokkeerde
levenslooprekening van de werknemer. Hierdoor wordt per saldo het brutodividend
bijgeschreven op het levenslooptegoed.
Verder bewerkstelligt dit amendement dat een vrijstelling wordt opgenomen in de Wet op de
dividendbelasting 1965 op grond waarvan een beleggingsinstelling waarin een werknemer via
de levensloopregeling participeert geen dividendbelasting behoeft in te houden op
opbrengsten die worden bijgeschreven op de geblokkeerde participatierekening van die
werknemer in die instelling. Ook bij een geblokkeerde levensloopparticipatierekening wordt
derhalve het brutodividend bijgeschreven.
Ingeval de beleggingsinstelling van voornoemde vrijstelling geen gebruik maakt, kan de
beheerder van de belegging de dividendbelasting verrekenen, net zo als een kredietinstelling,
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

en ook onder de gehoudenheid een bedrag ter grootte van die dividendbelasting via de
levensloopregeling te doen toekomen aan de werknemer.
Dit amendement vermindert de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst en de werknemers
aanzienlijk nu de werknemers zelf niet meer de dividendbelasting mogen verrekenen. Voor de
uitvoerders van de levensloopregeling nemen de administratieve lasten toe.
Budgettaire aspecten
Bij de raming van de budgettaire effecten van invoering van de levensloopregeling is geen
rekening gehouden met de mogelijkheid van verrekening van dividendbelasting door de
werknemer, die door het amendement wordt voorkomen. Daarom is er geen sprake van een
budgettaire opbrengst ten opzichte van eerdere ramingen.
Aangenomen met algemene stemmen

Artikel II onderdeel Ga
Artikel IIIA
30 (Van der Vlies)
Veel mensen zijn als mantelzorger betrokken bij de zorg voor langdurig zorgafhankelijke
mensen. De grote inspanning die deze mensen leveren, verdient grote waardering. Een
belangrijk gegeven is immers dat zij op deze manier niet alleen hun betrokkenheid tonen,
maar ook de samenleving veel zorgkosten besparen. Ondergetekende stelt daarom in lijn met
de motie-Van der Vlies c.s. (Kamerstukken 29 800,nr . 37) bij de Algemene Financiële
Beschouwingen van vorig jaar voor om een mantelzorgkorting in te voeren voor mensen die
intensieve mantelzorg verlenen. Dit amendement bewerkstelligt de introductie van deze
mantelzorgkorting per 1 januari 2007. De heffingskorting kan het eerst worden geëffectueerd
bij de aangifte inkomstenbelasting over 2007 in 2008. De mantelzorgkorting komt toe aan de
belastingplichtige die in het kalenderjaar gedurende zes maanden minimaal acht uur per week
noodzakelijke zorg verleent aan een ernstig gehandicapte of zorgafhankelijke persoon. Door
het verrichten van mantelzorg moet de belastingplichtige de samenleving zorgkosten
besparen. Het besparen van zorgkosten betekent in ieder geval dat de zorgafhankelijke
persoon overheidsgefinancierde zorg had kunnen ontvangen (dit kan bijvoorbeeld worden
aangetoond door middel van een indicatiestelling) en dit – deels – niet ontvangt. Daarnaast is
vereist dat degene die de mantelzorgkorting in aanmerking neemt deze zorg daadwerkelijk
verricht. De belastingplichtige die de mantelzorgkorting in aanmerking neemt, moet aantonen
dat hij aan alle voorwaarden voor deze korting voldoet. De invulling van deze voorwaarden
zal bij ministeriële regeling gebeuren. De mantelzorgkorting bedraagt € 250 in 2007.
Het gebruik van de regeling wordt geraamd op circa 250 000 personen waarbij het budgettaire
beslag 65 mln bedraagt. De budgettaire dekking voor deze korting wordt gevonden in een
verlaging van de algemene heffingskorting in 2007 met € 6.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, groep Wilders, D66, ChristenUnie, SGP en
LPF

Artikel III onderdelen Dbis en Q
28 → 40 (De Nerée tot Babberich)
Door dit amendement wordt vastgelegd dat de bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan
worden (de bestelauto die «achter het hek blijft») niet onder de autokostenfictie valt. Tevens
wordt vastgelegd dat de bestelauto niet onder de autokostenfictie valt indien de werkgever een
verbod op privé-gebruik oplegt aan de werknemer. Hierbij is vereist dat het verbod schriftelijk
is vastgelegd, dit kan in of naast de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. De werkgever
dient deze vastlegging bij de loonadministratie te bewaren. Tevens is vereist dat de werkgever
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passend toezicht houdt op de naleving van het verbod en dat hij een passende sanctie oplegt
als het verbod wordt overtreden. Bij passende sancties kan gedacht worden aan het opleggen
van een geldboete die in verhouding staat met de te betalen belasting in verband met de
bijtelling, verhaal van de werkgever van de bij hem nageheven loonbelasting en ontslag uit de
dienstbetrekking. Het passende toezicht kan bijvoorbeeld bestaan uit het afdoende controleren
van kilometerstanden, maar ook uit het toezicht houden op boetes vanwege
verkeersovertredingen, schademeldingen of met de leasemaatschappijen overeengekomen
meldingen van het aantal gereden kilometers, hoeveelheid van de verbruikte brandstof of van
het tanken van brandstof buiten werktijd. Zoals gebruikelijk, kan de werkgever over de vraag
wanneer voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden afspraken maken met zijn inspecteur. De
inspecteur zal hierbij alle feiten en omstandigheden van de betreffende situatie beoordelen om
vast te kunnen stellen of er sprake is van het hier bedoelde verbod. Voor de bestelauto die
door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer
van goederen is de autokostenfictie al niet van toepassing. Volledigheidshalve wordt ten
eerste opgemerkt dat voor de buiten de autokostenfictie vallende bestelauto’s geen
rittenregistratie vereist is. Ten tweede wordt opgemerkt dat voor deze bestelauto’s geldt dat
het werkelijke voordeel van het privé-gebruik belast is. Echter, indien er geen sprake is van
privé-gebruik betekent dit dat er niets belast wordt.
Het amendement strekt er verder toe de toepassing van de autokostenfictie bij bestelauto’s in
twijfelgevallen praktisch te regelen. Het gaat hier om de situatie dat een bestelauto in verband
met de aard van het werk doorlopend afwisselend aan verschillende werknemers ter
beschikking wordt gesteld. Een voorbeeld is de situatie van een installatiebedrijf waarin de
bestelauto op maandag wordt gebruikt door werknemer A, op dinsdag door werknemer B, op
woensdag weer door werknemer A, op donderdag door werknemer C en op vrijdag weer door
werknemer C. In die situatie is een individuele toepassing van de autokostenfictie
bezwaarlijk. Een praktische oplossing is te bereiken via eindheffing. Deze mogelijkheid is
echter niet van toepassing als een bestelauto bijvoorbeeld een kwartaal wordt gebruikt door
werknemer A, het volgende kwartaal door werknemer B enzovoorts. Het gaat om de situatie
dat de bestelauto vanwege de aard van het werk doorlopend afwisselend door twee of meer
werknemers wordt gebruikt. Het privé-gebruik wordt door middel van een eindheffing van €
300 bij de werkgever belast. Om te voorkomen dat de hoogte van de eindheffing afhankelijk
is van het loonniveau van de verschillende werknemers die de bestelauto gebruiken, is het
bedrag van de belasting in afwijking van de wettelijke systematiek gesteld op een vast
bedrag. Het bedrag van de eindheffing wordt op de loonaangifte verantwoord bij de rubriek
Loon met een bestemmingskarakter. Het bedrag van € 300 geldt per bestelauto en op
jaarbasis. Als een dergelijke bestelauto halverwege het jaar in gebruik wordt genomen,
bedraagt de eindheffing voor de tweede helft van het jaar in totaal € 150. Er kunnen
ministeriële regels gesteld worden ten behoeve van een goede uitvoering van deze regeling.
Dit amendement is budgettair neutraal.
Aangenomen. Voor: SP, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF

Artikel X onderdeel A
12 herdruk (De Nerée tot Babberich c.s. )
Met ingang van 1 januari 2003is door een amendement (kamerstuk 28 607, nr. 30) het
accijnstarief op overige alcoholische dranken (gedestilleerd) verhoogd van € 15,04 naar €
17,75 per 100 liter zuivere alcohol. Uit onderzoek is gebleken dat dit tot een aanzienlijke
omzetdaling heeft geleid in de Nederlandse grensstreken met Duitsland en België ten gunste
van deze landen. Dit heeft ook geleid tot een terugloop van de accijnsopbrengsten. Met de
wijziging door dit amendement wordt het accijnstarief op overige alcoholische dranken
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(gedestilleerd) verlaagd tot het niveau van vóór de verhoging zoals die in het Belastingplan
2003was opgenomen.
Uit onderzoek van het EIM blijkt dat deze wijziging over een periode van 4 jaar een
budgettair voordeel oplevert van per saldo € 121 miljoen. Voor 2006 treedt een licht
budgettair verlies op dat indien nodig gedekt kan worden uit een verhoging van dividenden
van staatsdeelnemingen.
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF

Artikel XV onderdeel C
46 (Van Vroonhoven-Kok)
Op grond van de huidige wettelijke regeling kunnen stichtingen die zich bezig houden met de
exploitatie van multifunctionele centra, zoals dorpshuizen, geen beroep doen op de
teruggaafregeling energiebelasting ook al stellen zij het centrum alleen ter beschikking aan
instellingen die charitatief, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogend zijn
dan wel een sociaal belang behartigen.Reden hiervoor is dat zij zelf niet kwalificeren als
algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende instelling.Ook de instellingen die
gebruik maken van de ruimtes in het centrum kunnen geen beroep doen op de
teruggaafregeling als er geen sprake is van een energierekening op hun naam. Dit
amendement strekt ertoe de bestaande teruggaafregeling uit te breiden naar onroerende
zaken die hoofdzakelijk in gebruik zijn bij meer dan één instelling die charitatief, cultureel,
wetenschappelijk of het algemeen nut beogend is dan wel een sociaal belang behartigt.
Aangenomen met algemene stemmen

Artikel XXXI
39→64 (Van Vroonhoven-Kok en Crone)
Dit amendement bewerkstelligt dat werknemers die hun (automatische) stortingen in de
spaarloonregeling niet voor 1 januari 2006 hebben stopgezet wel de mogelijkheid krijgen om
ook voor 2006 te kiezen voor deelname aan de levensloopregeling. De in het amendement
opgenomen overgangsregeling geldt voor loon dat voor 1 juli 2006 wordt gespaard ingevolge
de spaarloonregeling. Voorwaarde voor de toepassing van deze mogelijkheid is dat de
stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 (dus voor 1 juli) hebben plaatsgevonden
ongedaan gemaakt worden. Uit de huidige wettelijke systematiek volgt dat als een werknemer
in een kalenderjaar eenmaal gespaard heeft in de spaarloonregeling, hij niet meer kan
opbouwen in de levensloopregeling (en andersom). Dit geldt ook als een bedrag is gestort op
de spaarloonrekening dat later weer is teruggestort (of een bedrag op de levensloopregeling
dat later is teruggestort). Deze overgangsbepaling maakt voor het kalenderjaar 2006 een
uitzondering die – wanneer het binnen de spaarloonregeling vóór 1 juli 2006 gespaarde loon
vóór 1 juli 2006 wordt teruggestort naar de inhoudingsplichtige en alsnog als loon in
aanmerking wordt genomen - het mogelijk maakt om alsnog deel te nemen aan de
levensloopregeling.
Aangenomen met algemene stemmen
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikelen XXVII en XXXV
7 (van As en Crone)
Dit amendement beoogt de bij Nota van Wijziging op het Belastingplan 2005 (Kamerstukken
II 2004/2005, 29 767, nr. 6) aangebrachte wijziging, ter zake van de ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto, ongedaan te maken. De ook voor privé-doeleinden
ter beschikking gestelde auto wordt hierdoor niet in de loonheffing betrokken, maar blijft
belast in de inkomstenbelasting. De bij dit amendement aangebrachte wijzigingen treden met
terugwerkende kracht tot en met 31 december 2005 in werking. Hierdoor wordt voorkomen
dat de wijzigingsopdrachten van het Belastingplan 2005 reeds zijn uitgevoerd op het moment
dat de bij dit amendement aangebrachte wijzigingen toepassing vinden.
Ingetrokken

Artikel I onderdelen Da en Na
8 (van As en Crone)
Dit amendement bewerkstelligt dat met ingang van 1 januari 2006 voor bestelauto’s waarvan
het privé-gebruik wordt beperkt door de aard of de inrichting ervan, niet de forfaitaire
regeling geldt, maar wordt uitgegaan van de feitelijke onttrekking c.q. het feitelijke voordeel.
Onder de huidige regeling geldt dat reeds voor bestelauto’s die door de aard of inrichting
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijken te zijn voor vervoer van goederen.
Beoogd is om hiermee een versoepeling aan te brengen voor de bestelauto’s waarvoor een
bijzondere regeling gold tot 1 januari 2004. In de ministeriële regeling zullen de hiervoor
geldende criteria worden opgenomen. Het betreft de bestelauto’s die geen zitruimte hebben
achter de bestuurder, waarvan het gebruik voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden van
de ondernemer/werknemer, die zijn ingericht op het vervoer van goederen en die voorts op
jaarbasis voor niet meer dan 10 000 kilometer voor privé-doeleinden worden gebruikt.
Dit amendement leidt tot een structurele budgettaire derving van € 28 miljoen. Dit zou gedekt
kunnen worden door een beperkte forfaittaire heffing per bestelauto bij de werkgever.
Ingetrokken

Artikel I onderdeel Nbis
45 (Crone en Depla)
Dit amendement regelt voor appartementseigenaren waarbij het appartement een eigen
woning is in de zin van de inkomstenbelasting, een beperkte vrijstelling in box III voor het
aandeel in het onderhoudsfonds van de vereniging van eigenaren. De vrijstelling bedraagt
maximaal 2% van de WOZ waarde van de woning.
Ingetrokken
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Artikel III onderdeel Q
41 (Crone en Van As)
Het amendement strekt er toe de toepassing van de autokostenfictie bij bestelauto’s waarvan
het privé-gebruik van de bestelauto wordt beperkt door de aard of inrichting ervan praktisch te
regelen. In een ministeriële regeling zal worden bepaald wanneer het privé-gebruik van de
bestelauto wordt beperkt door de aard of inrichting ervan. Dit zullen dezelfde voorwaarden
zijn als die golden voor de bijzondere regeling die betrekking had op bestelauto’s, zoals die
gold in de jaren 2002 en 2003. Het betreft de bestelauto’s die geen zitruimte hebben achter de
bestuurder, waarvan het gebruik voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden van de
ondernemer/werknemer, die zijn ingericht op het vervoer van goederen en die voorts op
jaarbasis beperkt en uitsluitend in Nederland voor privé-doeleinden worden gebruikt.
Het privé-gebruik wordt door middel van een eindheffing van € 650 per bestelauto bijde
werkgever belast. Om te voorkomen dat de hoogte van de eindheffing afhankelijk is van het
loonniveau van de verschillende werknemers die de bestelauto gebruiken, is het bedrag van de
belasting, in afwijking van de wettelijke systematiek, gesteld op een vast bedrag. Het bedrag
van de eindheffing wordt op de loonaangifte verantwoord bij de rubriek Loon met een
bestemmingskarakter. Het bedrag van € 650 geldt per bestelauto en op jaarbasis. Als een
dergelijke bestelauto halverwege het jaar in gebruik wordt genomen, bedraagt de eindheffing
voor de tweede helft van het jaar in totaal € 325. Er kunnen ministeriële regels gesteld worden
ten behoeve van een goede uitvoering van deze regeling. Dit amendement is budgettair
neutraal.
Vervallen in verband met aanname van amendement 40

Artikel I onderdelen D, Da en D1
Artikel III onderdeel Dbis
Artikel XIVA
13→27 (Dezentjé Hamming-Bluemink)
Dit amendement bewerkstelligt dat de bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (ook wel grijze kentekens) buiten de
heffing van de inkomsten- en loonbelasting wordt gebracht.
Het budgettaire effect van deze wijziging (circa 90 miljoen euro op jaarbasis) wordt gedekt
door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers.
Verworpen. Voor: D66, de Groep Wilders en de VVD

Artikel I onderdeel Ka
10→14 (Irrgang)
Dit amendement bewerkstelligt dat de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de zelfstandigenaftrek
vervalt. Dit betekent dat ook zelfstandigen van 65 jaar en ouder in aanmerking kunnen komen
voor zelfstandigenaftrek. Het ontmoedigen van het ondernemerschap na het bereiken van de
leeftijd van 65 jaar past niet in een modern fiscaal beleid.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de SGP en de LPF
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Artikel I onderdeel Ma
Artikel XIa
23→32 (van As en Crone)
De tekst van dit amendement vervangt de tekst van amendement 30 306, nr. 23. De
toelichting opamendement 30 306, nr. 23 is echter wel integraal van belang voor het
onderhavige amendement. Naast het onderstaande wordt derhalve verwezen naar de
toelichting ophet genoemde amendement.
Dit amendement strekt ertoe dat ingeval een onderneming wordt overgedragen onder
toepassing van de doorschuiffaciliteit van artikel 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en
een aan die onderneming ter beschikking gestelde onroerende zaak eveneens aan de
overnemer van de onderneming wordt overgedragen, met betrekking tot die onroerende
zaak een doorschuiffaciliteit te introduceren in de sfeer van het resultaat uit overige
werkzaamheid. De overnemer van de onroerende zaak treedt voor de bepaling van de winst
uit onderneming met betrekking tot de overgenomen onroerende zaak in de plaats van de
overdrager. Dit betekent in dit geval dat hij de boekwaarde van de overdrager moet
aanhouden alsmede het afschrijvingsregime van de overdrager.
Omdat geen ervaring bestaat met betrekking tot deze vorm van doorschuiving – van het
regime van het resultaat uit een werkzaamheid naar het winstregime – is een
delegatiebevoegdheid opgenomen voor het zonodig stellen van nadere voorwaarden en
doorschuifregels.
De dekking van dit amendement wordt gerealiseerd door een verhoging van de accijns
opsigaretten en rooktabak. De tabakaccijns wordt verhoogd met € 0,0025 per pakje sigaretten
van 25 stuks en per pakje shag van 50 gram. De verhoging betekent een prijsstijging van €
0,003, zowel voor een pakje sigaretten van 25 stuks als voor een pakje shag van
50 gram.
Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdA, de SGP en de LPF

Artikel I onderdelen Nb en O
49 (Vendrik)
Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat alleen nog brillen (en andere visuele
hulpmiddelen, waaronder ook vallen contactlenzen en toebehoren) die bij ministeriële
regeling zijn aangewezen als specifieke uitgaven in aanmerking kunnen worden genomen.
Het is hierbij de bedoeling de aanwijzing te beperken tot hetgeen redelijk is. Dit betekent
onder meer dat «dure» monturen niet zullen worden aangewezen.
Specifieke uitgaven zijn uitgaven waarvan wordt aangenomen dat deze samenhangen met een
chronische ziekte of handicap. Indien deze specifieke uitgaven meer bedragen dan € 311
(2005) is het forfait wegens chronische ziekte of het forfait wegens chronische ziekten van
kinderen van toepassing. Voorts is de vermenigvuldigingsfactor van toepassing indien sprake
is van een specifieke uitgave. Door de werking van de vermenigvuldigingsfactor kunnen
personen met specifieke uitgaven eerder de drempel overschrijden en derhalve eerder en tot
een hoger bedrag in aanmerking komen voor aftrek wegens buitengewone uitgaven.
De vermenigvuldigingsfactor vindt toepassing bij belastingplichtigen met een inkomen tot €
30 357 (2005). Beoogd wordt om in een ministeriële regeling aan te geven welke brillen
ofcontactlenzen voldoende medisch geïndiceerd zijn en derhalve als specifieke uitgave
kunnen worden aangemerkt.
Tevens beoogt dit amendement om de uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen die niet
zijn verstrekt op voorschrift van een arts (de zogenoemde huisapotheek), uit te sluiten als een
specifieke uitgave. Als gevolg hiervan valt ook de huisapotheek niet meer onder het forfait of
onder de vermenigvuldigingsfactor.
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Voorgesteld wordt om de forfaitaire bedragen (in 2005 € 787) wegens arbeidsongeschiktheid,
chronisch ziekte, chronische ziekten van kinderen of ouderdom – naast de specifieke uitgaven
– onder de vermenigvuldigingsfactor te brengen. Deze aanpassing is gericht op
belastingplichtigen met een inkomen tot € 30 357 (2005) die recht hebben op het forfait
wegens arbeidsongeschiktheid, chronisch ziekte, chronische ziekten van kinderen
ofouderdom. Voorwaarde is wel dat de specifieke uitgaven meer dan € 311 bedragen.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat een belastingplichtige slechts één forfait in aanmerking
kan nemen van de forfaits wegens arbeidsongeschiktheid, wegens chronische ziekte of
wegens ouderdom. Tenslotte wordt door dit amendement de vermenigvuldigingsfactor
verhoogd van 65% tot 100% (in plaats van tot 113% zoals in het voorstel van het Kabinet).
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP
Artikel I onderdeel Of
Artikel III onderdeel D
38 (Rouvoet)
Met dit amendement wordt per 1 januari 2006een zogenoemde spaargiftregeling
geïntroduceerd. Op basis van deze regeling kan een werknemer fiscaal gefacilieerd een deel
van het loon sparen voor het doen van giften. Deze regeling is zoveel mogelijk naar analogie
van de spaarloonregeling vormgegeven. Verschillen zijn dat bij de spaargiftregeling
geen eindheffing is verschuldigd door de inhoudingsplichtige, dat bij de spaargiftregeling ten
hoogste € 60 per kalenderjaar (€ 5 per maand) aan loon kan worden gespaard en dat opname
uitsluitend mogelijk is voor het doen van giften als bedoeld in artikel 6.32, onderdeel
b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of bij de beëindiging van de dienstbetrekking van de
werknemer.
Bij een opname die bij de beëindiging van de dienstbetrekking plaatsvindt, wordt – net als bij
de spaarloonregeling – belasting geheven van de werknemer ter zake van het spaargiftloon.
Aangezien het spaargiftloon – anders dan het spaarloon – niet automatisch na een bepaalde
periode vrijvalt, wordt het spaargiftloon in deze situatie volledig belast en is er – anders dan
bij spaarloon – geen sprake van het belasten van een evenredig deel. Volledigheidshalve
wordt opgemerkt dat deze belastingheffing altijd kan worden voorkomen door vlak voor de
beëindiging van de dienstbetrekking het spaargiftloon nog aan te wenden voor het doen
van een gift als bedoeld in artikel 6.32, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting
2001. Het gaat hierbij om de zogenoemde «andere giften»; de regeling geldt niet voor de
zogenoemde periodieke giften als bedoeld in artikel 6.32, onderdeel a, van de Wet
inkomstenbelasting 2001.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het bepaalde
in artikel 11, eerste lid, onderdeel u, en met betrekking tot het bepaalde in artikel 11, vierde en
vijfde lid. Hierbij kunnen onder meer regels worden gesteld voor de per loontijdvak geldende
maxima en voor het moment waarop de werknemer moet bepalen aan welke instelling(en) hij
een gift wil doen. Voor het overige zullen zoveel mogelijk dezelfde regels worden gesteld als
met betrekking tot de spaarloonregeling zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling
werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. Omdat het niet de bedoeling is dat
een werknemer een dubbele aftrek geniet, is bepaald dat giften die worden gedaan uit een
opname van een spaargiftregeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel u, van de
Wet op de loonbelasting 1964 niet meer als gift in aanmerking kunnen worden genomen bij
de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen regeling voor aftrekbare giften.
De budgettaire consequenties worden geraamd op € 7 mln. De administratieve lasten zijn
grotendeels afhankelijk van de invulling van de bij ministeriële regeling te stellen nadere
regels.
Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie en SGP
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Artikel I onderdeel Ta
Artikel III onderdeel Ka
21 (van As)
Dit amendement strekt ertoe om de maximale arbeidskorting in de Wet inkomstenbelasting
2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2006 te verhogen met € 100. Daarbij
wordt tevens het inkomensniveau verhoogd waarbij het maximum van de arbeidskorting
wordt bereikt. Deze wijzigingen worden aangebracht voordat de zogenoemde automatische
inflatiecorrectie per 1 januari 2006 is toegepast. De kosten van dit amendement bedragen €
500 mln. De dekking wordt gevonden in een korting op het reïntegratiebudget.
Verworpen. Voor: SP, Groep Wilders en LPF

Artikel I onderdeel U
Artikel X
15 (Van der Vlies)
Met deze wijzigingen worden de accijnzen op bier en overige alcoholhoudende dranken
(gedistilleerd) verhoogd. De accijnstarieven voor bier worden verhoogd met 31,4%.
Uitzondering hierop vormt het tarief van de laagste categorie bier van artikel 7, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet op de accijns (tafelbieren met een laag alcoholgehalte); dit tarief is
sinds de invoering van de Wet op de accijns gelijk aan het tarief van de verbruiksbelasting
op limonades. Het accijnstarief voor overige alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met
27%. Met de door de genoemde verhogingen te verkrijgen budgettaire opbrengst van € 200
mln. wordt de kinderkorting verhoogd met € 183. De maximale kinderkorting in 2006 wordt
daardoor € 1075.Het inkomensniveau waarop de geleidelijke afbouw van de kinderkorting
wordt gestart, blijft ongewijzigd op € 28 521.Ook het afbouwpercentage blijft gelijk aan
5,75%; voor elke euro dat het verzamelinkomen boven € 28 521 ligt, wordt de kinderkorting
met € 0,0575 verminderd. Door de verhoging van de kinderkorting met € 183 stijgt het
verzamelinkomen waarbij het recht op kinderkorting wordt verloren van € 44 034 naar € 47
217.De koopkrachteffecten van het amendement zijn weergegeven in onderstaande tabel.
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Verworpen. Voor: SGP en ChristenUnie

Artikel I onderdeel X
Artikel III onderdeel Da
48 (Bakker en Dezentjé Hamming-Bluemink)
Dit amendement bewerkstelligt dat de vergoeding door de werkgever van de kosten die een
werknemer maakt voor het lidmaatschap van een vakvereniging, niet meer kwalificeert als
een vrije vergoeding en derhalve tot het belastbare loon wordt gerekend. De met deze
maatregel gemoeide budgettaire bate (€ 25 mln.) wordt ingezet voor een verdere verhoging
van de aanvullende combinatiekorting (van € 156, zoals opgenomen in het regeringsvoorstel,
naar € 193).
Verworpen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD en LPF
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Artikel VIIa onderdelen Ha, Hb en Ia
Artikelen XIa en XXXV
25→35 (Crone en Van As)
De tekst van dit amendement vervangt de tekst van amendement 30 306, nr. 25. De
toelichting op amendement 30 306, nr. 25 is echter wel integraal van belang voor het
onderhavige amendement. Naast het onderstaande wordt derhalve verwezen naar de
toelichting op het genoemde amendement.
Uitgangspunt is dat een tot een werkzaamheid behorende onroerende zaak in combinatie met
de onderneming waaraan de zaak ter beschikking is gesteld, dan wel in combinatie met de
aandelen van de vennootschap waaraan de zaak ter beschikking is gesteld, op de
bedrijfsopvolger van de onderneming/de BV moet overgaan. Indien enkel de ter beschikking
gestelde onroerende zaak over gaat, is de voorgestelde faciliteit niet van toepassing.
Om voor de faciliteit voor bedrijfsopvolging in aanmerking te komen moeten de onroerende
zaken die bij de erflater of de schenker op grond van artikel 3.91 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 tot een werkzaamheid behoorden bij de verkrijger tot het vermogen
van de onderneming gaan behoren die in combinatie met de onroerende zaken is
overgedragen. Als het gaat om onroerende zaken die op grond van artikel 3.92 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 bij de schenker of erflater tot een werkzaamheid behoorden (ter
beschikkingstelling aan een vennootschap) moeten deze zaken ook door de verkrijger aan die
vennootschap ter beschikking worden gesteld, gedurende een periode van ten minste
vijf jaren dan wel in die vennootschap worden ingebracht tegen uitreiking van aandelen. In
dat laatste geval mogen die aandelen gedurende een periode van vijf jaren niet worden
vervreemd. Indien de bedrijfsopvolging plaatsvindt bij het overlijden van de ondernemer zal
de onderneming of zullen de aandelen in de vennootschap doorgaans niet gelijktijdig met de
ter beschikking gestelde onroerende zaak op de bedrijfsopvolger kunnen overgaan. Stel
bijvoorbeeld dat de aandelen van een BV in handen zijn van de man en zijn vrouw een
bedrijfspand heeft dat zij verhuurt aan de BV. De man overlijdt en de aandelen vererven naar
de beoogde bedrijfsopvolger. Op het moment van overlijden van de man behoort het pand niet
langer tot het vermogen van een werkzaamheid van de vrouw. Het gevolg zou zijn dat
het pand niet meer met toepassing van de faciliteit op de bedrijfsopvolger kan overgaan. Om
dit te ondervangen is bepaald dat de onroerende zaak in dergelijke gevallen voor de
toepassing van de faciliteit nog gedurende een periode van 12 maanden na het overlijden voor
de toepassing van de faciliteit worden aangemerkt als behorend tot een werkzaamheid. In het
gegeven voorbeeld hebben de betrokkenen dus nog een jaar de tijd om het bedrijfspand over
te dragen naar de bedrijfsopvolger. Voor gevallen dat de faciliteit bij bedrijfsopvolging
betrekking toepassing vindt bij schenking bevat de faciliteit, ter voorkoming van oneigenlijk
gebruik, de eis dat, kort gezegd, het ondernemingsvermogen dan wel de aandelen, gedurende
een periode van vijf jaren in bezit moeten zijn geweest van de schenker. In lijn hiermee geldt
dat in geval van schenking van ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen, deze
gedurende een periode van vijf jaren vóór de schenking tot een werkzaamheid van de
schenker moeten hebben behoord. Degene die in combinatie hiermee de onderneming of de
aandelen overdraagt moet voldoen aan de al in het betreffende lid geformuleerde eisen
betreffende leeftijd of arbeidsgeschiktheid die gelden voor iemand die een onderneming
schenkt. De kosten van dit amendement bedragen € 20 mln. De dekking wordt
gerealiseerd door een verhoging van de accijns op sigaretten en rooktabak. De tabakaccijns
wordt verhoogd met € 0,025 per pakje sigaretten van 25 stuks en per pakje shag van 50 gram.
De verhoging betekent een prijsstijging van € 0,03, zowel voor een pakje sigaretten van
25 stuks als voor een pakje shag van 50 gram.
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en de LPF
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Artikel VIII
Artikel XIa
26→33 (Crone en Van As)
De bedoeling van dit amendement is allereerst om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
voor de overdrachtsbelasting gelijk te stellen aan die van de inkomstenbelasting.
De verwijzing naar artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)
bewerkstelligt dat de (mede)ondernemer die voorafgaand aan de overdracht gedurende 36
maanden deel uitmaakte van het samenwerkingsverband met de overdrager (lid 4) of de
werknemer die voorafgaand aan de overdracht gedurende 36 maanden in de onderneming
van de overdrager werkzaam is geweest (lid 5) voor de overdrachtsbelasting «in de plaats
treedt» van de overdrager. De overnemer in de zin van artikel 3.63 Wet IB 2001 kan bij de
verkrijging van één of meer onroerende zaken als gevolg van een bedrijfsoverdracht in de zin
van artikel 3.63 Wet IB 2001 derhalve een beroep doen op een vrijstelling voor de
overdrachtsbelasting. De steller van het amendement verzoekt de Staatssecretaris van
Financiën het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer aldus aan te vullen dat de
overdrachtsbelasting alsnog wordt verschuldigd, indien het in artikel 15, eerste lid, letter b,
genoemde familielid of de «vreemde» bedrijfsopvolger de onderneming niet ten minste 36
maanden heeft voortgezet. Op deze wijze wordt de «handel» in onroerende zaken die tot
een ondernemingsvermogen tegengegaan.
De dekking van dit amendement wordt gerealiseerd door een verhoging van de accijns op
sigaretten en rooktabak. De tabakaccijns wordt verhoogd met € 0,025 per pakje sigaretten van
25 stuks en per pakje shag van 50 gram. De verhoging betekent een prijsstijging van € 0,03,
zowel voor een pakje sigaretten van 25 stuks als voor een pakje shag van 50 gram.
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, SGP en LPF
Artikel VIII, onderdeel B
Artikel XXXV
44 (Depla en Crone)
De stagnatie op de woningmarkt wordt mede veroorzaakt door het groeiend aantal mensen dat
financieel niet in staat is om de stap van huur naar koop te maken. Dit amendement bevordert
dat starters de koopwoningmarkt kunnen betreden door de overdrachtbelasting voor hen af te
schaffen. Ruwweg de helft van de starters die een koopwoning wenst heeft nu moeite om een
betaalbare koopwoning te vinden, hetzelfde geldt voor een kwart van de huurders die een
koopwoning zou willen. Voorgesteld wordt om de koopwoning voor starters bereikbaar te
maken door de koopwoning binnen hun bereik te brengen. Voor het begrotingsjaar 2006
wordt gestart met het afschaffen van de overdrachtsbelasting in de «56 wijken», omdat het in
die wijken zeer gewenst is dat bewoners die potentieel koper zijn die stap ook daadwerkelijk
kunnen maken.
De steller van het amendement verzoekt de Staatssecretaris van Financiën het
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer aldus aan te vullen dat de koopprijs van de
verkregen woning niet meer mag bedragen dan € 250 000, de verkrijger moet aantonen dat de
verkregen woning zijn eerste verkrijging is en alsmede maatregelen te treffen om misbruik te
voorkomen. Voorts zal de minister van VROM worden verzocht voor het begrotingsjaar 2006
maximaal € 9 mln. beschikbaar te stellen voor deze vrijstelling van overdrachtsbelasting.
De dekking van dit amendement wordt gevonden in een verlaging van het investeringsfonds
stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor amendement nr. 32 op de begroting van het ministerie
van VROM 2006 (Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 XI, nr. 1).
Verworpen. Voor: PvdA en ChristenUnie
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Artikel X
Artikel XV onderdeel C en D
17 (Samson en Crone)
Dit amendement strekt er toe de belastingdruk voor de zogenoemde rode olie (gasolie en
halfzware olie) te verhogen naar het niveau zoals dat geldt voor de gasolie en halfzware olie
(diesel) die in het wegverkeer en de pleziervaart wordt gebruikt. Op dit moment mag de
laagbelaste rode olie worden gebruikt in alle toepassingen, andere dan wegverkeer en
pleziervaart. Daarbij gaat het om toepassingen in bijvoorbeeld stationaire motoren,
werktuigen, vorkheftrucks, tractoren en dergelijke en als brandstof voor verwarming. Door dit
amendement blijft het lage tarief nog slechts van toepassing op gasolie en halfzware olie die
wordt gebruikt als brandstof voor verwarming. Dat houdt in dat voor alle andere toepassingen
dan verwarming, waaronder de hiervoor genoemde, het hogere tarief voor de diesel in het
wegverkeer en de pleziervaart gaat gelden. Voor de rode olie zijn thans twee tarieven van
toepassing, namelijk 4,66 cent per liter accijns plus ongeveer 16 cent energiebelasting,
in totaal iets meer dan 20 cent per liter. De gasolie en halfzware olie die in het wegverkeer
wordt gebruikt is belast met ongeveer 36,5 cent per liter. De belastingdruk stijgt derhalve met
iets meer dan 16 cent per liter. Voor deze tariefwijziging dienen zowel de Wet op de accijns
als de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) te worden gewijzigd. In de Wet op
de accijns wordt het toepassingsgebied van de laagbelaste rode olie beperkt tot olie die wordt
gebruikt als verwarmingsbrandstof (artikel 27, derde lid, van de Wet op de accijns). Artikel
70 van de Wet op de accijns heeft betrekking op een mogelijke teruggaaf van accijns voor olie
die is belast naar het hoge tarief maar wordt gebruikt voor laagbelaste doeleinden. Door de
beperking van de toepassing van de laagbelaste rode olie behoeft ook dit artikel aanpassing.
In de Wbm is in artikel 36i het energiebelastingtarief opgenomen voor gasolie en halfzware
olie. Ingevolge het tweede lid van artikel 36i geldt een nihiltarief, indien de olie is bestemd
voor het wegverkeer of pleziervaart. De toepassing van dat nihiltarief moet worden uitgebreid
tot elk ander gebruik dan gebruik als verwarmingsbrandstof. Zonder deze wijziging zou olie
die (bijvoorbeeld) wordt gebruikt in een stationaire motor worden belast naar het hoge tarief
in de accijns en vervolgens ook worden belast met energiebelasting. De wijziging van artikel
36d van de Wbm is een logisch gevolg van de uitbreiding van het nihiltarief voor de
energiebelasting zoals hiervoor beschreven. Deze wijziging leidt tot een budgettaire opbrengst
van € 130 mln structureel. De opbrengst dient als dekking voor een amendement dat bij de
VROM-begroting 2006 ingediend zal worden voor aanvullende investeringen ten behoeve
van de aanpak van de lokale luchtvervuiling.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA

Artikel XIII onderdeel 0A
18 (Samson en Crone)
Dit amendement strekt ertoe de budgettaire opbrengst van de BPM op dieselpersonenauto’s te
verhogen met 100 miljoen euro structureel op jaarbasis. Die belasting wordt daartoe met
ingang van 1 januari 2006 verhoogd met 833 euro per auto.
Verworpen. Voor: GroenLinks en PvdA
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Artikel X onderdeel 0A
19 (Samson en Crone)
Met deze wijziging wordt het accijnstarief voor dieselolie – voor zowel de dieselolie die in
het spraakgebruik als zwavelvrijwordt aangeduid als de andere dieselolie – verhoogd met 2
cent per liter. De opbrengst van deze verhoging is aangewend om de accijns voor loodvrije
benzine te verlagen met 2,35 cent per liter.
Deze budgetneutrale accijnsschuif zal een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, door
een relatieve lastenverzwaring van dieselauto’s en een lastenverlichting voor benzineauto’s.
Bovendien worden met deze maatregel de bestaande grenseffecten verminderd. (diesel is in
Nederland goedkoper dan in buurlanden, benzine juist duurder).
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP

Artikel X onderdeel 0A
22 (Van As)
Met deze wijziging wordt het accijnstarief voor loodvrije benzine verlaagd met 9,5 cent per
liter. Hierbij is uitgegaan van de 9,5 cent zoals genoemd in de CPB-notitie van 20 september
2005 inzake de economische effecten tegenbegroting LPF 2006. Het prijseffect aan de pomp
(inclusief btw) bedraagt ongeveer 11,3 cent per liter.Het budgettaire belang van deze
wijziging wordt geraamd op zo’n € 550 mln. Dekking wordt gevonden in een verlaging van
het budget voor ontwikkelingshulp met een bedrag van € 450 miljoen en door het voor dit
doel inzetten van een bedrag van € 100 miljoen uit de FES-middelen, oorspronkelijk bedoeld
voor het stimuleren van windmolens.
Verworpen. Voor: Groep Wilders en LPF

Artikel XIa
Artikel XVII
Artikel XXXI
24→34 (Crone en Van As)
De tekst van dit amendement vervangt de tekst van amendement 30 306, nr. 24. De
toelichting op amendement 30 306, nr. 24 is echter wel integraal van belang voor het
onderhavige amendement. Naast het onderstaande wordt derhalve verwezen naar de
toelichting op het genoemde amendement.
In artikel 25, veertiende lid, van de Invorderingswet 1990 is een bijzondere uitstelregeling
voor aanslagen inkomstenbelasting inzake beëindiging van een ter beschikkingstelling van
een zaak opgenomen. In dit artikellid komt de zinsnede «zonder dat sprake is van een
vervreemding van die zaak» alsmede de onder d opgenomen grond voor het beëindigen van
het op de voet van artikel 25, veertiende lid, verleende uitstel van betaling te vervallen.
Als er sprake is van vervreemding van de zaak waarvan de terbeschikkingstelling
is beëindigd, ligt het in de rede dat bij de terzake bij ministeriële regeling te stellen nadere
regels wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 25, achttiende en negentiende lid, van de
Invorderingswet 1990. Op grond van deze artikelleden vervalt het – op de voet van het
achttiende lid van artikel 25 – verleende uitstel ieder jaar voor een evenredig deel en
is de duur van het uitstel afhankelijk van de aflossing van de prijs van de vervreemde zaak
(met een maximum van tien jaar). Het nieuwe onderdeel C van artikel XXXI zorgt ervoor dat
de gewijzigde uitstelregeling van toepassing wordt op aanslagen inkomstenbelasting ter
zake van het beëindigen van de terbeschikkingstelling van een zaak die is genoten op of na 1
januari 2006.
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De dekking van dit amendement wordt gerealiseerd door een verhoging van de accijns op
sigaretten en rooktabak. De tabakaccijns wordt verhoogd met € 0,0025 per pakje sigaretten
van 25 stuks en per pakje shag van 50 gram. De verhoging betekent een prijsstijging van €
0,003, zowel voor een pakje sigaretten van 25 stuks als voor een pakje shag van 50 gram.
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en LPF

Artikel XIVA
Artikel XXXV
20→37 (Rouvoet)
Dit amendement strekt er toe de vrijstelling van mrb in het kader van de «oldtimersregeling»
van toepassing te laten zijn op auto’s van 30 jaar en ouder in plaats van 25 jaar en ouder. Een
beperking van de vrijstelling in deze zin ligt in de rede, gelet op de toegenomen
rijwaardigheid van moderne auto’s, waardoor grotere aantallen oudere auto’s, op reguliere
basis, van de weg gebruik maken, terwijl zij minder energie-efficiënt zijn dan nieuwere
auto’s. Gekozen wordt voor een geleidelijke ingroei vanaf 1 juli 2006, waarbij motorrijtuigen
die op 30 juni 2006 onder de huidige vrijstellingsregeling vallen niet opnieuw in de heffing
worden betrokken. Het budgettaire belang van de maatregel wordt voor de jaren 2006 t/m
2010 geraamd op respectievelijk ongeveer € 0,5 miljoen, € 3,5 miljoen, € 7 miljoen, € 10
miljoen en € 15 miljoen. Na 2010 zal het budgettaire belang nog verder toenemen.
’s-Gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 306, nr. 37 1 Dit
amendement dient mede ter dekking van het amendement Rouvoet inzake de spaargift nr. 38.
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

Artikel XXIIIA
11 (Irrgang)
Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat huurders en eigenwoningbezitters
met hetzelfde inkomen, afgezien van de belastbare inkomsten uit eigen woning, ook dezelfde
zorgtoeslag krijgen. De zorgtoeslag is gelijk aan het verschil tussen de standaardpremie en de
normpremie, voorzover de normpremie lager is dan de standaardpremie. De standaardpremie
wordt jaarlijks door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. De
normpremie bestaat uit een percentage van het drempelinkomen vermeerderd met een
percentage van het toetsingsinkomen. Het drempelinkomen is gebaseerd op het wettelijke
minimumloon. Het toetsingsinkomen is op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen gelijk aan het verzamelinkomen op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001,
mits er een aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Indien er geen aanslag
inkomstenbelasting wordt vastgesteld, is het toetsingsinkomen gelijk aan het belastbare loon.
De belastbare inkomsten uit eigen woning behoren wel tot het verzamelinkomen, maar niet tot
het belastbare loon. Dit amendement beoogt derhalve alleen het toetsingsinkomen aan te
passen indien er een aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Indien er een aanslag
inkomstenbelasting wordt vastgesteld, worden door dit amendement bij de bepaling van het
toetsingsinkomen de belastbare inkomsten uit eigen woning niet meer tot het
verzamelinkomen gerekend. De belastbare inkomsten uit eigen woning bestaan uit het saldo
van de voordelen uit eigen woning en het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning
verminderd met de aftrekbare kosten. Dit saldo is in de meeste gevallen negatief, omdat de
aftrekbare kosten (zoals de hypotheekrente) hoger zijn dan de voordelen uit eigen woning en
het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning. Voor de berekening van het
toetsingsinkomen moet dan het verzamelinkomen, zoals dat is bepaald op basis van de Wet

15 / 17

inkomstenbelasting 2001, met dit saldo worden verhoogd, respectievelijk verlaagd.
Vervolgens dient de eventuele aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld te worden
bijgeteld. Uitvoering van dit amendement is eerst vanaf 1 januari 2008 mogelijk, aangezien de
geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst hier niet eerder op kunnen worden
aangepast. De aanpassing van het toetsingsinkomen voor de Wet op de zorgtoeslag zal tot een
budgettaire opbrengst leiden van € 248 mln. Dit bedrag wordt ingezet voor een verlaging van
de normpremiepercentage in de zorgtoeslag voor het toetsingsinkomen voor zover dat boven
het drempelinkomen uitgaat, met 0,75%-punt. Deze aanpassing vindt met toepassing van
artikel 2, derde lid, laatste volzin, plaats bij algemene maatregel van bestuur.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF

Artikel XXXb
47 (Crone)
Deze bepaling schept de wettelijke mogelijkheid een tegemoetkoming te geven aan
belastingplichtigen die de kinderkorting, de ouderenkorting of de alleenstaande
ouderenkorting niet kunnen verzilveren omdat zij daartoe te weinig belasting betalen.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF
MOTIES
58 (Van As) ministeriële regeling Turkije en Marokko
Ingetrokken
50 (Crone c.s.) over het eerder verzilveren van de kinder- en ouderkortingen
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, ChristenUnie, SGP en
LPF

51 (Crone c.s.) over compensatie voor de gestegen energieprijzen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA

52 (Irrgang c.s.) over het terugbrengen van elektronische leermiddelen onder het lage BTWtarief
Afgevoerd van de agenda

53 (Bakker) over een nader onderzoek naar accijnsaanpassingen
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie,
SGP en LPF

54 (Bakker) over een onderzoek naar de verzilveringsproblematiek
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF
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55 (Dezentjé Hamming enVan Vroonhoven-Kok) over vereenvoudiging van de bepalingen
voor loon in natura
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF

56 (Dezentjé Hamming en Crone) over aanpassing van de BPM-heffing
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF

57 (Van As c.s.) over het jaarlijks verstrekken van een overzicht van lopende fiscale
procedures
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF

59 (Van As) over aanpassing van de Regeling Wet werk en bijstand
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en LPF

60 (Rouvoet c.s.) over het opnemen van absolute zuinigheid als criterium bij de BPMdifferentiatie
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP

61 (Vendrik c.s.) over een negatieve inkomstenbelasting en omvorming van kinder- en
ouderkortingen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP

62 (Van Vroonhoven-Kok en Bakker) over het verhogen van de verplichting tot bijmenging
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en CDA

63 (Van Vroonhoven-Kok en Bakker) over het in stand houden van de langjarige
accijnsvrijstelling voor puur plantaardige oliën
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie en SGP
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