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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30804  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 

2007) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 

aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel D 

Artikel IV, onderdeel Ca 

Artikel XXVII 

12 (De Nerée tot Babberich en Dezentjé Hamming) 

Bij de Algemeen Politieke Beschouwingen is door de leden Verhagen en Rutte een motie 

ingediend over de mogelijkheid van kwartaalaangifte voor éénmansvennootschappen zonder 

personeel en over vereenvoudigde premieheffing van de werkgevers (Kamerstukken II 

2006/07, 30 800, nr. 13). In zijn brief van 4 oktober 2006, Kamerstukken II 2006/07, 30 800, 

nr. 45, is de minister van Financiën ingegaan op de mogelijkheid de motie uit te voeren. 

Daarbij heeft hij een alternatieve lijn aangegeven om tot het beoogde resultaat van 

administratieve lastenverlichting te komen. Dit amendement legt deze in de brief bedoelde 

alternatieve lijn in de wet vast.  

De fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder wijzigt in beginsel niet. Het 

uitgangspunt blijft dat de directeur-grootaandeelhouder bij de BV in dienstbetrekking is. De 

BV wordt alleen niet meer als inhoudingsplichtige aangemerkt. Het loon van de directeur-

grootaandeelhouder wordt als zodanig in de inkomstenbelasting belast. Artikel 3.81 van de 

Wet inkomstenbelasting 2001 stelt niet als voorwaarde dat het loon van een 

inhoudingsplichtige afkomstig moet zijn. Volgens de thans al geldende hoofdregel in deze 

bepaling wordt onder loon verstaan het loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de 

loonbelasting. Dit betekent bijvoorbeeld dat de in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 
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1964 opgenomen vrijstellingen in de loonbelasting van toepassing zijn. Dat geldt ook voor de 

normeringen met betrekking tot loon in natura en de vrije vergoedingen en verstrekkingen. De 

gebruikelijkloonregeling is eveneens van toepassing. 

Het loon van de directeur-grootaandeelhouder wordt door middel van (voorlopige) aanslagen 

onderworpen aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en aan 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Omdat deze voorlopige aanslagen met betrekking tot het jaar 2007 niet tijdig meer kunnen 

worden opgelegd, treedt de wijziging pas met ingang van 1 januari 2008 in werking. 

Doordat de BV niet als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt, is geen eindheffing (waarbij 

de loonbelasting van de inhoudingsplichtige wordt geheven) meer mogelijk. De directeur-

grootaandeelhouder moet de desbetreffende loonbestanddelen in zijn aangifte 

inkomstenbelasting verantwoorden. 

Zoals al gezegd stelt artikel 3.81 van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet als voorwaarde dat 

het loon van een inhoudingsplichtige afkomstig moet zijn. Het op grond van die bepaling voor 

de inkomstenbelasting in aanmerking te nemen loon wordt bepaald overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen van de loonbelasting, met dien verstande dat, voorzover nodig in 

afwijking van die bepalingen, fooien en dergelijke prestaties van derden in aanmerking 

worden genomen voor het werkelijk genoten bedrag. 

Voorgesteld wordt aan dit artikel een volzin toe te voegen op grond waarvan bij ministeriële 

regeling nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de situatie waarin het in dit 

amendement voorgestelde artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 van 

toepassing is.  

Hierbij is gedacht aan die bepalingen voor de loonbelasting waarin bij het loonbegrip 

expliciet de inhoudingsplichtige wordt genoemd. De overeenkomstige toepassing van deze 

bepalingen brengt mee dat de eigen BV de positie van de inhoudingsplichtige overneemt. Ter 

voorkoming van misverstanden kan dat bij ministeriële regeling uitdrukkelijk worden 

bepaald. Dit geldt met betrekking tot:  

1. de werknemersopties (artikel 10a van de Wet LB 1964); 

2. de telewerkplekvrijstelling (artikel 11, onderdeel q, onder 1°, van de Wet LB 1964); 

3. de vrije vergoedingen voor reizen per openbaar vervoer (artikel 16a van de Wet LB 1964); 

4. de splitsing van onzuivere pensioenregelingen (artikel 18, derde lid, van de Wet LB 1964); 

5. de voorlegprocedure bij pensioenregelingen (artikel 19c van de Wet LB 1964) 

6. de levensloopregeling (artikel 19g, tweede en zesde lid, van de Wet LB 1964). 

7. de 30%-regeling (diverse bepalingen in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965). 

De reisaftrek geldt niet voorzover de belastingplichtige vanwege de inhoudingsplichtige 

wordt vervoerd. Deze uitzondering behoort natuurlijk ook te gelden in de situatie waarin de 

directeur-grootaandeelhouder wordt vervoerd vanwege de eigen BV die niet 

inhoudingsplichtig is. Dit wordt vastgelegd in de tekst van artikel 3.87, eerste lid, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001. 

In artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt bepaald dat niet 

inhoudingsplichtig is degene tot wie uitsluitend een of meer directeuren-grootaandeelhouders 

als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Ziektewet in dienstbetrekking staan. 

Dit begrip directeur-grootaandeelhouder is uitgewerkt in de Regeling aanwijzing directeur-

grootaandeelhouder. Dat begrip geldt ook voor de toepassing van artikel 6, zesde lid, van de 

Wet op de loonbelasting 1964, ongeacht of de directeur-grootaandeelhouder de leeftijd van 65 

jaar heeft bereikt. Door aan te sluiten bij de directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht 

verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen wordt een ruime en doelmatige uitwerking 

van de genoemde motie bereikt, zonder dat de belangen van de afnemers van de 

polisadministratie daarmee in het gedrang komen. 
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De regeling is niet meer van toepassing als een of meer andere personen in dienst worden 

genomen. 

Artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bestrijkt alle situaties waarin 

inhoudingsplicht anders aan de orde was gekomen, zowel bij loon uit tegenwoordige 

dienstbetrekking als bij loon uit vroegere dienstbetrekking (in het bijzonder het in eigen 

beheer opgebouwde pensioen). 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks 

 

Artikel V 

Artikel XXVII, derde lid 

18 (Van Oudenallen) 

Het amendement voorziet in een verhoging van een aantal van de in de Successiewet 1956 

opgenomen vrijstellingen van successierecht voor verkrijgingen uit een nalatenschap door 

(achter)kleinkinderen en (over)grootouders. 

De wijziging van artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel b, verhoogt de vrijstelling van 

successierecht voor verkrijgingen door kinderen jonger dan 23 jaar. Voor zover het niet een 

kind als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 4°, onderdeel c, betreft, bedraagt deze vrijstelling nu 

ten minste € 8 680. Dit bedrag wordt op grond van dit amendement verhoogd tot € 10 000.  

De verhoging van de vrijstelling bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel c, geldt 

voor verkrijgingen uit een nalatenschap door kinderen die ouder zijn dan 23 jaar en die voorts 

grotendeels door de overledene werden onderhouden en daarnaast ofwel ouder zijn dan 60 

jaar, ofwel vanwege ziekte of gebreken in de eerstkomende drie jaren vermoedelijk niet in 

staat zijn om met arbeid die voor hun kracht is berekend, de helft te verdienen van hetgeen 

lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan inkomen uit 

arbeid te verwerven. Voor deze kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 8 680. Dit bedrag wordt 

op grond van dit amendement eveneens verhoogd tot € 10 000. 

De vrijstelling in artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel d, is eveneens een 

successierechtvrijstelling voor kinderen. Deze vrijstelling geldt bij erfrechtelijke 

verkrijgingen van niet meer dan € 8 680 (2006) door kinderen die niet reeds een vrijstelling 

genieten op grond van de vrijstellingen in artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdelen b en c. 

Het betreft hier een vrijstelling die nu eveneens € 8 680 bedraagt. Op grond van dit 

amendement wordt ook dit bedrag verhoogd tot € 10 000.  

Dit amendement voorziet verder in een verhoging van de vrijstelling bedoeld in artikel 32, 

eerste lid, onder 6°. Deze vrijstelling is van toepassing op erfrechtelijke verkrijgingen van niet 

meer dan € 8 680 (2006) door bloedverwanten in de rechte lijn. Deze vrijstelling is uitsluitend 

van toepassing indien de andere in artikel 32 van de Successiewet 1956 genoemde 

vrijstellingen die zijn gericht op verkrijgingen door bloedverwanten niet van toepassing zijn. 

Ook bij deze vrijstelling, die onder meer geldt voor kleinkinderen en grootouders, wordt het 

hiervoor genoemde bedrag van € 8 680 verhoogd tot € 10 000.  

Het amendement voorziet ten slotte in een wijziging van de bedragen voor de zogenoemde 

pensioenimputatieregeling. Deze regeling houdt onder meer in dat de waarde van vrijgestelde 

aanspraken ingevolge een pensioenregeling, van lijfrenten en van aanspraken op periodieke 

uitkeringen bij overlijden in mindering worden gebracht op de eerder genoemde vrijstelling 

voor kinderen jonger dan 23 jaar. Artikel 32, tweede lid, van de Successiewet 1956 voorziet 

er in dat die vrijstelling, ook na de inkorting, ten minste gelijk is aan € 8 680. Dit bedrag 

wordt met dit amendement verhoogd tot € 10 000. Deze verhoging houdt verband met de 

wijziging van het in artikel 32, eerste lid, onder 4°, onderdeel b, van de Successiewet 1956 als 

tweede genoemde bedrag, welk bedrag met dit amendement eveneens wordt verhoogd tot € 

10 000.  
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Aangenomen. SP, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Wilders en 

Groep Van Oudenallen 

 

Artikel VIII onderdeel N vervalt 

10 (De Nerée tot Babberich en Dezentjé Hamming) 

De algemene en specifieke problematiek van de indeling in het hoge dan wel lage tarief onder 

de 6e BTW-richtlijn van de EG en de vertaling daarvan in de nationale wetgeving, is 

omvangrijk. 

Daarnaast speelt ook de vraag welke uitleg andere landen geven aan de bepalingen van deze 

6e richtlijn als ook de vertaling daarvan in hun nationale wetgeving. 

De 6e richtlijn biedt ook mogelijkheden afwijkingen te verkrijgen van deze richtlijn in 

specifieke gevallen. 

Dit samenstel van factoren vereist een nadere en grondige bestudering van de problematiek 

wat niet binnen het kader van het belastingplan op tijd afgerond kan worden. 

Daarnaast is door Kamer meerdere malen tot uitdrukking gebracht dat het belastingplan, 

uitzonderingen daargelaten waarvan hier geen sprake is, niet vervuild dient te worden met 

onderwerpen die ook in een separaat wetsvoorstel buiten het belastingplan op adequate wijze 

behandeld zouden kunnen. 

Het amendement strekt tot het vervallen van de bepaling in het belastingplan 2007 waarin de 

overbrenging van het verlaagde tarief van de omzetbelasting naar het algemene tarief van die 

belasting van rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden in de gevallen waarin deze dieren 

niet zijn bestemd voor de voortbrenging of de productie van voedingsmiddelen dan wel voor 

gebruik in de landbouw is opgenomen.  

Aangenomen. Voor: PvdA, VVD, CDA, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel, Groep 

Wilders en Groep Van Oudenallen 

 

Artikel XI, onderdeel G, artikel 73 

17 (Crone c.s.) 

Het amendement strekt ertoe de vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor 

kortlopende huur van buitenlands gekentekende voertuigen door inwoners van Nederland 

nader te beperken van ten hoogste een maand tot ten hoogste twee weken.  

Voor de motorrijtuigenbelasting bewerkstelligt het amendement die wijziging. Voor de BPM 

zal het amendement, indien aanvaard, in overeenstemming daarmee bij ministeriële regeling 

worden verwerkt.  

Aangenomen. Voor: Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

Artikel XXI, artikel 5a, vierde lid 

11 (De Nerée tot Babberich c.s.) 

De wijziging van artikel XXI bepaalt dat de ontvangsten van het Fonds economische 

structuurversterking met betrekking tot het jaar 2009 worden verhoogd met € 1 miljard 

vermeerderd met rente. De verhoging met betrekking tot het jaar 2009 staat tegenover de 

dienovereenkomstig lagere ontvangsten van het fonds met betrekking tot het jaar 2007.  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Wilders, VVD, Groep Eerdmans-Van Schijndel, 

CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Van Oudenallen 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel B 

Artikel II 

16 (Crone en Van der Vlies) 

In het Belastingplan 2007 wordt voorgesteld het over het inkomen uit aanmerkelijk belang 

verschuldigde tarief (box 2-tarief) tijdelijk met3%-punt te verlagen tot 22%, voor zover het 

desbetreffende inkomen niet hoger is dan € 250 000. Op grond van dit amendement wordt het 

maximuminkomen waarvoor dit verlaagde tarief geldt, verlaagd naar € 35 000. Het is onnodig 

om een directeur-grootaandeelhouder (veel) meer tegemoet te komen dan het verschil in 

kosten met de IB-ondernemer rechtvaardigt. Op deze wijze wordt voldoende compensatie 

geboden voor het verschil in kosten op grond van de zorgverzekeringwet tussen de directeur-

grootaandeelhouder en de IB-ondernemer. Met deze aanpassing wordt de rechtsgelijkheid van 

de IB-ondernemer en de directeurgrootaandeelhouder beter gewaarborgd dan met de door de 

regering voorgestelde regeling.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Van 

Oudenallen  

 

Artikel I, onderdeel Ba 

Artikel IVa 

20 (Bussemaker) 

Dit amendement bewerkstelligt dat de levensloopregeling ook kan worden toegepast door 

belastingplichtigen die als ondernemer winst uit onderneming genieten en – op grond van 

artikel 3.95 van de Wet inkomstenbelasting 2001 – door belastingplichtigen die resultaat uit 

overige werkzaamheden genieten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook de zogenoemde ZZP’ers 

(zelfstandigen zonder personeel) gebruik maken van de levensloopregeling. Op een aantal 

punten wijkt deze regeling af van de voorgestelde levensloopregeling voor werknemers. In de 

eerste plaats zijn de maxima en de opnamemogelijkheden gekoppeld aan de (jaar)winst. 

Voor een nadere detaillering is uitwerking bij algemene maatregel van bestuur opgenomen. In 

de tweede plaats is het jaarlijkse stortingsmaximum in de levensloopregeling voor 

zelfstandigen naast de 12% van de jaarwinst gemaximeerd op 12% van het wettelijk 

minimumloon. Het absolute maximum is niet gekoppeld aan het minimumloon. In de derde 

plaats is er geen heffingskorting per gespaard jaar bij opname van het spaartegoed bij deze 

regeling voor zelfstandigen. 

De kosten van deze regeling belopen structureel een bedrag van € 140 miljoen.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel I, onderdeel Ba 

Artikel XXVII, negende lid 

19→36 (Slob) 

Met dit amendement wordt naar aanleiding van de invoering van een MKB-winstvrijstelling 

(wetsvoorstel «Werken aan Winst») geregeld dat als in een jaar winst wordt behaald met of 

bij het staken van een of meer gehele ondernemingen en in dat jaar niet de MKB-

winstvrijstelling geldt, de stakingsaftrek wordt verhoogd met 10% van de winst behaald met 

of bij de staking van de onderneming(en), ook als de belastingplichtige niet in dat jaar, maar 

wel eerder ter zake van dezelfde onderneming(en) ondernemer was. Hiermee wordt de 

stakingsaftrek feitelijk weer een stakingsfaciliteit vergelijkbaar met het bijzonder tarief dat tot 

2001 heeft gegolden voor stakingswinsten. De belangrijkste argumenten voor een matiging 

van de belastingheffing over stakingswinsten zijn de omstandigheid dat stakingswinsten 

veelal voor een aanzienlijk deel bestaan uit – vaak in vele jaren gegroeide – inflatoire 



6 / 9 

waardestijging op onroerende zaken en de omstandigheid dat stakingswinsten doorgaans 

«piekwinsten» vormen welke zonder nadere maatregelen al snel tegen het toptarief (52%) 

worden belast, terwijl het gemiddelde tarief over de eerdere jaarwinsten meestal aanmerkelijk 

lager ligt.  

Door het onderhavige amendement wordt het maximale tarief voor stakingswinsten feitelijk 

verlaagd van 52% naar 46,8%.  

Verworpen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en Groep Van Oudenallen 

 

Artikel I, onderdelen M, N en Qa 

13 (Vendrik) 

In dit amendement wordt geregeld dat een belastingplichtige die voor meer dan € 314 (2006) 

heeft gedaan aan specifieke uitgaven, zoals genoemd in artikel 6.20a van de Wet 

inkomstenbelasting 2001, recht krijgt op een belastingkorting: de no-claimheffingskorting. 

Deze no-claimheffingskorting dient ter compensatie van het niet terugkrijgen van de no-claim 

in de zorgverzekering. Om te voorkomen dat deze belastingplichtigen de no-

claimheffingskorting door een te lage belastingafdracht niet te gelde kunnen maken, zou bij 

aanname van dit amendement ter zake van deze korting een vergelijkbare 

verzilveringsregeling als de Tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) moeten worden 

ingevoerd. 

Om in aanmerking te komen voor deze no-claimheffingskorting wordt er gekeken naar de 

specifieke uitgaven die samenhangen met een chronische ziekte of handicap. De definitie 

daarvan is dezelfde als in de buitengewone uitgavenaftrek in artikel 6.20a van de Wet 

inkomstenbelasting 2001. Belastingplichtigen die voor meer dan € 314 (2006) aan specifieke 

uitgaven hebben gedaan, hebben op grond van dat artikel recht op het zogeheten chronisch-

ziekenforfait. Om in aanmerking te komen voor de no-claimheffingskorting wordt een 

drempel gehanteerd, namelijk dezelfde drempel die geldt voor het chronisch-ziekenforfait. 

Het amendement wordt budgetneutraal gemaakt door de TBU-verhoging van 7 miljoen euro 

en de fiscale derving als gevolg van de teruggave aan ziekenfondsverzekerden in mindering te 

brengen op de Rijksbijdrage volksgezondheid bij de begroting van VWS. De ziekenfondsen 

kunnen de verminderde rijksbijdrage doorberekenen in hun premie. Dit leidt waarschijnlijk tot 

een extra premieverhoging van enkele euro’s per jaar. 

De no-claimheffingskorting wordt opgenomen in artikel 8.21 van de Wet inkomstenbelasting 

2001. De no-claimheffingskorting is een heffingskorting voor alle belastingplichtigen die 

meer dan € 314 (bedrag 2006) aan specifieke uitgaven hebben. Het betreft dus niet alleen de 

belastingplichtigen die binnen de fiscale buitengewone uitgavenregeling in aanmerking 

komen voor het chronisch-ziekenforfait. Bij fiscaal partnerschap komen, indien zowel voor de 

ene partner als voor de andere partner het genoemde bedrag aan specifieke uitgaven wordt 

gedaan, beide partners in aanmerking voor de no-claimheffingskorting. 

Het bedrag van de no-claimheffingskorting wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Ten behoeve van deze indexatie is een verwijzing naar artikel 8.21 van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 opgenomen in artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel M 

21 (Vendrik c.s.) 

In dit amendement wordt een heffingskorting langdurend zorgverlof geïntroduceerd. Hierbij 

wordt de voorwaarde gesteld dat het door de werkgever in het kalenderjaar van het 

langdurend zorgverlof betaalde loon samen met de langdurend-zorgverlofkorting niet meer 

mag bedragen dan het in het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon. Wanneer door de 

samenloop van de langdurend-zorgverlofkorting en het door de werkgever doorbetaald loon 
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meer dan 100% van het in het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon zou worden 

genoten, wordt de langdurend-zorgverlofkorting zodanig verminderd dat in totaal niet meer 

dan 100% wordt genoten.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel I, onderdeel M 

26 (Bussemaker) 

In dit amendement wordt een heffingskorting voor scholingsverlof geïntroduceerd. Er is 

sprake van scholingsverlof wanneer de werknemer in het kader van de levensloopregeling 

verlof opneemt om een opleiding of studie te volgen die valt binnen de definitie van scholing, 

zoals die ook bij de scholingsuitgaven in artikel 6.27 Wet inkomstenbelasting 2001 wordt 

gehanteerd. De werkgever en werknemer verklaren samen dat daadwerkelijk sprake is van 

scholingsverlof en kunnen dit ook aantonen. 

Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het in het kalenderjaar van het scholingsverlof 

genoten loon samen met de scholingsverlofkorting niet meer mag bedragen dan het in het 

voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon. Wanneer door de samenloop van de 

scholingsverlofkorting en het door de werkgever doorbetaald loon meer dan 100% van het in 

het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon zou worden genoten, wordt de 

scholingsverlofkorting zodanig verminderd dat in totaal niet meer dan 100% wordt genoten. 

De scholingsverlofkorting kan cumuleren met de levensloopverlofkorting.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel IV, onderdeel A, vervalt 

Artikel XVI vervalt 

Artikel XVII vervalt 

Artikel XVIII vervalt 

Artikel XIX vervalt 

Artikel XIXa vervalt 

Artikel XX vervalt 

14 (Irrgang/Crone) 

Het amendement strekt ertoe de voorgestelde regeling «dienstverlening aan huis» te 

schrappen. 

In afwachting van het adviesrapport van de Raad voor Werk en Inkomen aan de hand waarvan 

een uiteindelijke behandeling van de regeling «dienstverlening aan huis» kan plaats vinden, 

schept deze tussentijdse regeling geen zekerheid over de positie van de werknemers die het 

betreft. 

De voorgestelde regeling heeft tot gevolg dat er een groep ontstaat van dienstverleners die 

voor een groot deel afhankelijk zijn van een baan, die hen geen van de rechten geeft waar 

andere werknemers wel recht op hebben. Ook het CNV benadrukte in een recent rapport de 

kwetsbaarheid van deze groep, die zou worden vergroot door een wetgeving die deze groep 

anders behandelt dan andere werknemers.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel IV, onderdeel Ca 

15 (Crone) 

Op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen kan de werkgever ten hoogste de 

helft van zijn WGA-lasten op de werknemer verhalen. In de nieuwe tekst van artikel 11, 

eerste lid, onderdeel j, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt bepaald dat de 

ingevolge de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen 
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verhaalde WGA-premie of (bij eigenrisicodragerschap) verhaalde WGA-kosten aftrekbaar 

zijn van het fiscale loon. 

De verhaalde bedragen zijn ingevolge artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

financiering sociale verzekeringen niet aftrekbaar van het premieloon. Hiermee wordt 

aangesloten bij de door de werknemer te betalen WW-premie: wel aftrekbaar van het fiscale 

loon (artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting 1964) maar 

niet van het premieloon (artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale 

verzekeringen).  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel IV, onderdeel J 

35 (Crone) 

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 € 535 per bestelauto 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 € 535 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 € 267. Er kunnen ministeriële regels gesteld worden 

ten behoeve van een goede uitvoering van deze regeling. Dit amendement is budgettair 

neutraal.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Van Oudenallen 

 

 

MOTIES 

 

22 (Crone) over heffingsrente op ongevraagd uitbetaalde heffingskortingen 

Aangenomen. Tegen: Groep Eerdmans-Van Schijndel 

 

23 (Crone) over btw-vrijstelling voor gedetacheerd hbo- en mbopersoneel 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en Groep Van Oudenallen 

 

24 (Crone) over de btw-afwikkeling voor transport- en leveringskosten 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en Groep Van 

Oudenallen 

 

25 (De Nerée tot Babberich) over een apart belastingtarief voor 65-plussers 

Aangenomen. Voor: PvdA, het CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep 

Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen 
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27 (Dezentjé Hamming/Crone) over btw-vrijstelling voor praktijkondersteunende diensten 

van doktersassistenten 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

28 (Dezentjé Hamming) over belastingvrije studievergoeding 

Ingetrokken 

 

29 (Slob) over indirect overheidsingrijpen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Wilders en Groep Van Oudenallen 

 

30 (Irrgang/Gerkens) over een vereenvoudigde artiestenregeling 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Groep Van Oudenallen 


