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Betreffende wetsvoorstel:
33006
Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP,
GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel C
Artikel IV, onderdeel D
Artikel VII, onderdelen A en B
11 Æ 15 ( Omtzigt en Neppérus)
Met dit amendement wordt geregeld dat aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen
SBBI’s in de inkomstenbelasting mogelijk is. Ook wordt aftrek van giften aan dergelijke
stichtingen in de Vpb mogelijk. Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is
opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij
ministeriele regeling aan te wijzen doel.
Bij de aanwijzing van de in dit kader toegestane doelen zal uiteraard rekening worden
gehouden met het budgettaire kader voor dit amendement.
Tevens kunnen bij ministeriële regeling nog nadere voorwaarden worden gesteld aan de
stichting die een steunstichting SBBI wil zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de
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d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 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.
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transparantie, de hoogte van de bestuurdersbeloning en het minimale bedrag van de
beoogde investering.
De definitie van een steunstichting SBBI wordt ingevolge dit amendement opgenomen in
de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarbij wordt ook geregeld dat het ontwerp van
de ministeriële regeling met de nadere voorwaarden die aan een steunstichting SBBI
worden gesteld en met betrekking tot de toegestane doelen om als steunstichting SBBI te
kwalificeren, vooraf aan de beide kamers van de Staten-Generaal worden overgelegd.
Dit amendement zal leiden tot een derving van € 7 mln. De dekking voor dit amendement
wordt gevonden in het amendement Van Vliet, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 10.
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV.

Artikel I, onderdeel E
10 (Van Vliet)
Met dit amendement wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier
in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%, met een
absoluut maximum van € 1250. Dit betekent dat de verhoging van 25% wordt toegepast
over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Dit amendement
levert in totaal € 7 miljoen op. Dit dient als dekking voor het amendement Omtzigt en
Neppérus, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 11.
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV.

Verworpen, ingetrokken en vervallen amendementen
Diverse artikelen
13 Æ 16 (Braakhuis)
Algemeen
Met dit amendement wordt de verhoogde aftrek (de multiplier) van giften uitgebreid naar
giften die zijn gedaan aan alle ANBI’s. Voor het uitbreiden van de multiplier tot giften aan
alle ANBI’s is ten opzichte van het wetsvoorstel een derving van € 170 mln. gemoeid. Op
de multiplier blijft de horizonbepaling van toepassing.
Voorts worden in dit amendement de heffingskortingen voor maatschappelijk (groen en
sociaal-ethisch) en cultureel beleggen en directe beleggingen in durfkapitaal teruggebracht
naar het niveau dat deze hadden voor 1 januari 2011, namelijk 1,3%. De stapsgewijze
afbouw wordt stopgezet en de daarmee verband houdende artikelen uit het Belastingplan
2011 komen te vervallen. De derving hiervan bedraagt € 112 mln. structureel.
Daarnaast worden in dit amendement de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassingen
van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden teruggedraaid. Dit leidt ten opzichte
van het wetsvoorstel tot een derving van € 12 mln.
Vervolgens wordt de eis dat bij een periodieke gift een notariële akte vereist is, vervangen
door de eis dat een onderlinge schenkingsovereenkomst. Aan die overeenkomst is een
aantal voorwaarden verbonden, dat in de wet wordt opgenomen.
Dit amendement voorziet er in om het accijnstarief voor diesel te verhogen met 3,86
eurocent per liter. Hiermee wordt een opbrengst beoogd van € 294 mln.
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Tabel met een uitsplitsing van de budgettaire effecten:
Onderwerp

2012

2013

2014

2015

170

170

170

170

53

79

109

112

12

12

12

12

0

0

0

0

Totaal lastenverlichting

235

261

291

294

Verhogen accijns diesel

294

294

294

294

Totaal lastenverzwaring

294

294

294

294

59

33

3

0

Multiplier alle ANBI’s en
multiplier IB naar 125%
Heffingskortingen
maatschappelijk, cultureel
& durfkapitaal naar niveau
2011
Ongedaanmaking
versobering aftrek uitgaven
monumentenpanden
Formele aanpassing
periodieke giftenaftrek

Totaal aanpassing

Artikelsgewijs
Onderdelen I, V en VI
Artikel I, onderdelen B, G en H (artikelen 6.31, 10.4 en 10.5 van de Wet
inkomstenbelasting 2001)
De in het wetsvoorstel Geefwet voorgestelde versobering van de aftrek voor uitgaven
monumentenpanden wordt teruggenomen.
Onderdeel II
Artikel I, onderdeel Da (artikel 6.38 van de Wet inkomstenbelasting 2001)
Voor het in aftrek kunnen nemen van een periodieke gift vervalt de

verplichting voor het

vastleggen van deze periodieke giften in een notariëleakte. In plaats van een notariële
akte, kan voortaan worden volstaan met een onderlinge schenkingsovereenkomst. In die
overeenkomst moet wel een aantal gegevens worden opgenomen. Deze gegevens worden
opgesomd in het nieuwe tweede lid van artikel 6.38 van de Wet IB 2001. In het nieuwe
derde lid van artikel 6.38 van de Wet IB 2001 wordt bepaald dat de onderlinge
schenkingsakte tot ten minste 5 jaar na afloop van de looptijd van de onderlinge
schenkingsovereenkomst bewaard dient te worden in de administratie van de donateur en
de begunstigde instelling of vereniging.
Onderdeel III
Artikel I, onderdeel E (artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001)
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De in het wetsvoorstel Geefwet voorgestelde multiplier in de giftenaftrek in de
inkomstenbelasting gaat gelden voor giften aan alle algemeen nut beogende instellingen
(ANBI’s). Het bedrag aan giften aan ANBI’s wordt voor de berekening van het in
aanmerking te nemen bedrag voor de giftenaftrek dus verhoogd met 50%. Het plafond
voor de in aanmerking te nemen giftenaftrek wordt verhoogd met de verhoging als gevolg
van de multiplier.
Onderdeel IV
Artikel I, onderdelen Ea en Eb (artikelen 8.19 en 8.20 van de Wet inkomstenbelasting
2001)
De stapsgewijze afbouw van de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen
(groen en sociaal-ethisch beleggen), directe beleggingen in durfkapitaal en culturele
beleggingen wordt stopgezet. De heffingskorting wordt vastgesteld op 1,3%, het niveau
dat deze heffingskortingen hadden voor het Belastingplan 2011.
Onderdeel VII
Artikel II (overgangsrecht artikel 6.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001)
In verband met het terugdraaien van de versobering van de aftrek voor uitgaven
monumentenpanden, kan het voorgestelde overgangsrecht voor deze aftrek komen te
vervallen.
Onderdeel VIII
Artikel IV, onderdeel D (artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Dit amendement regelt dat de verhoogde aftrek van giften met 50% met eenmaximum van
€ 2500 wordt uitgebreid naar giften die zijn gedaan aan alle ANBI’s.
Onderdeel IX
Artikel Va (artikel 27 van de Wet op de accijns)
Het in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns opgenomen tarief voor
zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt verhoogd met 3,86 eurocent per liter. Hiermee
wordt een opbrengst beoogd van € 294
mln. Ook het iets hogere tarief voor andere dan zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt
verhoogd met 3,86 eurocent per liter. Niet zwavelvrije producten mogen niet meer op de
binnenlandse markt worden verkocht maar worden nog wel in Nederland geproduceerd
voor exportdoeleinden. In het geval dat er op dergelijke producten in Nederland een niet
acceptabel vermis zou worden geconstateerd, is het hogere tarief verschuldigd. De
verhoging van dit tarief genereert in principe een te verwaarlozen opbrengst.
Onderdeel X
Artikel VIIIa (Artikel III, onderdelen B en C, en Artikel IV, onderdelen D, E, F en G van het
Belastingplan 2011)
In verband met het stopzetten van de afbouw van de heffingskortingen voor
maatschappelijke beleggingen (groen en sociaal-ethisch beleggen), directe

beleggingen

in durfkapitaal en culturele beleggingen, vervallen de hierop ziende wijzigingen opgenomen
in het Belastingplan 2011 die na 1 januari 2012 nog op zouden moeten treden.
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA en GroenLinks.

blad

5

Artikel I, onderdeel E
Artikel IV, onderdeel D
12 (Groot)
Met dit amendement wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier
in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%. Dit levert
€ 5 miljoen op. Deze opbrengst wordt ingezet om het bedrag waarover de multiplier in de
giftenaftrek in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt toegepast te verhogen
van € 5.000 naar € 15.000
Vervallen.

Artikel VII, onderdeel B
9 ( Bashir en Irrgang)
Ingevolge dit amendement kan een instelling niet als algemeen nut beogende instelling
(ANBI) worden aangemerkt indien de bestuurder of feitelijk leidinggevende van die
instelling op jaarbasis een fiscaal loon heeft dat hoger is dan de zogenoemde DG-norm in
2011.
Giften en schenkingen aan zo’n instelling blijven uiteraard mogelijk, maar door dit
amendement worden deze niet meer fiscaal op dezelfde manier behandeld als voor
instellingen met een ANBI-status.
Door dit amendement worden in feite instellingen gestimuleerd om geen al te hoge
salarissen aan bestuurders en feitelijke leidinggevenden uit te keren waardoor uiteindelijk
meer geld beschikbaar blijft voor het doel van de instelling. Uiteindelijk komt zo dus een
groter deel van de gift of schenking terecht waar dit voor beoogd is.
De DG-norm is het brutosalaris van een directeur-generaal in dienst van de rijksoverheid,
zoals opgenomen in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, uitgaande
van 14 maal het maximale maandsalaris van € 9098,26, exclusief individuele toeslagen. In
bedragen 2011 komt dit neer op een maximum van € 127.376. De factor 14 bestaat uit 12
maanden, 1 maal vakantiegeld en 1 maal een eindejaarsuitkering.
Er is geen indexatiebepaling opgenomen, maar het spreekt voor zich dat in de toekomst dit
bedrag aangepast dient te worden met de ontwikkeling van het loon van de directeurgeneraal in dienst van de rijksoverheid. De budgettaire consequenties van dit amendement
zijn nihil.
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks.

Artikel VII, onderdeel B
8 (Groot)
Met dit amendement wordt bereikt dat woningcorporaties die als toegelaten instelling in de
zin van de Woningwet een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting, als ANBI kunnen
worden aangemerkt. De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 10 mln.
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA en GroenLinks.
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Artikel VII, onderdeel B
14 ( Bashir en Van Bommel)
Dit amendement regelt dat de ANBI-status wordt geweigerd of wordt ontnomen aan een
ANBI die zelf, of waarvan een van haar bestuurders, leidinggevenden of gezichtsbepalende
personen binnenlands of buitenlands beleid financieel steunt dat in strijd is met de regels
van het internationale recht.
Ingetrokken.
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Moties
De onderstaande moties zijn allemaal gepubliceerd in het Kamerstukkendossier Wijziging
van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (33.003) maar
kunnen ook betrekking hebben op het onderhavige wetsvoorstel.
43 (Van Vliet) over de 30% regeling
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV.
44 (Van Vliet) over dienstauto's van de Belastingsdienst
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
45 (Schouten/Braakhuis) over het vitaliteitspakket
Ingetrokken.
46 (Schouten/Omtzigt) over omzetten van vakantiedagen in een gift
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP,ChristenUnie, CDA en PVV.
47 (Omtzigt) over tijdige wetswijzigingen
Ingetrokken.
49 (Omtzigt/Groot) over uitbetalingen van de huurtoeslag door de Belastingsdienst
Aangehouden.
50 (Omtzigt c.s.) over een budgettair-neutraal alternatief
Ingetrokken.
51 (Omtzigt/Braakhuis) over parallelimport van vervuilende oldtimers
Aangehouden.
52 (Omtzigt/Van Vliet) over het anbi-register
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en PVV.
53 (Omtzigt/Van Vliet) over overleg van de SBBI-koepels
Met algemene stemmen aangenomen.
54 (Dijkgraaf) over fiscale instrumenten
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
55 (Groot) over verschillen in inkomen tussen werknemers en ondernemers

blad

8

Ingetrokken.
56 (Groot/Omtzigt) over een visie op woningcorporaties
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA.
58 (Bashir/Irrgang) over een openbare database
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en D66.
59 (Bashir) over een vermogenswinstbelasting
Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks.
60 (Bashir) over een beperking van de hypotheekrenteaftrek
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
61 (Braakhuis) over parlementair toezicht op de Belastingsdienst
Aangehouden.
62 (Braakhuis/Groot) over de substance-eisen
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA.
63Æ? (Braakhuis) over afschaffing van het urencriterium
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en
PVV.
64 (Braakhuis/Groot) over aanschafbelasting op brom- en snorfietsen
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66.
65Æ? (Braakhuis) over de ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets
Ingetrokken.
66 (Koolmees c.s.) over aanpassing van het fiscale regime
Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
67 (Huizing/Van Vliet) over ontneming van de anbi-status van strafrechtelijk veroordeelden
Ingetrokken.
68 (Huizing) over de definitie van "culturele instelling"
Ingetrokken.

