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Betreffende wetsvoorstel: 

33402 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP,  

CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
Artikel I 

24  43 (Dijkgraaf) 

Op grond van dit amendement wordt aan de in het wetsvoorstel opgenomen werkbonus 

een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere 

wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. De indiener sluit hiermee aan bij de fiscale agenda 

van staatssecretaris Weekers1, waarin beschreven wordt dat het voor de hand ligt een 

horizonbepaling op te nemen voor de duur van de regeling voor zover 

grondslagversmallers en heffingskortingen het karakter hebben van een belastinguitgave. 

Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan opnieuw een afweging gemaakt 

worden of aan de werkbonus opnieuw prioriteit wordt gegeven. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA 

en SP 

 

Diverse artikelen 

22  28 (Dijkgraaf c.s.) 

Met de in dit amendement opgenomen wijziging van het onderhavige wetsvoorstel wordt 

het in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) opgenomen 

overgangsrecht voor de levensloopregeling nader aangepast. Voor werknemers die op 31 



 

 Datum 1 november 2012 

 blad 2 

 

 

december 2011 een aanspraak ingevolge een levensloopregeling hadden waarvan de 

waarde in het economische verkeer op die datum € 3 000 of hoger was wordt met dit 

amendement geregeld dat deze werknemers tot en met 31 december 2021 beste-dingsvrij 

over hun aanspraken ingevolge de levensloopregeling kunnen beschikken. Over de 

voorziening mag derhalve ook worden beschikt voor andere doeleinden dan als 

loonvervanging tijdens een verlofperiode. Voor deze werknemers geldt ook dat zij hun 

aanspraken ingevolge de levens-loopregeling kunnen blijven opbouwen, overeenkomstig 

de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg die 

vanaf 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden of nog gaat plaats-vinden geen 

levensloopverlofkorting meer opbouwen. Bij de belasting-heffing over de opgenomen 

bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, over de 

waarde in het economische verkeer van de op dat moment resterende aanspraak, worden 

de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking 

genomen. Voor de gevallen waarin de werknemer in het jaar 2013 over de volledige 

aanspraak beschikt, wordt geregeld dat het in beginsel in de belastingheffing te betrekken 

bedrag niet volledig in aanmerking wordt genomen. Tot het bedrag van de waarde in het 

economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011wordt 80% van die waarde in 

aanmerking genomen. Het meerdere wordt wel volledig belast. 

Op grond van dit amendement eindigt het voor de levensloopregeling geldende 

overgangsrecht derhalve per 1 januari 2022. Ook het in de inkomstenbelasting opgenomen 

overgangsrecht kan in dat geval per die datum vervallen. Voor werknemers die op 31 

december 2011 een aanspraak ingevolge een levensloopregeling hadden waarvan de 

waarde in het economische verkeer op die datum lager was dan € 3 000 wijzigt ingevolge 

dit amendement dat hun op 1 januari 2013 vrijkomende aanspraak eveneens niet volledig 

wordt belast. Ook hier geldt dat tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer 

van de aanspraak op 31 december 2011, 80% van die waarde belast wordt en dat alleen 

het meerdere volledig wordt belast. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Diverse artikelen 

5 (Harbers en Plasterk) 

Dit amendement voorziet in de volgende maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013: 

1. niet invoeren vitaliteitssparen; 2. verhoging van de assurantiebelasting; 3. invoering 

werkbonus.  

De eerste twee maatregelen zijn dekkingsmaatregelen voor het deelakkoord begroting 

2013, onder andere voor het niet laten doorgaan van het wetsvoorstel Wet herziening 

fiscale behandeling woon-werkverkeer (33.404) 

Ingetrokken 

 

Artikel III 

12 (Dijkgraaf) 

Op grond van dit subamendement wordt aan de in het amendement van de leden Harbers 

en Plasterk opgenomen werkbonus een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de 

werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2018 vervalt.  



 

 Datum 1 november 2012 

 blad 3 

 

 

De indiener sluit hiermee aan bij de fiscale agenda van staatssecretaris Weekers, waarin 

beschreven wordt dat het voor de hand ligt een horizonbepaling op te nemen voor de duur 

van de regeling voor zover grondslagversmallers en heffingskortingen het karakter hebben 

van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2018 kan 

opnieuw een afweging gemaakt worden of aan de werkbonus opnieuw prioriteit wordt 

gegeven. 

Vervallen, aangezien amendement 5 (Harbers en Plasterk) is ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel Ha, artikel 8.12, tweede lid 

Artikel Ia, artikel 10.7a 

25 (Klein) 

Door middel van dit amendement ontstaat het recht op werkbonus reeds vanaf een 

arbeidsinkomen van 50% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag). De 

verruiming wordt bekostigd door enerzijds het maximum van de werkbonus reeds af te 

bouwen vanaf een arbeidsin-komen van 100% van het minimumloon (inclusief 

minimumvakantie-bijslag) in plaats van vanaf een arbeidsinkomen van 120% van het 

minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag). Anderzijds wordt de afbouw versneld ten 

opzichte van het wetsvoorstel, waardoor de werkbonus reeds nihil bedraagt vanaf een 

arbeidsinkomen van 140% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag) in 

plaats van vanaf een arbeidsinkomen van 175% van het minimumloon (inclusief 

minimumvakantiebijslag). 

Verworpen. Voor: 50PLUS, PvdD en SP 

 

Diverse artikelen 

27 (Van Hijum c.s.) 

Dit amendement strekt tot het in 2013 onder het verlaagde btw-tarief brengen van 

renovatie- en herstelwerkzaamheden, met uitzondering van materialen die een deel 

vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten, tot het aanpassen van de 

forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling, tot het invoeren van een 3 000 

kilometergrens voor oldtimers en tot herinvoering van de afvalstoffenbelasting. 

Het opnemen van post 21 in tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 

(hierna: Wet OB 1968) heeft betrekking op het in 2013 onder het verlaagde btw-tarief 

brengen van renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van 

eerste ingebruikneming van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel 

vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Conform de BTW-Richtlijn (Richtlijn 

2006/112/EG) strekt het verlaagde btw-tarief zich uit tot alle renovatie- en 

herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Materialen die deel 

uitmaken van de waarde van deze renovatie- en herstelwerkzaamheden zijn uitgezonderd 

van toepassing van het verlaagde btw-tarief. Materieel betekent dit dat het verlaagde btw-

tarief van toepassing is op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en 

herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. De vergoeding van de renovatie- en 

herstelwerkzaamheid dient derhalve gesplitst te worden in arbeidskosten en 

materiaalkosten. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden verstaan: het 

vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de 

woning. Daaronder kunnen onder meer worden verstaan het aanbrengen van CV’s, het 

plaatsen van keukens en badkamers, het plaatsen van zonnepanelen en het leggen en 
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onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning. 

Niet als renovatie- en herstelwerkzaamheden worden bijvoorbeeld aangemerkt: 

glazenwassen, het aanleggen en onderhouden van tuinen en de diensten van architecten 

en dergelijke die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- en 

herstelwerkzaamheden. Voorts wordt het aanbrengen van een goed aan een ander goed, 

zoals het vervangen van gordijnen en het vervangen van zonwering, niet beschouwd als 

renovatie- en herstelwerkzaamheid. De nieuwe post 21 van tabel I, onderdeel b, van de 

Wet OB 1968 brengt geen wijziging in de toepassing van de bestaande posten 8 (schilder- 

en stukadoorswerk) en 19 (isolatie van woningen) van tabel I, onderdeel b, behorende bij 

de Wet OB 1968. Voor het begrip woningen wordt aangesloten bij het begrip woning van 

de bestaande tabelposten 8 en 19, van tabel I, onderdeel b, behorende bij de Wet OB 

1968. Het toe te passen tarief op renovatie- en herstelwerkzaamheden is het tarief dat van 

kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet, namelijk op het moment 

dat de dienst wordt afgerond. De hiervoor genoemde post 21 van tabel I, onderdeel b, van 

de Wet OB 1968 vervalt ingevolge dit amendement met ingang van 1 januari 2014. 

Met betrekking tot de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling wordt in dit 

amendement geregeld dat- rekening houdend met de uit de Wet uniformering loonbegrip 

voortvloeiende aanpassing – in 2013 een percentage van 1,4 geldt en in 2014 een 

percentage van 1,5. Middels dit amendement verliezen auto’s die voor 1 januari 1985 in 

gebruik genomen zijn hun status als oldtimer en dus hun vrijstelling van de 

motorrijtuigenbelasting, tenzij de eigenaar aannemelijk kan maken dat hij minder dan 3 

000 kilometer per jaar rijdt met het voertuig. Hiermee wordt een knip gemaakt tussen 

rijdend erfgoed en auto’s die dagelijks gebruikt worden. Hiervoor geldt een vrije bewijslast. 

Dus als een eigenaar aannemelijk kan maken dat hij de auto weinig gebruikt, kan de 

vrijstelling aanvragen. Natuurlijk kan de regering ervoor kiezen om vanaf 1 januari 2014 

strengere regels in te voeren. Voor auto’s in gebruik genomen voor 1 januari 1985 geldt 

dat zij ook een vrijstelling krijgen indien de eigenaar verklaart dat zij slechts tussen 1 April 

en 1 Oktober gebruik maken van de openbare weg. Deze wijziging leidt tot een opbrengst 

van € 56 miljoen in 2013. De tot en met 31 december 2011 in de Wet belastingen op 

milieugrondslag opgenomen bepalingen met betrekking tot de afvalstoffenbelasting worden 

op grond van dit amendement met ingang van 1 januari 2013 opnieuw in de wet 

opgenomen. De structurele opbrengst hiervan is circa € 70 miljoen. Bij herinvoering wordt 

de overgangsregeling in het Belastingplan 2012 teruggedraaid voor zover afvalstoffen 

waarop deze regeling is toegepast nog in de inrichting aanwezig zijn op 1 januari 2013. 

Voor deze afvalstoffen kan de belasting volgens de normale regels worden verrekend voor 

zover de afvalstoffen op een later tijdstip alsnog de inrichting verlaten. 

Het onder het verlaagde btw-tarief brengen van renovatie- en herstelwerkzaamheden, met 

uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van de 

verstrekte diensten, leidt in 2013 tot een budgettaire derving van € 226 miljoen. De 

aanpassing van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling leidt tot een budgettaire 

opbrengst van € 100 miljoen. Het invoeren van de 3 000 kilometergrens voor oldtimers 

leidt tot een budgettaire opbrengst in 2013 van € 56 miljoen en de herinvoering van de 

afvalstoffenbelasting tot een structurele budgettaire opbrengst van € 70 miljoen. 

Verworpen. Voor: CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdD en SP 
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Diverse artikelen 

10  23 (Dijkgraaf) 

Dit amendement strekt ertoe om het vervallen van het verlaagde accijnstarief voor 

zogenoemde rode diesel, zoals is voorzien in de Wet uitwerking fiscale maatregelen 

Begrotingsakkoord 2013, terug te draaien. De indiener vindt de afschaffing van de rode 

diesel onverstandig omdat het een directe lastenverzwaring van ongeveer 100 miljoen 

betekent voor de landbouw en 150 miljoen voor andere sectoren, waaronder de bouw. 

Juist deze sectoren heeft Nederland nodig om uit de economische crisis te komen. De extra 

accijns drukt direct op de bedrijfsbegroting. Onderzoeksbureau Ecorys heeft aangegeven 

dat weggebruikers in het verkeer veel meer invloed hebben op het brandstofverbruik dan 

dieselgebruikers in zowel bouw als landbouw. Bovendien is het in deze sectoren erg lastig 

om de hogere kostprijs door te berekenen. In Frankrijk en België is er nog wel een 

accijnsvoordeel. In Duitsland is afschaffing één op één gecompenseerd. De hierdoor 

ontstane derving van accijns wordt opgevangen door het verhogen van de tarieven van de 

energiebelasting voor elektriciteit. 

Verworpen. Voor: de fractie van de SGP 

 

Artikel VIIf 

44 (Omtzigt) 

Dit amendement maakt het mogelijk dat een steunstichting SBBI kan worden opgericht ten 

behoeve van elke SBBI. De huidige beperking in de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inzake rijksbelastingen 1994 dat de SBBI lid is van een landelijke, representatieve koepel 

op het gebied van sport of muziek verliest in dat geval haar betekenis en kan dan ook 

vervallen. Aangezien het aantal steunstichtingen fors lager is dan verwacht (twee tot 

zover) is er op de begrote post nog ruimte. 

Verworpen. Voor: PVV, CDA, 50PLUS, SP en PvdD 

 

Artikel IXe 

Artikel XI 

26 (Klein) 

Op grond van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt de 

reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige 

verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep met 

ingang van 1 januari 2013 beperkt. Het vervallen van deze vrijstelling leidt echter tot 

onduidelijk-heden en onwenselijke effecten voor de patiëntenbelangen en te verwachte 

problemen, juridisch en in de uitvoeringspraktijk. Dit amendement stelt deze beperking 

met een jaar uit tot 1 januari 2014 en beoogd een goede regeling met draagvlak na 

overleg tussen kabinet en betrokken beroepsbeoefenaars en patiënten 

belangenorganisaties. 

Dit amendement leidt tot een eenmalige budgettaire derving van € 65 mln. in 2013. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks en PvdD 

 

Moties 
19 (Omtzigt) over het bodem(voor)recht 

Verworpen op 14 november 2012. Voor: CDA, SGP, 50PLUS, ChristenUnie, D66 en 

PvdD 
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29 (Klein) over de vervallen btw-vrijstelling voor aanvullende medische diensten 

Aangehouden  

 

30 (Bashir) over meer progressiviteit in box 3 

Verworpen. Voor: Groenlinks en SP 

 

31 (Bashir) over de anbi-status  

Verworpen. Voor: PVV, Groenlinks en SP 

 

32 (Bashir) over aanscherpen van het begrip "substance"  

Verworpen. Voor: Groenlinks, SP en PvdD 

 

33 (Bashir) over ontmoedigen van dagelijks gebruik van Oldtimers 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, PvdA, SP en PvdD 

 

34 (Klaver) over het stimuleren van woningisolatie via de fiscaliteit 

Verworpen. Voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

35 (Klaver) over een overgangsmaatregel in verband met aanpassing van de 

energiebelasting 

Aangehouden  

 

36 (Klaver) over de aanpak van belastingontwijking viaNederland 

Aangenomen. Voor: CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks,  

PvdA, PvdD en SP 

 

37 (Van Vliet) over toekenning van een BSN  

Met algemene stemmen aangenomen 

 

38 (Van Vliet/Bashir) over reparatie van het Bosalgat  

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

39 (Van Vliet) over een oplossing voor bezitters van oldtimers 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en 

PVV 

 

40 (Koolmees) over een tax shelter voor de Nederlandse filmindustrie 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

41 (Omtzigt) over de belastingheffing op multinationals  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, D66, GroenLinks, 50PLUS, CDA, ChristenUnie en SGP 

 

42 (Omtzigt) over de voornemens die zzp'ers raken  

Aangehouden 


