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Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 

2013)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 november 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
Diverse artikelen 

10  15 Neppérus / Groot 

Dit amendement maakt variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen 

tijdelijk mogelijk. Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-

jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere 

pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Artikel VIII 

13 (Schouten / Omtzigt) 

Dit amendement past de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de 

schenkingsbelasting aan van 18–35 jaar naar 18–40. De budgettaire gevolgen van deze 

aanpassing zijn beperkt omdat het aantal relaties waarbinnen de schenking kan 

plaatsvinden gelijk blijft en de vrijstelling een eenmalig karakter heeft. Dit amendement 

verruimt mogelijkheden voor financiering van de eigen woning en kan daarmee ook de 
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doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Verder daalt hierdoor de 

hypotheekrenteaftrek en de daarbij behorende belastinguitgave. De wijziging wordt 

geregeld via artikel VIII, eerste lid. Ingevolge het tweede lid geldt de verhoging van de 

leeftijdsgrens ook voor een aanvullende schenking ten behoeve van de eigen woning 

ingeval al voor 2010 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling onder de 

tot 2010 geldende voorwaarden. Het derde lid van het amendement bevat de huidige 

inhoud van artikel VIII van het wetsvoorstel. 

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

PvdD 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Diverse artikelen 

5 (Harbers / Plasterk 

De in artikel I, onderdelen F en K, en artikel XXIII opgenomen wijzigingen komen 

ingevolge dit amendement te vervallen in verband met het met betrekking tot het 

wetsvoorstel Belastingplan 2013 ingediende amendement  inzake het niet in werking 

treden van vitaliteitssparen en het geen doorgang vinden van de tariefsverlaging van de 

assurantiebelasting per 1 januari 2015 met 0,2%-punt. 

Ingetrokken 

 

Artikel X 

16 (Van Vliet) 

Met deze toevoeging wordt nog scherper afgebakend dat sprake is van een 

vrijstellingsbeleid waar expliciet een beroep op moet worden gedaan voor alle houders van 

buitenlandse kentekens; op deze manier wordt het signaal versterkt dat de Nederlandse 

belastinggrondslag niet mag worden uitgehold via gebruik van de Nederlandse wegen met 

buitenlandse motorrijtuigen. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, SP en PvdD  

 

Artikel XXXI 

14 (Van Vliet) 

Dit amendement beoogt door middel van een halvering van de vrijstelling, dat de 

bankenbelasting ook daadwerkelijk van een substantieel deel van de Nederlandse banken 

wordt geheven waarbij tevens de uitvoeringslasten voor de belastingdienst en voor de 

belastingplichtigen worden meegewogen. Hierdoor wordt concurrentievervalsing in 

Nederland vermeden en wordt de maatregel van opslag bij excessieve beloning effectiever. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en PVV 

 

 


