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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34002 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 13 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. 

ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA en de PvdD stemden voor.  

 

 

Aangenomen 

 

Artikel IV, onderdeel B 

46 (Neppérus) dat beoogt de bewijslastverdeling tussen Belastingdienst en ondernemer bij 

de gebruikelijkloonregeling beter in de balans te brengen 

 

De indiener beoogt met dit amendement de bewijslastverdeling en reikwijdte van de 

voorgestelde ondersteunende maatregelen bij de gebruikelijkloonregeling tussen de 

Belastingdienst en de ondernemer beter in balans te brengen.  

 

In onderdeel I van dit amendement wordt de uitbreiding van het begrip «het lichaam of 

daarmee verbonden lichamen» met «lichamen waaruit de inhoudingsplichtige direct of 

indirect met toepassing van de deelnemingsvrijstelling, bedoeld in artikel 13 van de Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969, voordelen kan genieten», teniet gedaan. Hierdoor wordt 

de kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers 

die in dienst zijn van de inhoudingsplichtige of met de inhoudingsplichtige verbonden 

lichamen, geldt, toch niet uitgebreid. Ook blijft hierdoor de kring van lichamen waarvoor de 
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€ 5.000-grens uit artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 geldt, beperkt tot de 

inhoudingsplichtige en de daarmee verbonden vennootschappen, bedoeld in artikel 10a, 

zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 

In onderdeel II van dit amendement is geregeld dat de inspecteur die aannemelijk wil 

maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het 

loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking genomen heeft, als onderdeel van zijn 

bewijslast ten minste de objectieve criteria aan de inhoudingsplichtige moet overleggen op 

basis waarvan hij heeft vastgesteld wat de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Hierbij 

kan onder andere gedacht worden aan het vermelden van de branche, de grootte van het 

bedrijf uitgedrukt in bijvoorbeeld werknemers of omzet, het werkpakket en de 

verantwoordelijkheden. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein en D66. 

 

 

Artikel IV, onderdeel L 

16 → 50 (Dijkgraaf en Koolmees) dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen 

concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in 

financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij 

een eenheid vormen 

 

Met de ingevolge dit amendement aan artikel 32, tweede lid, van de Wet op de 

loonbelasting 1964 toe te voegen volzinnen wordt de ingevolge het wetsvoorstel in de 

werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens opengesteld voor 

inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht 

zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Deze verwevenheid moet 

blijken uit het voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen regels. Daarbij valt te denken 

aan de bindende voordracht van de benoeming van nieuwe bestuursleden en het recht op 

het vermogen bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting opererend in 

concernverband.  

 

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van structureel € 2 miljoen en wordt 

gedekt door het amendement dat is ingediend onder nr. 49 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 

002, nr. 49).  

Aangenomen. Tegen: SP. 

 

 

Artikel IXA 

38 (Schouten) dat regelt dat de budgettaire derving die samenhangt met de wijzigingen in 

de Wet op de kansspelbelasting wordt gedekt binnen de kansspelbelasting 

 

Met de eerste nota van wijziging is een tweetal wijzigingen in de Wet op de 

kansspelbelasting overgeheveld van het wetsvoorstel dat kansspelen op afstand reguleert 

naar het onderhavige wetsvoorstel. Een van deze wijzigingen gaat gepaard met een 

budgettaire derving van € 3 miljoen vanaf 2015 die is gedekt binnen het lastenbeeld voor 
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de jaren 2015 en verder. Indiener is van mening dat het zuiverder is om deze budgettaire 

derving te dekken binnen de kansspelbelasting. Dit amendement bewerkstelligt dat de 

budgettaire derving die met de hiervoor bedoelde wijziging samenhangt, wordt 

opgevangen binnen de kansspelbelasting door de vrijstelling voor prijzen tot en met € 454 

te vervangen door een vrijstelling voor prijzen die niet meer bedragen dan € 449 (dus 

prijzen tot € 450). Deze verlaging leidt tot een budgettaire opbrengst van € 3 miljoen per 

jaar vanaf 2015. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdelen F en I, en artikel XXXVII 

17 → 34 → 51 → 70 (Dijkgraaf c.s.) dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden 

aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld 

 

Door deze wijziging wordt het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een 

afvalverbrandingsinrichting vrijgesteld. In het wetsvoorstel is de verbranding van 

zuiveringsslib alleen vrijgesteld als dit plaatsvindt in een bedrijf waar enkel zuiveringsslib 

wordt verbrand. Het amendement regelt dat zuiveringsslib wordt vrijgesteld onafhankelijk 

van de wijze waarop verbranding plaatsvindt. Mogelijke staatssteunaspecten zullen nader 

moeten worden onderzocht. Reden om de inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit 

vast te stellen tijdstip vast te stellen. De derving bedraagt circa 1 miljoen en wordt gedekt 

door het amendement dat is ingediend onder nr. 69 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 002, 

nr. 69). 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS, Klein, D66, de PvdA en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdelen F, G en I, en artikel XXXVII 

15 → 49 → 69 (Dijkgraaf en Koolmees) dat regelt dat de afvalstoffenbelasting mede van 

toepassing wordt bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland 

 

De afvalstoffenbelasting wordt mede van toepassing bij overbrenging van afvalstoffen in de 

zin van de EVOA (Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees parlement en de Raad 

van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190) buiten 

Nederland, teneinde deze afvalstoffen te laten verbranden. Deze maatregel leidt tot een 

opbrengst van circa € 8 miljoen per jaar; waarbij de inning pas plaatsvindt en de opbrengst 

dus gerealiseerd wordt na afloop van de vergunning. De uitvoeringskosten bedragen € 

400.000.  

 

In de wijzigingsonderdelen I tot en met III wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de 

in artikel XV van het wetsvoorstel opgenomen aanpassingen van de Wet belastingen op 

milieugrondslag (Wbm).  

 

Met onderdeel I wordt een onderdeel Fa ingevoegd, dat een aantal wijzigingen aanbrengt 

in artikel 22 van de Wbm. Aan artikel 22, eerste lid, van de Wbm worden na onderdeel k 
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twee onderdelen toegevoegd. Onderdeel l definieert wat verstaan wordt onder EVOA, in 

verband met de aansluiting bij het EVOA-systeem voor de heffing van afvalstoffenbelasting 

bij overbrenging uit Nederland. In onderdeel m wordt voor de definiëring van het begrip 

overbrenging aangesloten bij genoemde EVOA. 

 

In onderdeel II worden vier onderdelen ingevoegd in artikel XV van het wetsvoorstel. Dit 

gebeurt na onderdeel G van dat artikel.  

 

Onderdeel Ga regelt dat ook de verkrijging van toestemming tot overbrenging van 

afvalstoffen uit Nederland in de zin van de EVOA teneinde deze te laten verbranden buiten 

Nederland een belastbaar feit vormt. Dit wordt opgenomen in artikel 23, eerste lid, van de 

Wbm, in een toe te voegen onderdeel c.  

 

In onderdeel Gb wordt artikel 23a ingevoegd in de Wbm. In dat artikel wordt een 

geclausuleerde delegatiegrondslag opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur 

bepaalde afvalstoffen waarbij het verkrijgen van toestemming tot overbrenging van 

afvalstoffen uit Nederland om deze buiten Nederland te laten verbranden niet leidt tot het 

heffen van afvalstoffenbelasting. Hiervoor is gekozen ten einde zorg te dragen dat geregeld 

kan worden dat afvalstoffen die worden overgebracht buiten Nederland niet zwaarder 

worden belast dan afvalstoffen die in Nederland ter verwijdering worden afgegeven aan 

een inrichting. Hiermede wordt bereikt dat het bij dit amendement voorgestelde wijziging 

van het wetsvoorstel de Europeesrechtelijke toets kan doorstaan. 

 

In onderdeel Gc wordt in artikel 24 van de Wbm een nieuw onderdeel b opgenomen waarin 

wordt geregeld dat de belasting bij overbrenging uit Nederland wordt geheven van degene 

aan wie ingevolge de EVOA toestemming is verleend de afvalstoffen over te brengen. Het 

huidige belastbare feit wordt daarbij opgenomen in onderdeel a van genoemd artikel 24.  

 

In onderdeel Gd wordt aan artikel 26 van de Wbm een onderdeel c toegevoegd waarin 

wordt geregeld dat bij overbrenging van afvalstoffen uit Nederland de belasting wordt 

verschuldigd op het tijdstip waarop de geldigheidsduur van de beschikking, houdende 

toestemming tot overbrenging, is verlopen.  

 

In onderdeel III worden drie onderdelen ingevoegd in artikel XV van het wetsvoorstel. 

Deze betreffen aanvullingen in de artikelen 28, 29 en 31 van de Wbm in verband met het 

opnemen van de overbrenging uit Nederland als belastbaar feit voor de 

afvalstoffenbelasting.  

 

In onderdeel Ia wordt in artikel 28, eerste lid, van de Wbm een onderdeel c toegevoegd, 

waarin wordt geregeld dat het tarief bij het verkrijgen van toestemming tot overbrenging € 

13 per 1.000 kilogram bedraagt. Dit is gelijk aan het tarief voor afvalstoffen die ter 

verwijdering worden afgegeven aan een inrichting in Nederland.  

 

Onderdeel Ib regelt dat in artikel 29, eerst lid, van de Wbm wordt opgenomen dat de 

vrijstelling voor baggerspecie mede geldt bij de toestemming tot overbrenging uit 

Nederland.  
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In onderdeel Ic wordt geregeld dat aan artikel 31 van de Wbm een derde lid wordt 

toegevoegd waarin de administratieve verplichtingen van de belastingplichtige bij 

overbrenging van afvalstoffen uit Nederland worden opgenomen.  

 

Artikel IV regelt dat de wijzigingen in werking treden op een bij koninklijk besluit vast te 

stellen tijdstip. Dit wordt geregeld in een aan artikel XXXVII van het wetsvoorstel toe te 

voegen zevende lid. Een inwerkingtreding bij koninklijk besluit is noodzakelijk in verband 

met het feit dat teneinde de wijzigingen de Europeesrechtelijke toets te kunnen laten 

doorstaan, eerst uitvoering gegeven moet worden aan de in artikel 23a van de Wbm 

opgenomen delegatie. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, 

D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdeel I 

52 (Schouten) dat ervoor zorgt dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing 

blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke 

afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden 

verbrand 

 

Met deze wijziging blijft het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing voor het 

verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, 

gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand. Of het 

niet is toegestaan deze afvalstoffen in de installatie te verbranden moet blijken uit 

voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of uit een op grond van laatstgenoemde wet afgegeven 

omgevingsvergunning. Voor de verbranding van afvalstoffen in een zogenoemde biomassa-

energiecentrale, waarin dergelijke afvalstoffen niet mogen worden verbrand, blijft dus het 

nultarief van toepassing. 

 

Het wetsvoorstel, zoals aangepast bij eerste nota van wijziging, regelt dat vanaf 1 januari 

2015 de afvalstoffenbelasting ook wordt geheven van inrichtingen waarin blijkens een 

omgevingsvergunning huishoudelijk afval, gemengde bedrijfsafval of gemengd 

sorteerresidu mag worden verbrand. Biomassa-energiecentrales, waarin dergelijk afval niet 

mag worden verbrand, zijn in principe dus niet aan deze belasting onder-worpen. In de 

afvalstoffenbelasting wordt echter de belastingplicht geregeld op het niveau van de 

inrichting. Daardoor worden biomassa-energiecentrales in de heffing betrokken als zij zijn 

geplaatst binnen een inrichting waarin op grond van de omgevingsvergunning in een 

andere installatie huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval of gemengd sorteerresidu mag 

worden verbrand. Met de voorgestelde wijziging wordt geregeld dat in die situatie het 

huidige nultarief blijft gelden voor afvalstoffen die worden verbrand in een installatie 

waarin geen huishoudelijk afval, geen gemengd bedrijfsafval en geen gemengd 

sorteerresidu mag worden verbrand.  
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Omdat bij de raming van de opbrengst van het tarief voor verbranding is uitgegaan van de 

hoeveelheden afvalstoffen die worden verbrand in installaties waarin huishoudelijk afval, 

gemengd bedrijfsafval of gemengd sorteerresidu mag worden verbrand, heeft de 

voorgestelde wijziging geen budgettaire gevolgen. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdeel I 

48 → 71 (Groot en Neppérus) dat voorziet in een overgangsregeling in de 

afvalstoffenbelasting voor de situatie dat afvalstoffen al in 2014 ter verbranding aan een 

inrichting zijn afgegeven maar tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen, en pas in 2015 

ter verbranding naar de inrichting worden overgebracht 

 

Dit amendement voorziet in een overgangsregeling in de afvalstoffenbelasting voor de 

situatie dat afvalstoffen al in 2014 ter verbranding aan een inrichting zijn afgegeven maar 

tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen, en pas in 2015 naar de inrichting worden 

overgebracht ter verbranding. De overgangsregeling leidt tot een derving van naar 

schatting zon € 5 miljoen.  

 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt mede afvalstoffenbelasting geheven voor afvalstoffen 

die worden verbrand. Dit is geregeld in artikel XV, onderdelen F tot en met I, van het 

wetsvoorstel. Het tarief bedraagt vanaf die datum € 13 per ton afvalstoffen. De belasting 

wordt verschuldigd op het moment van afgifte van het afval bij de inrichting.  

 

Soms zijn afvalstoffen echter al in 2014 aan de houder van de inrichting afgegeven, maar 

door deze tijdelijk elders opgeslagen in verband met een evenwichtige spreiding van de 

afvalverbranding. Daarbij speelt een rol dat de afvalstoffen door het jaar heen niet altijd 

gelijkmatig worden aangevoerd, terwijl bij de bedrijfsvoering wel behoefte bestaat aan een 

constante invoer van afvalstoffen in de verbrandingsinstallatie.  

 

Voor deze specifieke situatie wordt in het voorgestelde artikel 31b van de Wet belastingen 

op milieugrondslag een overgangsregeling getroffen. Deze regeling houdt in dat bij afgifte 

van dergelijke afvalstoffen aan de inrichting in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 

2015 nog het tarief van nihil kan worden toegepast. De afvalstoffen moeten dan wel 

rechtstreeks en onvermengd van de opslagplaats worden overgebracht naar de inrichting. 

Bij ministeriële regeling kunnen nadere uitvoeringsregels worden gesteld.  

 

De eenmalige derving van € 5 miljoen door de overgangsregeling, wordt gedekt uit het 

amendement Koolmees/Dijkgraaf onder Kamerstukken 34 002, nr. 69 rondom een 

exportheffing voor afvalstoffen. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
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Artikel XV, onderdeel P 

47 (Klaver c.s.) dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam 

opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij 

wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden 

 

Met dit amendement wordt beoogd aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal 

duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 

jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden.  

 

Dit is in lijn met de brief die de Minister van Economische Zaken mede namens de 

Staatssecretaris van Financiën op 11 november 2014 naar de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. Deze brief informeert over de gesprekken met energiecoöperaties over de 

regeling verlaagd tarief energiebelasting. Daarbij wordt uitgegaan van een 

terugverdienperiode van 15 jaar, waarbij gerefereerd wordt aan de afspraken in het 

Energieakkoord en de vergelijkbare subsidieperiode van 15 jaar in de SDE+. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Invoegen artikelen XXIVA en XXIVB 

35 (Merkies en Nijboer) dat onder meer regelt dat het verbod op een variabele beloning bij 

staatssteun niet alleen geldt t.a.v. personen die het dagelijks beleid van de financiële 

onderneming bepalen 

 

Dit amendement regelt dat het verbod op een variabele beloning bij staatssteun niet alleen 

geldt ten aanzien van personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming 

bepalen. De groep wordt uitgebreid naar personen die een leidinggevende functie vervullen 

direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor 

natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk 

kunnen beïnvloeden. Dit zijn personen die het meest verantwoordelijk zijn voor de 

hoofdactiviteiten van de onderneming (of groep) het uitkeren en toekennen van variabele 

beloningen tijdens de periode van steun verboden. Ook het toekennen van variabele 

beloningen na de periode van steun ter compensatie is niet toegestaan. Daarnaast wordt 

net als bij het huidige bonusverbod bij staatsteun de vaste beloning gedurende de periode 

van steun bevroren. 

Door dit amendement zal het senior management bij banken, zoals bij ABN Amro en SNS 

Reaal, en bij verzekeraars, zoals bij ASR Verzekeringen ook onder het bonusverbod vallen. 

Dit amendement bevat enkele technische verbeteringen en een verheldering van de 

afbakening van het senior management op het bij de behandeling van de Wet 

beloningsbeleid aangenomen amendement van ondergetekenden ten aanzien van hetzelfde 

onderwerp (Kamerstukken II 2014/15, 33 964, nr. 41). 

Aangenomen. Voor: PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD 

en de SP. 
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Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikel I, onderdelen F en L 

24 (Bashir) over het invoeren van een miljonairsbelasting 

 

Dit amendement voert een miljonairsbelasting in. Voor huishoudens met een grondslag 

sparen en beleggen van meer dan € 1 miljoen wordt de belasting verhoogd met 0,7% 

(uitgedrukt in een percentage van de grondslag sparen en beleggen).  

 

Met de opbrengst van de miljonairsbelasting worden kleine spaarders en zelfstandigen 

zonder personeel ontzien voor de oneerlijk ervaren fictieve rendementsberekening in box 

3. In box 3 wordt namelijk uitgegaan van een fictief rendement van 4% terwijl een 

spaarrekening iets meer dan 1% rente uitkeert. Dit wordt gedaan door het heffingsvrije 

vermogen met € 5.500 te verhogen van € 21.139 (2014) naar € 26.639. Laatstgenoemd 

bedrag wordt ingevolge artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 

2015 nog geïndexeerd.  

 

Niet alleen spaarders hebben door dit amendement een voordeel omdat zij een grotere 

heffingsvrije ruimte hebben, maar ook mensen die toeslagen ontvangen en een klein 

vermogen hebben doordat er ook een doorwerking is naar toeslagen. Dit amendement is 

budgettair neutraal. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en de SP. 

 

 

Diverse artikelen en onderdelen 

25 (Bashir) dat het maximum van de arbeidskorting met 42 euro verhoogt voor inkomens 

tot circa 44.000 euro 

 

Dit amendement verhoogt het maximum van de arbeidskorting met € 42 voor inkomens 

tot circa € 44.000. Dit wordt gefinancierd door in het voorstel van wet voor de jaren 2015 

en latere jaren opgenomen aanpassing van de afbouwgrens van de arbeidskorting 

gedeeltelijk terug te draaien door deze afbouwgrens minder te verhogen. 

Belastingplichtigen met een inkomen tussen € 46.000 en € 100.000 (in 2015) krijgen 

daardoor nog steeds meer arbeidskorting dan in 2014, maar minder dan in de 

oorspronkelijke kabinetsplannen. 

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

 

 

Diverse artikelen en onderdelen 

37 (Bashir) dat voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf in 2016 

verlaagt met 0,35%-punt, en in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 dit tarief 

telkens verhoogt met 0,01%-punt 

 

Dit amendement verlaagt voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf 

in 2016 met 0,35%-punt. In de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 tot en met 2043 
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wordt dit tarief telkens verhoogd met 0,01%-punt. Vanaf 2043 is genoemd tarief per saldo 

derhalve 0,22%-punt lager dan het op grond van het wetsvoorstel geldende percentage.  

 

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving van € 692 miljoen aflopend tot een 

structurele budgettaire derving van € 435 miljoen in 2043. 

 

De dekking wordt gevonden in aftopping van de hypotheekrenteaftrek (34 002, nr. 36). 

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

 

 

Artikel II, invoegen nieuw onderdeel Ab 

36 (Bashir) dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 

euro 

 

Dit amendement topt de hypotheekrenteaftrek af op een eigenwoning-schuld van € 

700.000: hierdoor kunnen de belastingplichtige en zijn partner alleen de rente over de 

eerste € 700.000 eigenwoningschuld aftrekken. De rente over het bedrag daarboven is niet 

meer aftrekbaar.  

 

Het gaat hierbij om zowel nieuwe schulden waarvoor de aflossingseis geldt als om onder 

het overgangsrecht vallende bestaande schulden. Het deel van de schulden dat uitgaat 

boven de genoemde grens wordt wel in aanmerking genomen bij toepassing van de 

bijleenregeling, zodat voor dit deel geen eigenwoningreserve wordt gevormd. De schulden 

boven € 700.000 worden niet in aanmerking genomen in box 3.  

 

Het aftoppen van de eigenwoningschuld waarover de rente fiscaal aftrekbaar is op € 

700.000 zou in 2016 leiden tot een budgettaire opbrengst van € 0,7 miljard en structureel 

€ 0,45 miljard. Dit amendement dekt de verlaging van de eerste schijf in de inkomstenbe-

lasting (34 002, nr. 37).  

 

Door de inwerkingtreding per 1 januari 2016 wordt rekening gehouden met de 

belastingplichtige en de benodigde aanpassingen van de administratieve systemen van de 

Belastingdienst. 

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

 

 

Diverse artikelen en onderdelen 

39 (Bashir) dat regelt dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft. De 

afschaffing van de ouderentoeslag in box 3 zoals het kabinet wil is heel pijnlijk omdat 

daardoor meer belasting op vermogen wordt geheven bij alleen ouderen met een laag 

inkomen, namelijk ouderen met een inkomen tot 19.895 euro. Veel ouderen met dat 

inkomen hebben een klein spaarpotje om van te kunnen leven. Het is logischer dat deze 

mensen hun kapitaaltje, waarover ze al net zoveel belasting afdragen als dat ze aan rente 

ontvangen, aanwenden om van te leven.   
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De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 190 miljoen. De dekking van het 

amendement wordt gevonden in de verbrandbelasting. 

Verworpen. Voor: Klein, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel IV, onderdeel B 

43 (Omtzigt) dat regelt dat ook voor de gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2015 

uitgegaan wordt van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ 

 

Voor de gebruikelijkloonregeling wordt het inkomen van een directeur-grootaandeelhouder 

gesteld op € 44.000 of het bedrag van het loon dat gebruikelijk is in een soortgelijke 

dienstbetrekking als dat hoger of lager is. Op de inspecteur rust de bewijslast als hij meent 

dat een loon van € 44.000 te laag is en op de belastingplichtige rust de bewijslast als hij 

meent dat een loon van € 44.000 te hoog is.  

 

In het belastingplan wordt voorgesteld om de term «soortgelijke dienstbetrekking» te 

wijzigen in de term «meest vergelijkbare dienstbetrekking». De reden is dat voor 

orthodontisten geen soortgelijke dienstbetrekking kan worden gevonden door de 

Belastingdienst. Het gevolg van deze wijziging is echter wel dat voor alle directeuren die 

voor hun eigen BV werken, of die van hun partner, de bewijslast wordt verzwaard. Zij 

hoeven niet meer aannemelijk te maken dat de dienstbetrekking die de inspecteur 

aandraagt niet te vergelijken is met hun eigen dienstbetrekking, maar ze moeten vanaf 1 

januari 2015 een «meer vergelijkbare dienstbetrekking» aandragen. De Belastingdienst 

heeft de beschikking over alle loongegevens van werknemers in verschillende categorieën 

dienstbetrekkingen, maar een directeur weet niet wat zijn concurrenten verdienen of hoe 

hun dienstbetrekking is ingevuld. Bovendien impliceert dit dat alle dienstbetrekkingen 

bekend zijn en er maar één dienstbetrekking van toepassing is. Het gevolg is dat op de 

belastingplichtige een bewijslast komt te liggen waar hij maar moeilijk aan kan voldoen, 

met als risico dat het gebruikelijk loon juist te hoog wordt vastgesteld.  

 

Daarom regelt dit amendement dat voor de gebruikelijkloonregeling ook vanaf 1 januari 

2015 uitgegaan wordt van een «soortgelijke dienstbetrekking». 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie en 50PLUS. 

 

 

Artikel IV, onderdeel K 

13 (Klaver) dat regelt dat de bestaande vrijstelling met betrekking tot de aanschaf van een 

fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling wordt 

voortgezet 

 

Met de in dit amendement voorgestelde toevoeging van een onderdeel aan artikel 31a, 

tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt de onder het regime van vrije 

vergoedingen en verstrekkingen bestaande vrijstelling met betrekking tot de aanschaf van 
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een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling 

voortgezet.  

 

Dit wordt gefinancierd door een verlaging van het percentage van de forfaitaire ruimte met 

0,1%-punt.  

 

Het amendement is daarmee budgettair neutraal.  

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

 

 

Artikel IV, onderdeel K 

30 (Bashir) over het voortzetten van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor 

woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling 

 

Met dit amendement wordt de onder het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen 

bestaande vrijstelling met betrekking tot de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer 

als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voortgezet.  

 

De budgettaire derving als gevolg van dit amendement bedraagt € 80 mln. De dekking 

hiervoor wordt gevonden in de energiebelasting (34 002, nr. 32).  

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

 

 

Artikel X 

26 (Bashir) dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van 

erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een 

soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de in de Wet verlaging maximumopbouw- en 

premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen opgenomen 

invoering per 1 januari 2015 van een vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt 

teruggedraaid en dat het in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen voorstel om een 

soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen in te voeren vervalt.  

 

Het is immers niet logisch dat mensen die meer dan € 100.000 aan inkomen hebben en 

belastingvrij mogen sparen door middel van de nettolijfrenten en nettopensioenregelingen 

ook nog eens voor deze nettolijfrenten en nettopensioenregelingen vrijgesteld zijn van 

erfbelasting. Hier is geen rechtvaardiging voor.  

 

De opbrengst van dit amendement is op korte termijn verwaarloosbaar en loopt op de 

lange termijn naar verwachting op tot € 1 miljoen.  

Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdA en de SP. 
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Artikelen XIV en XXXbis 

44 → 54 → 60 (Klein) dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden 

verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn 

 

In artikel 10 van de Wet op de accijns zijn de accijnstarieven voor wijn per hectoliter 

opgenomen. Wijn wordt op dit moment onderverdeeld in mousserende en niet-

mousserende wijn. Daarnaast bestaan er verschillende tarieven afhankelijk van het 

alcoholpercentage. Ingevolge de voorgestelde wijziging wordt de tariefstructuur 

vereenvoudigd door het aantal productcategorieën te verkleinen. Door geen onderscheid 

meer te maken tussen het tarief van mousserende en niet-mousserende wijnen kan artikel 

10, tweede lid, van de Wet op de accijns vervallen. Omdat wijn met meer dan 15% vol 

alcohol nauwelijks wordt verkocht, wordt ook het aparte tarief voor deze categorie 

afgeschaft. Als gevolg daarvan kan ook artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op 

de accijns vervallen. De budgettaire derving die voortvloeit uit het vervallen van de 

afzonderlijke tarieven voor mousserende wijnen wordt gedekt door het verhogen van de 

twee nog resterende tarieven voor niet mousserende wijn met 3,42%.  

 

In artikel 11d van de Wet op de accijns zijn de accijnstarieven voor tussenproducten per 

hectoliter opgenomen. Evenals wijn worden tussenproducten op dit moment onderverdeeld 

in mousserende en niet-mousserende tussenproducten. Daarnaast bestaan er verschillende 

tarieven afhankelijk van het alcoholpercentage. Ingevolge de voorgestelde wijziging wordt 

de tariefstructuur vereenvoudigd door het aantal productcategorieën te verkleinen. Door 

geen onderscheid meer te maken tussen het tarief van mousserende en niet-mousserende 

tussenproducten kan artikel 11d, tweede lid, van de Wet op de accijns vervallen. Omdat 

mousserende tussenproducten vrijwel niet worden verkocht, is er geen sprake van een 

budgettaire derving die moet worden gedekt door verhoging van de tarieven van niet 

mousserende tussenproducten.    

 

In verband met het vorenstaande kan artikel Xa van de Wet uitwerking fiscale maatregelen 

Begrotingsakkoord 2013 komen te vervallen. Dat wordt geregeld in onderdeel II van dit 

amendement.  

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, Klein, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel XIV 

31 (Bashir) dat de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is 

ingegaan, terugdraait per 1 januari 2015 

 

De in het Belastingplan 2014 opgenomen verhoging van de accijns op diesel en LPG 

hebben nadelige effecten voor de grensstreken. Met dit amendement wordt daarom de 

verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan, teruggedraaid 

per 1 januari 2015.  

 

Als gevolg van het terugdraaien van de accijnsverhoging van LPG vervalt tevens de 

teruggaafregeling van LNG (onder meer vloeibaar gemaakt aardgas dat wordt belast naar 

het accijnstarief van LPG). Deze teruggaafregeling was bedoeld om de hiervoor genoemde 
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accijnsverhoging van LPG met ingang van 1 januari 2014 te compenseren. Nu deze 

accijnsverhoging met ingang van 1 januari 2015 wordt teruggedraaid, is een 

compenserende teruggaafregeling met ingang van 1 januari 2015 niet meer nodig.  

 

De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 280 miljoen. De dekking hiervoor 

wordt gevonden in de energiebelasting (34 002, nr. 32). 

Verworpen. Voor: de PVV, 50PLUS, Klein en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdelen F, G en I, en artikel XXXVII 

40 (Bashir) waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting 

wordt ingevoerd 

 

Dit amendement voert per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting. 

Deze maatregel leidt tot een opbrengst van circa € 8 miljoen. De uitvoeringskosten 

bedragen € 400.000.  

 

Door de inwerkingtreding met een jaar uit te stellen wordt rekening gehouden met de 

benodigde aanpassingen van de administratieve systemen van de betrokken ondernemers 

en de Belastingdienst, en met eventuele nadere afstemming die noodzakelijk is in verband 

met mogelijke Europeesrechtelijke aspecten. 

Ingetrokken. 

 

 

Vervallen van artikel XV, onderdeel G 

41 (Bashir) dat de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting schrapt 

 

Dit amendement schrapt de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting zodat deze ook 

gaat gelden voor afvalstoffen die zijn ontstaan in een ander land en ter verwijdering 

worden afgegeven bij een Nederlandse inrichting waar huishoudelijk afval, gemengd 

bedrijfsafval of gemengd sorteerresidu mag worden verbrand. Daartoe vervalt onderdeel G 

van artikel XV, waarin de uitzondering voor in een ander land ontstane afvalstoffen die 

naar Nederland zijn overgebracht was opgenomen.  

 

De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 20 miljoen. 
Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 
 

Artikel XV, onderdeel I, en artikel XXXVII 

45 → 55 (Bashir) dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door o.a. verhoging van 

het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 

 

Met dit amendement wordt hergebruik en recycling van afval gestimuleerd. Dit gebeurt 

door het tarief voor het storten van afvalstoffen in 2015 te handhaven op € 17,00 per ton, 

het tarief voor het verbranden van afvalstoffen daaraan in dat jaar gelijk te stellen, en dat 

laatste tarief vanaf 2016 vast te stellen op het niveau van € 39 per ton. Dit laatste leidt, 
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uitgaande van de huidige hoeveelheden afvalstoffen die worden gestort en verbrand, tot 

een extra opbrengst van circa € 162 miljoen. 

 

Onderdeel II regelt dat de uiteindelijke verhoging van het tarief voor de verbranding van 

afvalstoffen naar € 39,00 in werking treedt op 1 januari 2016. Daarmee wordt rekening 

gehouden met de tijd die nodig is om de administratieve systemen en de automatisering 

van de betrokken ondernemers en de Belastingdienst aan te passen aan een opzet met 

twee verschillende tarieven. Op basis van het amendement zal in 2015 dus nog wel een 

uniform tarief van € 17,00 gelden (wat aansluit bij het huidig tarief voor het storten van 

afvalstoffen), in plaats van het in het wetsvoorstel voorgestelde uniform tarief van € 13,00. 

De extra inkomsten voor het jaar 2015 kunnen worden gebruikt voor de uitvoeringskosten. 

Verworpen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel XV, onderdelen J en O 

42 (Schouten) waarmee een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde 

energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast 

 

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde 

verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. 

De installatie hoeft zich niet meer in het midden van de zogenoemde postcoderoos te 

bevinden. Het maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking 

in de randen van de postcoderoos te benutten. In artikel 59a, tweede lid, onderdeel f, 

wordt bepaald dat leden van de coöperatie alleen voor het verlaagde tarief in aanmerking 

komen als hun aansluiting zich bevindt binnen een postcodegebied waarbinnen zich ook de 

aansluiting van de productie-installatie bevindt. Door wijziging van de definitie van het 

begrip «postcodegebied» wordt daaronder niet alleen verstaan het gebied met postcodes 

die beginnen met eenzelfde viercijferig getal, maar ook de direct daaraan grenzende 

gebieden die eveneens beginnen met eenzelfde viercijferig getal. De inspecteur stelt bij de 

beschikking waarbij de coöperatie voor toepassing van de regeling wordt aangewezen, vast 

op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Aangezien een productie-

installatie zich door de wijziging van het begrip «postcodegebied» vrijwel altijd in meerdere 

postcodegebieden tegelijk zal bevinden is het noodzakelijk dat bij beschikking wordt 

vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Hierdoor wordt bereikt 

dat de productie-installatie slechts in één van die postcodegebieden gebruikt kan worden 

voor toepassing van het verlaagde tarief. De productie-installatie moet binnen het door de 

inspecteur vast te stellen postcodegebied op het net zijn aangesloten, maar het is niet 

meer nodig dat zij zich in het midden van dat gebied bevindt. Naar verwachting zijn de 

budgettaire effecten van dit amendement zeer beperkt en zullen deze effecten zich niet op 

de korte termijn voordoen. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de 

PvdD en de SP. 
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Diverse artikelen en onderdelen 

27 (Klaver) over het laten vervallen van de verlaging van de belastingvermindering voor 

objecten met verblijfsfunctie en het in plaats daarvan verhogen van de tarieven op aardgas 

en elektriciteit in de energiebelasting, met uitzondering van de verlaagde tarieven voor de 

glastuinbouw 

 

In het voorstel voor het Belastingplan 2015 is voorgesteld de derving als gevolg van het 

arrest Fuchs1 en de verruiming van de vrijstelling zelfopwekking van duurzame energie te 

dekken uit het afschaffen van de belastingvermindering voor objecten zonder 

verblijfsfunctie en een verlaging van de belastingvermindering voor objecten met verblijfs-

functie. Met dit amendement vervalt deze verlaging en worden in plaats daarvan de 

tarieven op aardgas en elektriciteit in de energiebelasting verhoogd, met uitzondering van 

de verlaagde tarieven voor de glastuinbouw. 

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

 

 

Diverse artikelen en onderdelen 

32 (Bashir en Smaling) dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de 

energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één 

schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt 

 

Met dit amendement worden de derde en de vierde tariefschijven in zowel de 

energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samengevoegd tot één 

schijf, de derde tariefschijf. Tevens worden de tarieven van deze derde tariefschijven 

verhoogd: voor aardgas met 1,7 eurocent en voor elektriciteit met 2,27 eurocent. Verder 

komt het verschil tussen zakelijk en niet-zakelijk verbruik in de oude vierde schijf van de 

energiebelasting op elektriciteit te vervallen.  

 

Met de voorgestelde maatregelen wordt bereikt dat de grootverbruikers van energie een 

iets hogere belasting betalen, om zo energiebesparing te belonen en daardoor meer 

vergroening te realiseren. Daarnaast brengt het een vereenvoudiging in de 

energiebelasting teweeg. 

 

De budgettaire opbrengst is € 381 miljoen en wordt gebruikt om het terugdraaien van de 

accijnsverhoging (34 002, nr. 31) en de fiets van de zaak (34 002, nr. 30) te dekken. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, de PvdD en de SP. 
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Moties 

 

18 (Omtzigt) over informeren van alle belastingplichtigen over een mogelijke naheffing 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS, de 

PvdD en de SP. 

 

19 (Omtzigt) over handhaving van de ouderentoeslag 
Verworpen (op 4 november 2014). Voor: de PVV, het CDA, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP. 

 
20 (Omtzigt en Schouten) over het aanmerken als toeslagpartner 

Verworpen (op 4 november 2014). Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de 
SGP, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP. 
 

56 (Bashir) over belasten van het werkelijke rendement op vermogen 

Verworpen. Voor: GroenLinks en de SP. 

 

57 (Bashir) over progressieve belasting op vermogen 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en de SP. 

 

58 (Omtzigt) over semi-elektrische auto's die in essentie op benzine rijden 

Verworpen. Voor: het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Van 

Vliet, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

59 (Omtzigt) over de nihilwaardering voor parkeerplaatsen bij de werkplek 

Verworpen. Voor: het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Van 

Vliet, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

61 → 72 (Omtzigt) over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een 

opvanghuis 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

62 (Groot en Bashir) over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, 

D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

63 (Tony van Dijck) over afzien van de naheffing 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

64 (Tony van Dijck) over afzien van de accijnsverhoging op tabak 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

65 (Tony van Dijck) over de bijtelling voor mensen met een leaseauto niet verhogen 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 
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66 (Tony van Dijck) over verlagen van belastingen en accijnzen 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

67 (Schouten en Dijkgraaf) over het lage btw-tarief voor digitale kranten 

Aangehouden. 

 

68 (Klein) over vermijden van een negatief inkomenseffect bij gepensioneerden 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS, Klein en de 

SP. 

  

 

 

 

 

 

 

 


