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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31301 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen  

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is 3 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.  

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel IICA 

Artikel IIG 

Artikel IIL 

19 (Omtzigt c.s.) 
Het amendement strekt ertoe het verrichten van op energiebesparing gerichte 

isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming, 

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

van de verstrekte diensten, onder het verlaagde BTW-tarief te brengen. De maatregel ziet 

– conform de BTW-Richtlijn 2006/112/EG, zoals die zal luiden per 1 juni 2009 na 

inwerkingtreding van Richtlijn 2009/47/EG van 5 mei 2009 (PbEG L 116) – op diensten en 

niet op de levering van isolatiemateriaal. Conform de hiervoor genoemde richtlijn strekt het 

verlaagde BTW-tarief zich uit tot alle isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van 

materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte  

diensten. Onder «beduidend» dient hier te worden verstaan meer dan 50%. 

Het betreft een structurele maatregel die in zou moeten gaan op 1 juli 2009. Wanneer de 

onderhavige wet pas op of na 1 juli 2009 wordt gepubliceerd in het Staatsblad, wordt aan 
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de maatregel geen terugwerkende kracht verleend. De maatregel zal in dat geval in 

werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad 

waarin zij wordt geplaatst. 

De budgettaire derving van deze maatregel wordt geschat op 25 miljoen euro per jaar. 

Aangezien de maatregel per 1 juli 2009 in werking treedt, komt dit in 2009 neer op een 

budgettaire  derving van 12,5 miljoen euro. In de dekking hiervan is voorzien door de 

tijdelijke stimuleringsmaatregel voor energiebesparende investeringen in bestaande 

huurwoningen via de energie-investeringsaftrek (EIA) reeds per 1 december 2010 te laten 
vervallen in plaats van per 1 januari 2011. De uitbreiding van de EIA naar bestaande 

huurwoningen geldt door dit amendement dus van 1 april 2009 tot en met 30 november 

2010. Daarnaast betekent deze dekkingsmaatregel dat het tijdelijke budget van de EIA 

voor bestaande huurwoningen voor 2010 omlaag gaat, namelijk naar 147,5 miljoen euro 

(in plaats van 160 miljoen euro in 2010).Met ingang van 1 januari 2010 wordt de 

budgettaire derving van 25 miljoen euro per jaar structureel gefinancierd uit een 

verhoging van de energiebelasting op aardgas. In de dekking hiervan is voorzien door een 

verhoging met 0,19 eurocent van de eerste schijf (0–5 000 m3) van het 

energiebelastingtarief op aardgas. Aangezien het EB-tarief voor aardgas dat wordt gebruikt 

in een installatie voor blokve rwarming gelijk is aan het EB-tarief op aardgas in de eerste 

schijf, wordt ook dat tarief verhoogd met 0,19 eurocent. Deze verhogingen treden in 

werking op 1 januari 2010 en dienen eerst plaats te vinden nadat de jaarlijkse indexatie 

van de tarieven per 1 januari 2010 toepassing heeft gevonden. 

Dit amendement geeft op drie wijzen een impuls aan de economie: 

1. Eigenwoningbezitters (en overigens ook verhuurders) hebben een forse extra prikkel om 
effectieve energiebesparende maatregelen te nemen. 

2. De bouwsector, die zeker na de zomer, zwaar getroffen zal worden door met name de 

stilvallende nieuwbouw, krijgt een extra impuls.  

3. De doelstellingen rond energiebesparing op woningen worden beter gehaald. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA,  

PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel IIK, onderdeel B 

Artikel IIL 
21 à 34 (Tang c.s.) 

In artikel 67n van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is de zogenoemde 

inkeerregeling opgenomen. Ingevolge deze bepaling kan de vergrijpboete van ten hoogste 

100% niet worden opgelegd, wanneer de belastingplichtige alsnog de juiste aangifte doet 

of alsnog juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt. Er vindt 

derhalve de facto een matiging van de boete met 100% plaats.  
Bij dit amendement wordt voorgesteld de termijn waarbinnen volledige matiging van de 

boete plaatsvindt te beperken tot twee jaar. Matiging van de boete met 100% vindt dus 

alleen plaats waarin de belastingplichtige uiterlijk binnen twee jaar na het beboetbare feit – 

het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte - tot inkeer komt. Daarmee wordt de 

belastingplichtige in verhouding tot de huidige regeling een beperktere termijn de 

gelegenheid geboden om zichzelf te corrigeren zonder dat een vergrijpboete volgt. De 

voorwaarde dat inkeer alleen kan plaatsvinden vóórdat de inspecteur de belastingplichtige 

op het spoor komt, blijft uiteraard onverkort gelden. Indien meer dan twee jaar zijn 



 

 datum 4 juni 2009 

 blad 3 

 

 

verstreken sinds het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte wordt een vergrijpboete 

opgelegd. Vastgelegd wordt echter dat het feit dat de belastingplichtige zichzelf meldt 

vóórdat de inspecteur hem op het spoor is gekomen in elk geval geldt als een 

strafverminderende omstandigheid en dus leidt tot matiging van die vergrijpboete. Hiertoe 

dienen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 aanvullende bepalingen te 

worden opgenomen. Gedacht kan worden aan matiging van de vergrijpboete tot 15%. 

Boetetoemeting moet echter maatwerk (kunnen) zijn, en is ook afhankelijk van 

maatschappelijke ontwikkelingen. Naarmate internationale ontwikkelingen het toelaten, 
kan de gemiddelde vergrijpboete in latere jaren omhoog. 

Evenals de huidige inkeerregeling geldt de nieuw voorgestelde regeling alleen voor 

aanslagbelastingen.  

Het tweede lid van artikel IIL bevat een invoeringsbepaling met betrekking tot de 

voorgestelde wijziging van artikel 67n van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Indien 

de laatstgenoemde bepaling onverkort zou worden ingevoerd kan belastingplichtige niet 

meer zonder een boete te belopen inkeren voor aangiften die reeds langer dan twee jaar 

geleden zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. Het voorgestelde tweede lid strekt 

ertoe een overgangsregeling te treffen. De huidige inkeerregeling blijft daardoor nog een 

half jaar gelden. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 

Verdonk  

 

Artikel III, eerste punt, onderdeel d 

36 (Omtzigt c.s.) 
Het amendement strekt ertoe het budget voor de tijdelijke stimuleringsmaatregel voor 

energiebesparende investeringen in bestaande huurwoningen via de energie -

investeringsaftrek (EIA) te beperken. Dit wordt geëffectueerd door de maatregel terug te 

laten werken tot 1 juni 2009 in plaats van 1 april 2009. De budgettaire opbrengst van deze 

maatregel bedraagt dus 30 miljoen hetgeen beschikbaar is voor een subsidie voor dubbel 

glas. 

Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling tot 1 januari 2011. Op basis van de ervaringen in 

2009 kan de financiering in 2010 opnieuw worden bezien 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A 

27 (Koser Kaya/Remkes) 

Het komt in de praktijk met grote regelmaat voor dat een belastingschuldige enerzijds een 
schuld moet voldoen en anderzijds over hetzelfde of een eerder tijdvak recht heeft op een 

belastingteruggaaf. In de huidige recessie is het gelet op de liquiditeitspositie van 

belastingschuldigen van groot belang om uitstel van betaling te kunnen krijgen voor de te 

betalen (loonbelasting)schuld tot het bedrag van de te verwachten 

(omzet)belastingteruggaaf die nog niet door de inspecteur is geformaliseerd. Dit 

amendement zorgt ervoor dat de ontvanger gehouden is uitstel van betaling te verlenen 

indien een verzoek om uitstel van betaling wordt gedaan in verband met een te erwachten 

belastingteruggaaf, mits dit verzoek is gebaseerd op een ingediende aangifte en de 
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inspecteur dat verzoek nog niet heeft beoordeeld. Het verzoek tot het verlenen van uitstel 

wordt uitsluitend gehonoreerd als dit verzoek is gegrond op een reeds ingediende aangifte. 

Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het verzoek alleen belastingteruggaven omvat 

die betrekking hebben op reeds verstreken tijdvakken. Bovendien kunnen 

belastingplichtigen die een onjuiste aangifte doen, worden geconfronteerd met  

administratieve sancties en eventueel met een strafrechtelijke vervolging. Dit gegeven 

werpt een dam op tegen al te lichtvaardige verzoeken tot uitstel van betaling. 

Dit amendement sluit aan bij het door de Staatssecretaris van Financiën op 23 april 
jongstleden uitgevaardigde nieuwsbericht omtrent het soepeler omgaan met 

belastingschulden van bedrijven. Met het oog op de rechtsbescherming van de 

belastingplichtigen is echter gekozen voor een aanpassing van art. 25 Invorderingswet 

1990 en niet voor een aanpassing van de Leidraad Invordering. 

Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk  

 

Artikel IIC, onderdeel 0A 

Artikel IICA 

Artikel III, eerste lid, onderdeel b 
24 à 26 à 35 (Koser Kaya ) 

Hierbij dient te worden onderkend dat het voor de ondernemer zelfs in tijden van recessie 

van groot belang is om te blijven investeren in zijn medewerkers en zodoende de 

voortdurende concurrentiestrijd goed te kunnen blijven aangaan. Omdat momenteel veel 

ondernemers zullen proberen zoveel mogelijk kosten te besparen, komen de voortdurende 

noodzakelijke investeringen in het kennis - en scholingsniveau van de werknemers onder 
grote druk te staan. Door middel van de voorgestelde maatregel wordt de ondernemer 

nadrukkelijk gestimuleerd om te blijven investeren in zijn werknemers. Deze stimulans 

vindt plaats door naast de aftrekbare scholingskosten een extra aftrek toe te kennen ter 

grootte van 100% van het geïnvesteerde bedrag in opleidingen. Op kasbasis zal het effect 

uiteraard afhankelijk zijn van het belastingtarief dat op de desbetreffende ondernemer van 

toepassing is. Naast een directe verbetering van de liquiditeitspositie van de bedrijven die 

de scholing aan hun werknemers aanbieden, zal deze scholingsstimulans overigens op 

termijn ook kunnen leiden tot een verhoging van de winst van de bedrijven die deze 

scholing aanbieden. Ook zorgt deze maatregel ervoor dat de positie van de werknemer 

wordt verbeterd, hij beter inzetbaar is en flexibeler kan bewegen op de arbeidsmarkt.  

De dekking van deze maatregel bestaat uit het verlagen van de bijdrage aan provincies. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 

 

Artikel IIG 

20 (Remkes) 
De indiener stelt voor om nu direct duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van de 

vliegbelasting in het belang van zekerheid voor de gehele sector. Regionale luchthavens 

dienen niet afhankelijk te zijn van resultaten van het overleg met de luchthaven Schiphol. 

Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 
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Artikel IIK 

Artikel IIL 

25 (Koser Kaya)  

Dit amendement regelt het vervallen van het verhogen van de vergrijpboete voor het niet 

aangeven van box 3-inkomen tot maximaal 300%. Het bestraffen van belastingontduiking 

is een belangrijk onderwerp, maar het heeft niets te maken met maatregelen die worden 

genomen in het kader van het fiscaal stimuleringspakket. De samenvoeging van de 

verschillende onderwerpen doet geen recht aan het afzonderlijke belang daarvan. 
Het verhogen van de boete in box 3 verdient een zorgvuldig wetgevingsproces en vraagt 

om een fundamentele bezinning op het fiscale boetesysteem en moet in samenhang 

worden bezien met andere fiscale boetes. Door het invoegen van de verhoging van de 

vergrijpboete in box 3 in het wetsvoorstel fiscale stimuleringsmaatregelen is het niet 

mogelijk dit voorstel op zijn merites te beoordelen. 

Verworpen. Voor: D66, PvdD, VVD en het lid Verdonk 

 

Artikel IIK 

Artikel III 
23 à 33 (Bashir) 

Het kabinet heeft aangekondigd uiteindelijk een einde te maken aan de Inkeerregeling 

voor verzwegen inkomsten uit vermogen in box 3. Er is geen reden om deze beslissing 

verder naar achteren te schuiven. Om duidelijkheid te scheppen voor alle partijen, zorgt dit 

amendement ervoor dat de wettelijke inkeerregeling per 1 januari 2011 komt te vervallen 

voor verzwegen inkomsten uit vermogen in box 3. 
Verworpen. Voor: de fractie van de SP  
 
Moties 
 

22 (Omtzigt) over verlagen btw op dubbel glas of het subsidiëren van toepasing dubbel 

glas  

Ingetrokken 

 

28 (Bashir) over vernieuwen internationale boekhoudkundige standaard i.v.m. 

transparantie belastingbetaling internationale bedrijven 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en de PvdD 

 

29 (Omtzigt/Tan) om de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gebruik te laten maken 

van de EIB-fondsen 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA,  
PVV en het lid Verdonk 

 
30 à ?? (Cramer c.s.) om de vliegbelasting niet af te schaffen zolang Schiphol de 

kostenreductie niet heeft doorvertaald in een verdere tariefsverlaging 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en het CDA 

 

31 (Koser Kaya) over het afschaffen van de loonheffing voor kleine baantjes 

Aangehouden  
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32 (Koser Kaya) om het volledige aanvullende beleidsakkoord voor te leggen aan het Actal 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid 

Verdonk 


