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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35030 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in 

verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 

tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke 

rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) 

(Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.   

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 

Tegen: FvD en PVV. 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel C 

10 (Van Weyenberg c.s.) over het verhogen van het tarief van 7% naar 9% 

 

Voor toepassing van de zogenoemde Controlled Foreign Companies (CFC)-maatregel is op 

grond van het voorgestelde artikel 13ab, derde lid, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 sprake van een gecontroleerd lichaam indien dat lichaam 

onder meer voldoet aan de voorwaarde dat het gevestigd is in een laagbelastende staat. 

Van een laagbelastende staat is sprake indien die staat lichamen niet of naar een tarief van 

minder dan 7% onderwerpt aan een belasting naar de winst of indien die staat is 

opgenomen op de zogenoemde EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor 
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belastingdoeleinden. Met dit amendement wordt voorgesteld om het hiervoor genoemde 

tarief van 7% te verhogen naar 9%. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 

CDA, ChristenUnie en FvD. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel C 

11  17  (Leijten c.s.) over het invoeren van model A 

 

Het kabinet gaf eerder aan de strengst mogelijk vorm in te voeren van de zogenaamde 

CFC-maatregel, namelijk Model A. Deze belofte wordt niet nagekomen en daardoor blijft 

belastingontwijking via zogenoemde gecontroleerde buitenlandse vennootschappen 

mogelijk. Omdat het kabinet eerder zelf ook aangaf dat model B ten opzichte van de 

huidige praktijk geen verbetering inhoudt, stellen de indieners voor om onverkort voor 

model A te kiezen. 

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

 

 

Artikel I, onderdeel C 

15 (Nijboer en Leijten) over het verhogen van het tarief van 7% naar 10% 

 

De indieners beogen met dit amendement het minimumtarief in de staat van de 

dochtermaatschappij waarop model A van de CFC-regeling (Controlled Foreign Companies) 

van toepassing is te verhogen van 7% naar 10%. 10% is het gebruikelijke tarief in het 

belastingrecht om te bepalen of er sprake is van een redelijke heffing. Onder andere de 

regels voor winstdrainage sluiten hierop aan. Zo krijgt niet alleen de CFC-regeling meer 

substantie, maar worden de regels ook consequenter. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD en DENK. 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

12 (Leijten) over schrappen van uitzondering wezenlijke economische activiteiten 

 

Dit amendement regelt dat de renteaftrek beperkt wordt op 10%. Bedrijven kunnen hun 

belastingplicht ontlopen door schulden te laten neerslaan in landen waar meer belasting 

wordt geheven, en winsten te laten neerslaan in landen waar lage belasting geldt. De 

OESO schrijft voor de renteaftrek te beperken op tien procent tot dertig procent van de 

winst (EBITDA). De regering kiest voor de minst vergaande beperking en houdt daarmee 

grondslaguitholling in stand en kan daardoor ook ander landen schaden. Indiener is van 

mening dat met de keuze voor 10% duidelijk wordt gemaakt dat Nederland niet opnieuw 

de grenzen opzoekt om fiscaal aantrekkelijk te zijn. 

Verworpen. Voor: SP en DENK. 
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Artikel I, onderdeel D 

13 (Leijten) over het verder beperken van de renteaftrek 

 

Dit amendement regelt dat de renteaftrek beperkt wordt op 10%. Bedrijven kunnen hun 

belastingplicht ontlopen door schulden te laten neerslaan in landen waar meer belasting 

wordt geheven, en winsten te laten neerslaan in landen waar lage belasting geldt. De 

OESO schrijft voor de renteaftrek te beperken op tien procent tot dertig procent van de 

winst (EBITDA). De regering kiest voor de minst vergaande beperking en houdt daarmee 

grondslaguitholling in stand en kan daardoor ook ander landen schaden. Indiener is van 

mening dat met de keuze voor 10% duidelijk wordt gemaakt dat Nederland niet opnieuw 

de grenzen opzoekt om fiscaal aantrekkelijk te zijn. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en DENK. 

 

 

Artikel I, onderdeel D 

5 (Beckerman en Leijten) over uitzonderen van woningcorporaties van 

earningsstrippingsmaatregel 

 

Met het wetsvoorstel wordt in verband met de implementatie van de eerste EU-Richtlijn 

antibelastingontwijking, de Anti Taks Avoidance Directive (hierna: ATAD) artikel 15b 

ingevoegd in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het voorgestelde artikel 15b, 

eerste lid, bepaalt, dat bij het bepalen van de in een jaar genoten winst het saldo aan 

renten niet in aftrek komt voor zover dat saldo meer bedraagt dan het hoogste van 30% 

van de gecorrigeerde winst van de belastingplichtige of € 1 miljoen, de zgn. 

earningsstrippingmaatregel. Dit amendement regelt dat deze maatregel niet van 

toepassing is op de door woningcorporaties genoten winst.  

 

ATAD heeft tot doel multinationaal opererende bedrijven meer belasting te laten betalen en 

zorgt ervoor dat de rente over leningen gemaximeerd afgetrokken kan worden van de 

winst. Deze earningsstrippingmaatregel leidt tot een bredere grondslag waarop 

multinationale bedrijven belasting betalen.  

 

Sinds 2013 zijn verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen verplicht om extra 

belasting te betalen aan de overheid in de vorm van de verhuurderheffing. Los van de 

waardering van deze maatregel leidt die ertoe, dat de richtlijn nu ook ziet op 

woningcorporaties als ware zij commerciële multinationale bedrijven, terwijl zij winsten 

niet via renteaftrek kunstmatig verlagen. Omdat de taak van de woningcorporaties van 

algemeen nut is en zij cruciaal zijn voor het aanpakken van het woningtekort in heel 

Nederland, regelen de indieners dat de woningcorporaties niet worden aangeslagen via de 

ATAD. Hierdoor houden zij meer ruimte om te investeren in de woningvoorraad, 

verduurzaming of huurverlaging.  

 

Dit amendement regelt dat toegelaten instellingen (woningcorporaties) worden 

uitgezonderd van de earningsstrippingmaatregel, binnen de ruimte van de 

uitzonderingsmogelijkheid die ATAD1 biedt. De regering maakt deze uitzondering voor 

bestaande Publiek-Private Samenwerking (PPS)-projecten die verband houden met 
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openbare infrastructurele projecten. Ook andere EU-landen als België en Frankrijk hebben 

woningcorporaties uitgezonderd van de earningsstrippingmaatregel. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, SGP en PVV. 

 

 

 

 

Moties 

 

18 (Lodders) over evalueren en monitoren van de effecten van ATAD 1  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 

CDA, ChristenUnie en PVV. 

 

19 (Leijten en Van Weyenberg) over een vervolgonderzoek naar geldstromen en 

belastingconstructies 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 


