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 datum 12 november 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35572 
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, 
FVD en Van Haga. 
Tegen: PvdD, SP en Van Kooten-Arissen. 
 

De fractie van de PvdA had verzocht om afzonderlijke stemming over artikel I, 
onderdeel Aa, en de artikelen XXVIA tot en met XXVIC. 

Artikel I, onderdeel Aa 
Aangenomen. Voor: Krol, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 
de PVV, FVD en Van Haga. 

Artikel XXVIA 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de 
PVV, FVD en Van Haga. 

Artikel XXVIB 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, 
FVD en Van Haga.  

Artikel XXVIC 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, 
FVD en Van Haga.  
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Aangenomen amendementen 
 
Artikel XXVIA 
37  51 (Lodders c.s.) over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering  
 
De indieners vinden dat Nederland investerend de crisis uit moet gaan. Hiervoor zijn 
investeringen nodig vanuit de overheid, maar ook vanuit ondernemers. Zowel groot als 
klein. Met dit amendement wordt bereikt dat het MKB een groter voordeel ontleent uit de 
BIK. De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen van 3% 
wordt verhoogd tot 3,9% en voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 
miljoen van 2,44% wordt verlaagd naar 1,8%. Door de aanpassing van de percentages om 
de BIK te bepalen, richt dit amendement de BIK op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
waardoor voornoemde 59% stijgt naar 65%. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Invoegen artikelen XXVIIIA en XXVIIIB 
Artikel XLII 
73 (Lodders c.s.) over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen 
 
Ingevolge dit amendement worden de bestaande vrijstellingen voor kinderen en overige 
verkrijgers, na toepassing van de inflatiecorrectie op grond van artikel 35a Successiewet 
1956, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling 
van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en 
de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244. Dat betekent dat bijvoorbeeld 
een ondernemer die schenkingen van verschillende personen ontvangt, recht heeft op een 
vrijstelling van € 3.244 voor de schenkingen van elke persoon per kalenderjaar. Per 1 
januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000 (voor 
toepassing van de inflatiecorrectie). De tijdelijke verhoging van deze 
schenkingsvrijstellingen leidt tot een budgettaire derving van € 5 miljoen in 2021 die wordt 
gedekt doordat de envelop van € 5 miljoen voor de aandelenopties niet per 2021 zal 
worden gebruikt maar per 2022.  

De indieners zijn van mening dat de overheid er alles aan gelegen is om ondernemers 
tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van meer 
liquide middelen. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen 
particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen 
om de coronacrisis door te komen. De verruiming kan voor kleine ondernemers het verschil 
zijn tussen bestaansrecht en omvallen. Het tijdelijke karakter maakt het een 
crisismaatregel.  
Aangenomen. Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, 
het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
Artikel XXXII 
Artikel XLII 
39 (Agnes Mulder en Van Weyenberg) over verlenging van de Postcoderoosregeling 

I. Algemeen  
De Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de 
Postcoderoosregeling, wordt in 2021 afgeschaft. Met dit amendement wordt de datum 
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waarop de Postcoderoosregeling wordt afgeschaft verschoven van 1 januari 2021 naar 1 
april 2021.  
 
Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is toegelicht, wordt de fiscale 
Postcoderoosregeling in 2021 vervangen door een subsidieregeling aan de uitgavenkant 
van de begroting. De middelen werden middels een kadercorrectie aan de inkomstenkant 
overgeheveld vanaf 1 januari 2021. De subsidieregeling gaat echter pas open op 1 april 
2021. Door het verschuiven van de datum waarop de Postcoderoosregeling wordt 
afgeschaft naar 1 april 2021, wordt bereikt dat deze data alsnog op elkaar aansluiten. 
Hieruit volgt tevens dat coöperaties voor projecten die zijn gericht op de huidige 
Postcoderoosregeling, maar die de deadline van 31 december 2020 niet lijken te halen, tot 
1 april 2021 de tijd krijgen om de opstartfase af te ronden en hun aanvraag tot aanwijzing 
in te dienen bij de Belastingdienst.  
 
De budgettaire derving als gevolg van het langer laten doorlopen van de regeling aan de 
inkomstenkant is geraamd op € 0,6 miljoen in 2021 en € 8 miljoen cumulatief in de periode 
2021-2036. Omdat de beoogde opbrengst van het afschaffen van de Postcoderoosregeling 
door middel van een kadercorrectie beschikbaar is gesteld voor de subsidieregeling aan de 
uitgavenkant van de begroting, wordt de derving als gevolg van het drie maanden langer 
laten doorlopen van de regeling in 2021 gedekt door middel van een navenante correctie 
op het subsidiebudget. De consequenties voor het saldo zijn daarmee gelijk. 
 
II. Onderdeelsgewijs 
Onderdeel I 
Artikel XXXII (overgangsrecht) 
In artikel XXXII van het wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen voor het geval  
een coöperatie, daaronder mede begrepen een vereniging van eigenaars, vóór 1 januari 
2021 een verzoek tot aanwijzing als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, Wet belastingen op 
milieugrondslag (Wbm) bij de inspecteur heeft ingediend en de aanvraag nog niet vóór die 
datum is afgehandeld dan wel de beschikking nog niet onherroepelijk is vast komen te 
staan. Dit artikel draagt er dan zorg voor dat de bepalingen gesteld bij of krachtens artikel 
47, eerste lid, onderdelen v tot en met z, artikel 59a en artikel 59b, zoals die artikelen 
luidden op 31 december 2020, van toepassing blijven op die aanvraag en indien die 
aanvraag wordt ingewilligd op die aanwijzing. Om de werking van artikel 59c Wbm op een 
juiste wijze te garanderen wordt bepaald dat het tijdstip van aanwijzing, voor de 
toepassing van laatstgenoemd artikel, 31 december 2020 is. Nu dit amendement voorstelt 
om de Postcoderoosregeling niet per 1 januari 2021, maar per 1 april 2021 af te schaffen, 
wordt dit artikel aangepast aan deze nieuwe datum. 
 
Onderdeel II 
Artikel XLII (inwerkingtreding Belastingplan 2021) 
In artikel XLII van het wetsvoorstel is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
opgenomen. In dat artikel wordt een lid ingevoegd waarmee wordt geregeld dat de 
bepalingen die zien op de afschaffing van de Postcoderoosregeling niet per 1 januari 2021 
in werking treden, maar per 1 april 2021. Voorgesteld wordt dit op te nemen in een nieuw 
derde lid, onder vernummering van het huidige derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, 
van artikel XLII. Indien er op of na 1 april 2021 een verzoek tot aanwijzing wordt ingediend 
door een coöperatie verleent de Belastingdienst daarvoor geen aanwijzing meer. 
Doordat de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die zien op de afschaffing van 
de Postcoderoosregeling verandert, wordt onzeker of de bepalingen die zien op het 
verlaagde tarief voor walstroominstallaties voor of na de afschaffing van de 
Postcoderoosregeling in werking zullen treden. De bepalingen voor het verlaagde tarief 
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voor walstroominstallaties treden namelijk in werking op een bij koninklijk besluit vast te 
stellen tijdstip. Treden die bepalingen voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling in 
werking, dan wordt in artikel 47, eerst lid, Wbm de juiste letteraanduiding gebruikt voor 
het begrip walstroominstallatie. Treden ze daarna in werking, dan ontstaan er onjuistheden 
in de letteraanduiding en sluiten de onderdelen van artikel 47, eerste lid, Wbm niet goed 
op elkaar aan. Om die reden wordt voorgesteld in het derde lid van artikel XLII te regelen 
dat bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding tevens de letteraanduiding en 
aansluiting tussen de onderdelen kan worden aangepast in artikel 47, eerste lid, Wbm. 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Artikel XXVIA 
Artikel XXVIB 
27 (Bruins) over aanpassing van de naam van de BIK-regeling 

 
De kwalificatie Baangerelateerd in de Baangerelateerde Investerings-korting (BIK) is 
weinig onderbouwd. Het effect van de Investeringskorting op de verwachte werkloosheid is 
klein. De indiener stelt voor om de regeling een naam te geven die past bij de inhoud van 
de regeling. Een ander acroniem zou daarbij onnodige verwarring opleveren. Daarom kiest 
de indiener voor behoud van het acroniem BIK. Wij zouden met een amendement de naam 
van de regeling in het wetsvoorstel willen aanpassen van Baangerelateerde 
investeringskorting naar Bedrijfsgerelateerde investeringskorting. 
Ingetrokken. 
 
 
Artikel XXVIA, onderdeel A 
36 (Stoffer en Van Haga) over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering  
 
Met dit amendement wordt bereikt dat de BIK-afdrachtvermindering voor het 
investeringsbedrag tot € 5 miljoen van 3% wordt verhoogd tot 4,70% en voor zover het 
investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen van 2,44% wordt verlaagd naar 1,22%. 
Met de percentages om de BIK te bepalen van 2,44% respectievelijk 3%, is de inschatting 
dat 59% van het voor de BIK beschikbare budget terechtkomt bij het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Door de aanpassing van de percentages om de BIK te bepalen, richt dit 
amendement de BIK op het MKB, waardoor voornoemde 59% stijgt naar 70%.   
 
De indieners achten het wenselijk dat een groter deel bij het MKB terecht komt. MKB-
ondernemingen zijn hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Bij veel van deze 
ondernemingen is de liquiditeitspositie in de afgelopen tijd verslechterd. Dit zal ook 
gevolgen hebben voor de investeringsbereidheid van het MKB. Door de BIK meer op het 
MKB te richten, wensen de indieners de investeringsbereid van het MKB gericht te 
verbeteren. 
 
Het Centraal Planbureau (CBP) geeft in het rapport ‘Analyse verwachte effecten 
Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven’ aan dat een investeringskorting die 
meer is gericht op kleine bedrijven, een groter effect zou hebben op het totale niveau van 
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bedrijfsinvesteringen. Door de voorgestelde, gewijzigde percentages, verwachten de 
indieners dit grotere, positieve effect te bereiken. 
De percentages zijn op dusdanige manier gekozen, waardoor dit amendement 
budgetneutraal is. 
Ingetrokken. 
 
 
Artikel XXVI onderdeel B 
Artikel XXXVII onderdeel A 
21  42 (Nijboer c.s). over het vervallen van de BIK 
 
De voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de schijflengte voor het lage 
vennootschapsbelastingtarief wordt verkleind waarbij het maximum van de eerste schijf 
een belastbaar bedrag of belastbaar Nederlands bedrag bedraagt van € 225.000 in 2021 
en € 365.000 in 2022. 
 
Het wijzigen van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief heeft in 2021 
een budgettaire opbrengst van € 108 miljoen. Per 2022 is sprake van een structurele 
budgettaire opbrengst van € 102 miljoen. Deze verminderde korting op de winstbelasting 
dekt de drie voorstellen op de overdrachtsbelasting ten behoeve van woningcorporaties, 
wooncoöperaties en de vervanging van de leeftijdsgrens door een woningwaardegrens. 
Verworpen. Voor:  SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en de PVV.  
 
 
Diverse Artikelen 
25 (Van Otterloo) over een nominale stijging van de ouderenkorting gedekt door een 
verlaging van de maximale arbeidskorting 
 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de ouderenkorting van artikel 8.18 Wet 
inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 22b Wet op de loonbelasting 1964 (Wet 
LB 1964), nadat de inflatiecorrectie van de artikelen 10.1 Wet IB 2001 en 22d Wet LB 1964 
per 1 januari 2021 zijn toegepast, met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd met € 
158. Dit is een additionele verhoging van € 103 ten opzichte van de voorgenomen 
verhoging van € 55 in het voorstel van wet. De additionele verhoging van de 
ouderenkorting kost structureel € 182 miljoen. Met dit amendement wordt ter dekking 
tevens een verlaging van € 30 bewerkstelligd van de voorgestelde verhoging van de 
maximale arbeidskorting in het tweede en derde opbouwtraject van artikel 8.11 Wet IB 
2001 en artikel 22a Wet LB 1964 per 1 januari 2021, nadat de inflatiecorrectie van de 
artikelen 10.1 Wet IB 2001 en 22d Wet LB 1964 per 1 januari 2021 zijn toegepast. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK. 
 
 
Artikel I, onderdeel D 
Artikel XVII, onderdeel B 
26 (Van Otterloo) over een nominale stijging van de ouderenkorting 
 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de ouderenkorting van artikel 8.18 Wet 
inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 22b Wet op de loonbelasting 1964 (Wet 
LB 1964), nadat de inflatiecorrectie van de artikelen 10.1 Wet IB 2001 en 22d Wet LB 1964 
per 1 januari 2021 zijn toegepast, met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd met € 
158. Dit is een additionele verhoging van € 103 ten opzichte van de voorgenomen 
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verhoging van € 55 in het voorstel van wet. De additionele verhoging van de 
ouderenkorting kost structureel € 182 miljoen. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV, FVD en 
Van Haga.  
 
 
Diverse artikelen 
6 (Krol) over een eenmalige additionele verhoging van de algemene heffingskorting 
 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de maximale algemene heffingskorting van 
artikel 8.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 22 van de Wet 
op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), nadat de inflatiecorrectie van artikel 10.1 Wet IB 
2001 en artikel 22d Wet LB 1964 per 1 januari 2021 is toegepast, met ingang van 1 
januari 2021 wordt verhoogd met € 3.662. De maximale algemene heffingskorting 
bedraagt hierdoor in 2021 € 6.417. Het betreft hier een eenmalige additionele verhoging 
van € 3.580 ten opzichte van de in het wetsvoorstel opgenomen structurele verhoging van 
€ 82. Het budgettaire beslag bedraagt € 20 miljard. Hierbij is rekening gehouden met de 
omstandigheid dat de genoemde verhoging van de algemene heffingskorting voor € 16 
miljard niet verzilverbaar is. Het budgettaire beslag wordt gedekt door het niet instellen 
van het Nationaal Groeifonds (zie het daartoe strekkende amendement op het voorstel van 
wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstukken 35 570 IX)). 
Omdat het om een eenmalige additionele verhoging gaat, bewerkstelligt het amendement 
tevens dat per 1 januari 2022 de maximale algemene heffingskorting van artikel 8.10 Wet 
IB 2001 en artikel 22 Wet LB 1964, voordat de inflatiecorrectie van artikel 10.1 Wet IB 
2001 en artikel 22d Wet LB 1964 per die datum is toegepast, weer wordt verlaagd met € 
3.580. 
Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, DENK en de PVV. 
De PVV-fractie heeft na de stemmingen aangegeven dat de fractie wenst geacht 
te worden tegen dit amendement gestemd te hebben. 
 
 
Invoeging Artikelen XVIIA en XVIIB 
20 (Nijboer c.s.) over afschaffen van de verhuurderheffing 
 
Dit amendement verlaagd het tarief van de verhuurderheffing naar nul, waarmee de 
belasting effectief wordt afgeschaft. Indieners zijn van mening dat in een wooncrisis met 
een actueel tekort van ruim 300.000 woningen er meer gedaan moet worden om 
woningcorporaties de financiële armslag te geven dit tekort in te lopen. Door de heffing op 
nul te stellen kunnen woningcorporaties 85.000 betaalbare woningen bouwen en wordt 
60.000 fte aan werkgelegenheid gecreëerd. Bovendien stelt het woningcorporaties in staat 
de huren te matigen of verlagen en het verduurzamen van woningen te versnellen. De 
maatregel wordt bekostigd door de invoering van de BIK niet te laten plaatsvinden. Door 
het op nul stellen van het tarief voor de verhuurderheffing worden de 
heffingsverminderingen feitelijk ook nul. Op grond van artikel 1.10, eerste lid, van de Wet 
maatregelen woningmarkt 2014 II kan de heffings-vermindering niet hoger zijn dan het 
verschuldigde bedrag van de verhuurderheffing. De artikelen 2.4b tot en 2.7 van de Wet 
maatregelen woningmarkt 2014 II voorzien in het op toekomstige data wijzigen van het 
tarief van de verhuurderheffing. Nu het tarief op nul gesteld wordt, is dat niet langer 
wenselijk. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en de PVV.  



 

 datum 12 november 2020 

 blad 7 
 

 
 

 
 
Artikel XXV onderdelen 0A en EA 
Invoeging Artikel XLII onderdeel ba 
32  40 ( Nijboer) over afwaarderen van onrendabele investeringen door 
woningcorporaties naar een lagere bedrijfswaarde  
 
Dit amendement voegt een lid toe aan artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 (Wet Vpb 1969). Door de toevoeging krijgen verenigingen en stichtingen die op de 
voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instellingen die in het 
belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn (woningcorporaties) de mogelijkheid de 
vanaf 1 januari 2021 gedane investeringen in een sociale huurwoning die bij voorbaat 
voorzienbaar onrendabel zijn af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde als deze 
omstandigheden ten tijde van de investering reeds bekend waren. 
 
Het aanpassen van artikel 8 Wet Vpb 1969 leidt tot een budgettaire derving van € 456 
miljoen in 2021 en 437 miljoen in 2022 aflopend naar een structurele derving van nul. 
Deze reeks vertegenwoordigt een derving van € 134 miljoen per jaar in netto-contante-
waarde. 
 
 2021 2022 2023 2024 Struc 

Aftrekmogelijkheid onrendabele top 
woningcorporaties 

-456 -437 -418 -399 0 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en DENK.   
 
 
Artikel XXV, onderdelen A, C en F 
29  (Alkaya) over afschaffen van de innovatiebox 
 
De innovatiebox is een belastingregeling die bedrijven in de gelegenheid stelt om het 
bedrag dat zij aan vennootschapsbelasting betalen te verlagen. De voorwaarden die 
daaraan verbonden zijn, zijn niet hard, waardoor er maar weinig extra innovatie of 
vernieuwing veroorzaakt wordt door de innovatiebox. Indiener acht dit geen doelmatige 
besteding van belastinggeld, dat vooral in de zakken van aandeelhouders verdwijnt, en 
vindt de tijd rijp voor meer investeringen in het algemeen belang en in de publieke sector. 
De extra middelen die opgehaald zullen worden door het afschaffen van de innovatiebox 
worden aangewend voor investeringen in onder meer het verbeteren van de opsporing en 
het versterken van de rechtsstaat. De amendementen die deze investeringen realiseren, 
worden ingediend op de begroting van het Ministerie van J&V voor 2021. Met dit 
amendement komen de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 te vervallen. Daarnaast komt het overgangsrecht ten aanzien 
van de innovatiebox in artikel 34d Wet Vpb 1969 te vervallen en wordt de verwijzing naar 
de innovatiebox in artikel 10a Wet Vpb 1969 geschrapt. De wijzingen in dit amendement 
vinden voor het eerst toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. De 
budgettaire opbrengst bedraagt € 484 miljoen per jaar. De opbrengst wordt gebruikt als 
dekkingsmaatregel voor de verhoging van het budget voor de politie in de begroting van 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en de PVV 
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Artikel XXVI, onderdeel B 
Artikel XXXVII, onderdeel A 
41 (Beckerman en Alkaya) over wijziging van de schijflengte voor het lage 
vennootschapsbelastingtarief  
 
De voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de schijflengte voor het lage 
vennootschapsbelastingtarief wordt verkleind waarbij het maximum van de eerste schijf 
een belastbaar bedrag of belastbaar Nederlands bedrag bedraagt van € 225.000 in 2021 
en € 365.000 in 2022. 
 
Het wijzigen van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief heeft in 2021 
een budgettaire opbrengst van € 108 miljoen. Per 2022 is sprake van een structurele 
budgettaire opbrengst van € 102 miljoen. Deze verminderde korting op de winstbelasting 
dekt de drie voorstellen op de overdrachtsbelasting ten behoeve van woningcorporaties, 
wooncoöperaties en de vervanging van de leeftijdsgrens door een woningwaardegrens. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en de PVV.  
 
 
Artikel XXVI, onderdeel B 
Artikell XXXVII 
7   8 (Alkaya c.s.) over verhoging van de vennootschapsbelasting 
 
Door de voorgestelde wijziging wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting bij een 
belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van in 2021 meer dan € 245.000 
of van in 2022 meer dan € 395.000 verhoogd van 25% naar 30%. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en DENK. 
 
 
Invoegingen Artikelen XXVIE, XXVIF en XXXVIIA 
Artikel XLII 
38 (Stoffer en Snels) over verhoging van de kansspelbelasting 
 
Dit amendement dient ter dekking van amendement 35 570-VIII, nr. 37, dat de 
aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met een middeninkomen verruimt. 
Dit amendement verhoogt het tarief van de kansspelbelasting en leidt tot een budgettaire 
opbrengst van € 30 miljoen voor 2021 en € 60 miljoen per jaar structureel vanaf het jaar 
2022. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt thans 30,1% en wordt op grond van de 
huidige tekst van het Belastingplan 2018 automatisch verlaagd naar 29% zodra zes 
kalendermaanden zijn verstreken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
kansspelen op afstand. In het amendement is ervan uit gegaan dat deze wet in 2021 in 
werking treedt. Als gevolg van dit amendement wordt het tarief van de kansspelbelasting 
per 1 januari 2021 verhoogd naar 31.8%. Het tarief zal, wanneer zes kalendermaanden 
zijn verstreken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand 
worden verlaagd tot 30.7% 
Het tarief zal per 1 januari 2022 verder worden verhoogd naar 32.2%. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 
DENK en de SGP. 
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Artikel XXVII 
Artikel XXVIII 
28 (Alkaya) over verhoging van de bankenbelasting 
 
De financiële sector is door overheidssteun door de kredietcrisis heen geholpen. De 
publieke sector is mede als gevolg daarvan uitgehold. De talrijke demonstraties van 
medewerkers in de publieke sector die voor de coronacrisis plaatsvonden zijn hiervoor het 
bewijs. In deze coronacrisis wordt er opnieuw een enorm beroep gedaan op de publieke 
sector, terwijl de financiële sector nog steeds geniet van impliciete en expliciete steun van 
de overheid. Indiener stelt hierom voor de bankenbelasting met ruim 1 miljard te verhogen 
en dit bedrag aan te wenden om de salarissen in het onderwijs te verhogen en fors te 
investeren in de politie. Dit amendement dient ter dekking van amendement 3557-VIII-24 
op de begroting van OCW dat een structurele salarisverhoging voor leraren in het primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs realiseert, alsmede van amendement 35570-VI-6 
op de begroting van J&V dat 600 miljoen euro toevoegt aan het budget van de politie.  
 
Dit amendement regelt hierom dat per 1 januari 2021 het tarief over het deel van het 
belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schulden in 2021 incidenteel wordt 
verhoogd naar 0,169% en vanaf 2022 structureel wordt verhoogd naar 0,147%. Daarnaast 
regelt dit amendement dat het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat 
betrekking heeft op langlopende schulden in 2021 incidenteel wordt verhoogd naar 0,084% 
en vanaf 2022 structureel wordt verhoogd naar 0,073%. Dit amendement leidt tot een 
structurele (meer)opbrengst van € 1.050 miljoen vanaf 2022. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 
DENK en de PVV.  
 
 
 
Moties 
 
43 (Edgar Mulder) over het afschaffen van de expatregeling 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, de PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
44 (Edgar Mulder) over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de 
kansspelbelasting  
Aangehouden nadat de uitslag van de stemming bij handopsteken niet kon 
worden vastgesteld. 
 
 
45 (Edgar Mulder en Kops) over het afschaffen van ODE en SDE++  
Verworpen. PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
46 (Edgar Mulder) over het stoppen met de subsidie voor stekkerauto's   
Verworpen. Voor: SP, de PVV, FVD en Van Haga. 
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47 (Lodders c.s.) over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en 
ondernemerschap en innovatie te versterken 
Aangenomen. Voor: Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het 
CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga.  
 
 
48 (Lodders en Stoffer) over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het 
wagenpark 
Aangenomen. Voor: Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het 
CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga.  
 
 
49 (Lodders en Van Weyenberg) over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te 
verbeteren 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
50 (Lodders en Agnes Mulder) over het monitoren van de voortgang met realisatie van in 
het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie.  
 
 
52 (Omtzigt) over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op 
kinderopvangtoeslag 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
 
53 (Omtzigt)  over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het 
toeslagjaar 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
54 (Omtzigt) over het gefaseerd verplichten van walstroom in Europese havens 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FVD en Van Haga. 
 
 
55 (Agnes Mulder en Lodders) over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing 
bevestigen 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de 
ChristenUnie. 
 
56 (Alkaya) over het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede schijf verhogen  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen en DENK.  
 
 
57 (Alkaya) over alle huidige fiscale stimulering van elektrisch rijden stoppen 
Verworpen. Voor: PVV, FVD en Van Haga.  
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58 (Alkaya c.s.) over een einde maken aan vrijstellingen en ontheffingen voor de zware 
industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting 
Verworpen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en 
DENK. 
 
 
59 (Van Weyenberg en Bruins) over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-
register zo veel mogelijk voorbereiden 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
 
60 (Van Weyenberg c.s.) over standaard ook kijken naar het effect op 
vermogensongelijkheid 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie. 
 
 
61 (Nijboer) over het systematischer en explicieter laten plaatsvinden van de fiscale 
besluitvorming tussen de belastingdomeinen 
Aangehouden. 
 
 
62 (Nijboer) over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
63 (Van Raan c.s.) over onderzoek doen naar invoering van een vlakke, uniforme CO2-
heffing  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en D66 
 

64 (Van Raan)  over toetsing van fiscale wet- en regelgeving aan de gevolgen voor 
klimaatdoelen als onderdeel van het integraal afwegingskader 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66 en de ChristenUnie.  

   
65 (Van Raan) over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op 
nieuw plastic  
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie.  
 
 
66  ? (Stoffer) over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de 
algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FVD en Van Haga. 
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67 (Stoffer) over de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 niet 
door laten gaan 
Verworpen. Voor: SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de 
PVV.  
 
 
68 (Stoffer en Van Haga) over het verhogen van het budget voor de ODE-
compensatieregeling 
Verworpen. Voor: Krol, DENK, de SGP, de PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
69 (Van Haga en Baudet) over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de 
verschillende belastingsoorten en accijnzen 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
70 (Van Haga en Baudet) over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van 
het werkelijke rendement  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
71 (Van Haga en Baudet) over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-
Hillen 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FVD en Van Haga.  
 
 
72 (Van Haga en Baudet) over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto's 
aanzienlijk te versimpelen 
Aangenomen. Voor: SP, Krol, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de 
ChristenUnie, de PVV, FVD en Van Haga.  
 
 
74 (Van Haga en Baudet) over het evalueren van alle wijzigingen in de wetgeving in 
samenhang met het Belastingplan 2021 
Verworpen. Voor: SP, Krol, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV, FVD en Van Haga. 


