
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën 

 

 datum 6 maart 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33847 

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en 

maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, 

ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor. 

 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Diverse artikelen 

13 (Ulenbelt) dat regelt dat de faciliteit van de nettolijfrente komt te vervallen en dat de 

budgettaire opbrengst hiervan wordt aangewend voor het behoud van de btw-

koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering 

 

Met dit amendement wordt geregeld dat de voorgestelde faciliteit van de nettolijfrente 

komt te vervallen. De budgettaire opbrengst van het vervallen van de nettolijfrente zal 

worden aangewend voor het behoud van de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering. 

 

Een belasting nadeel voor de grote groep mensen die aangesloten zijn bij pensioenfondsen, 

naast een fiscaal voordeel voor een kleine groep mensen met de hoogste inkomens, past 

niet in het beeld dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook sluit het niet 

aan bij de mening van het kabinet dat ondersteuning van de overheid bij de hoogste 

inkomens minder nodig is. 

 

Een beëindiging van de btw-koepelvrijstelling zou betekenen dat extra belastinginkomsten 

worden verkregen uit de ingelegde premiegelden binnen een pensioenfonds. Dat zet gezien 



 

 blad 2 

 

 

de toename van kosten verbonden aan de uitvoering en het beheer extra druk op de 

hoogte van de premie. De beëindiging raakt bovendien uitsluitend kleinere 

pensioenfondsen, die de uitvoering van het beheer extern hebben ondergebracht, waarmee 

de maatregel deelnemers aan pensioenfondsen in soortgelijke situaties ongelijk kan 

treffen. 

 

Naar mening van het kabinet is ondersteuning van de overheid bij de hoogste inkomens 

minder nodig, waardoor de opbouw boven een inkomen van € 100.000,- geen fiscaal 

voordeel via de omkeerregel verkrijgt. Er is echter nog wel sprake van een fiscaal voordeel 

door vrijstelling van de nettolijfrente in box 3. Naar mening van de SP fractie is 

ondersteuning van de hoogste inkomens ten behoeve van het opbouwen van een pensioen 

geheel niet nodig, ook niet middels vrijstelling in box 3. Dit amendement haalt daarom 

deze nettolijfrente (vrijstelling box 3) uit het wetsvoorstel. 

 

Met dit amendement beoogt de SP fractie om deze beide inconsequente onderdelen van 

het wetswijzigingsvoorstel uit het voorstel te halen. Er is dan geen fiscaal voordeel 

gekoppeld aan het aangaan van een nettolijfrente en de koepelvrijstelling btw blijft 

bestaan. 

 

Budgettaire gevolgen in miljoenen euro’s: 

 

       2015  2016  2017  struc 

intrekken nettolijfrente (box 3- 

vrijstelling)    6  11  17  145 

 

intrekken afschaffing btw- 

koepelvrijstelling   -110  -110  -110  -110 

totaal       -104  -99  -93  35 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A, invoegen nieuw onderdeel 6a 

16 (Klaver) dat regelt de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op een 

nettolijfrente in de belastingheffing van box 1 wordt betrokken als negatieve uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen ingeval die aanspraak geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de waarde in het economische verkeer van 

de aanspraak op een nettolijfrente in de belastingheffing van box 1 wordt betrokken als 

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen ingeval die aanspraak geheel of 

gedeeltelijk wordt afgekocht.  

   

De budgettaire gevolgen van dit amendement zijn verwaarloosbaar 

Ingetrokken. 
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Artikel I, onderdeel F 

17 (Omtzigt) waardoor de nettolijfrente onder artikel 4, derde lid, van de Wet op de 

medische keuringen wordt gebracht 

 

Dit amendement regelt dat de nettolijfrente onder artikel 4, derde lid, van de Wet op de 

medische keuringen wordt gebracht. Hierdoor is het niet mogelijk de aanvrager van de 

nettolijfrente medisch te keuren. Het is  ongewenst wanneer verzekerden om medische 

redenen de nettolijfrente geweigerd wordt. Ook voor alle pensioenen onder de pensioenwet 

geldt dat een medische keuring verboden is. Nu de mogelijkheid om pensioen op te 

bouwen boven de aftoppingsgrens vervalt, dient ook bij het alternatief, de netto lijfrente, 

dit keuringsverbod van toepassing te zijn. Dit is met namen van belang voor het 

arbeidsongeschiktheidspensioen, de premievrije opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en 

het nabestaandenpensioen. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

 

 

Moties 

 

14 (Klein) over het elke vijf jaar evalueren van de financiële ruimte voor het verhogen van 

de opbouwpercentages 

Verworpen. Voor: Bontes, CDA, 50PLUS en SP. 

 

15 → 21 (Klein) over het niet aanscherpen van de bevoegdheden tot indexatie 

Aangehouden.  

 

18 (Omtzigt) over aan de Kamer sturen van het voorstel van de nettolijfrente in de tweede 

pijler 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

19 (Omtzigt) over verlengen van de aanpassingstermijn tot 31 december 2015 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, CDA, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

20 (Klein) over een overzicht van het gemiddelde aantal werkzame jaren 

Verworpen. Voor: Bontes, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 


