Tabel 10: “Budget S&O-afdrachtvermindering 2016 en 2017 e.v.”
2016

2017 e.v.

804

794

-24

n.v.t.

85

85

100

115

n.v.t.

*

a. Incidentele schuif van volledige RDA-budget naar S&O-afdrachtvermindering

131

n.v.t.

b. Structurele schuif van volledige RDA-budget naar S&O-afdrachtvermindering

n.v.t.

126

47

n.v.t.

n.v.t.

*

1.143

1.120

Budget S&O-afdrachtvermindering voor BP 2016 (stand MN 2015)
Incidentele compensatie budgetoverschrijding S&O-afdrachtvermindering 2014
Structureel verhogen budget in verband met integratie S&O-afdrachtvermindering RDA
Structureel verhogen budget in verband met terugdraaien deel taakstelling regeerakkoord
Effect uitputting S&O-afdrachtvermindering 2015 incidenteel verrekenen
Effect te integreren budget RDA op beschikbaar budget S&O-afdrachtvermindering

c. Incidentele onderuitputting RDA 2014 naar budget S&O-afdrachtvermindering
d. Effect uitputting RDA 2015 incidenteel verrekenen met budget S&O-afdrachtvermindering
Beschikbaar budget S&O-afdrachtvermindering (na BP 2016)
* dit bedrag is pas medio 2016 bekend.

Het beschikbare budget voor de geïntegreerde S&O-afdrachtvermindering voor 2016 leidt tot de
parameters van de S&O-afdrachtvermindering zoals in onderstaande tabel 11.

Tabel 11: Parameters S&O-afdrachtvermindering
2015

2016

Tarief eerste schijf

35%

32%

Tarief eerste schijf starters

50%

40%

€ 250.000

€ 350.000

14%

16%

€ 14 mln.

Vervallen

Grens eerste schijf
Tarief tweede schijf
Plafond

Uitvoeringsaspecten RVO.nl
RVO.nl zal de uitvoering, het toezicht en de handhaving van de geïntegreerde S&Oafdrachtvermindering verzorgen. RVO.nl is nu al verantwoordelijk voor de uitvoering van de S&Oafdrachtvermindering en de RDA. RVO.nl zal de kennis en ervaring van deze afzonderlijke
regelingen inzetten voor de uitvoering van de geïntegreerde S&O-afdrachtvermindering. De
integratie heeft naar verwachting beperkt effect op de uitvoeringskosten van RVO.nl, omdat de
uitvoering van de S&O-afdrachtvermindering en de RDA in de praktijk al verregaand zijn
geïntegreerd. Het laten vervallen van ATH en TO uit de S&O-definitie leidt naar verwachting tot een
besparing in de uitvoering van € 500.000. De wijzigingen in deze wetgeving zijn in overleg met
RVO.nl tot stand gekomen.

7. Vereenvoudiging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Het kabinet stelt in de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken enerzijds een tariefverhoging
voor en anderzijds enkele vereenvoudigingen om de administratieve lasten voor bedrijven en de
uitvoeringskosten voor de Belastingdienst te verminderen. De huidige twee tarieven - voor
vruchtensap, groentesap en mineraalwater € 5,70 per 100 liter en voor limonade € 7,59 per 100
liter - worden vervangen door één tarief van € 7,91 per 100 liter. Ook komt het onderscheid in
huishoudelijk en niet huishoudelijk gebruik voor de berekening van de verbruiksbelasting voor
onder meer siropen en poeders te vervallen. Tot slot schaft het kabinet de vrijstellingen voor
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vruchten- en groentesappen die uitsluitend bestemd zijn als aanvulling op kindervoeding, voor
medicinale doeleinden of voor ander gebruik dan om te worden gedronken, af. De twee
eerstgenoemde toepassingen zijn nauwelijks denkbaar terwijl de laatstgenoemde toepassing wordt
afgedekt door een andere vrijstellingsmogelijkheid in de wet. Het gaat dan om alcoholvrije dranken
die worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van andere goederen dan alcoholvrije
dranken, zoals groentesap dat wordt toegevoegd aan potjes baby- en kindervoeding. Door de
vereenvoudigingen vermindert de problematiek van afbakening tussen producten en wordt de
toepassing van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken eenduidiger.
In verband met het invoeren van het nieuwe hogere tarief in de verbruiksbelasting van alcoholvrije
dranken wordt het laagste tarief van de bieraccijns aan dat tarief gelijkgesteld. Anders zou
alcoholvrij bier (bier met een alcoholpercentage van maximaal 0,5%, dat als frisdrank wordt
aangemerkt) zwaarder worden belast dan bier dat valt onder het laagste tarief van de bieraccijns.
Overigens is de omzet van bier, vallend onder het laagste tarief van de bieraccijns, heel beperkt.
De tariefverhogingen van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en van het laagste tarief
van de bieraccijns leiden tot een opbrengst van € 30 miljoen.

8. Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan
kinderen tussen 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt
verruimd. In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag
2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de
schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van
rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de
aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het
kind. In de eerste plaats wordt de hoogte van de vrijstelling structureel verruimd van €53.016
(bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Voorts vervalt eveneens de beperking dat de
schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie
gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de
begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. Deze verruiming zal om budgettaire redenen pas in
werking treden per 1 januari 2017. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40
jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal € 100.000 vrij van
schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning.
De structurele verruiming van de vrijstelling beoogt een bijdrage te leveren aan de reductie van de
eigenwoningschuld. Nederlandse huishoudens hebben een relatief hoge eigenwoningschuld. Dit is
onder meer veroorzaakt door ruimhartige kredietverstrekkingen in het verleden, waarbij veelvuldig
niet werd afgelost op de schuld. Met de schenking kunnen woningbezitters hun schuldniveau
verlagen, zowel direct bij aankoop van de woning als door op de bestaande schuld af te lossen. Dit
maakt woningbezitters minder kwetsbaar.
Het betreft een structurele verruiming. Het motief voor de structurele verruiming wijkt af van het
beleidsmotief bij de tijdelijke verruiming. Bij de tijdelijke verruiming ging het erom de woningmarkt
in een tijd van crisis weer op gang te helpen. Deze verruiming had dan ook direct te maken met de
situatie in de bouw. De nu voorgestelde maatregel is structureel en wordt genomen in een andere
context. Bij de nieuwe structurele maatregel ligt het accent op de aanpak van lange balansen van
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veel huishoudens. Daarbij kan de maatregel bijdragen aan het wegwerken van de uit de crisis
voortvloeiende onderwaterproblematiek en het verminderen van de financiële kwetsbaarheid van
gezinnen.
Voor 2020 is een evaluatie met betrekking tot de effectiviteit en doelmatigheid voorzien. Bij de
evaluatie zal onder meer worden bekeken waar de schenking aan is besteed, en wat het effect van
de schenking is op de hoogte van de macro-eigenwoningschuld. Tevens zal worden gekeken wie
gebruikmaakt van de regeling (ouder kindrelaties; overige familieleden en derden) en tot welke
bedragen, ook om te voorkomen dat er gebruikgemaakt wordt van ongewenste constructies. Tot
slot zal worden bezien of de regeling budgettair blijft sporen met de geraamde derving van € 90
miljoen.
De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De hoofdregel is dat de
verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. In
2013 en 2014 is eenieder in de gelegenheid gesteld om eerdere schenkingen voor de eigen woning
aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100 000. Op grond van
het thans voorgestelde overgangsrecht gaat een vergelijkbare regeling ook gelden voor diegenen
die in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruikmaken van de voor die jaren geldende verhoogde
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedrag 2016). Zij kunnen in de
kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen
tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning de
thans bestaande verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat. Het
overgangsrecht wordt daarmee – in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling in 2013 en
2014 – zodanig vorm gegeven dat eenieder de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van
schenkbelasting te schenken tot een ton voor de eigen woning.

9. Overig

9.1. Betere aansluiting loonbelasting en inkomstenbelasting
In het Belastingplan 2015 is het mogelijk gemaakt om in de zogenoemde tabel bijzondere
beloningen de arbeidskorting te verwerken. Voor het jaar 2015 is van die mogelijkheid
gebruikgemaakt door de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in die tabel te
verwerken. Met ingang van 1 januari 2016 zal ook de inkomensafhankelijke opbouw van de
arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit heeft gevolgen voor
werknemers met een inkomen tot circa € 20.000. Veel van deze werknemers kunnen het deel van
de arbeidskorting dat wordt toegekend ter zake van bijzondere beloningen op dit moment niet
direct in de loonbelasting realiseren, maar kunnen dat alleen via de inkomstenbelasting. Dat betreft
ongeveer 1,1 miljoen werknemers die gedurende het jaar één werkgever hebben. De aanpassing
van de tabel bijzondere beloningen zal zodanig worden vormgegeven dat dit aantal wordt
teruggebracht tot ongeveer 230.000. Tegelijkertijd is het hierbij onvermijdelijk dat het aantal
werknemers dat te maken krijgt met een te lage loonheffing beperkt stijgt van ongeveer 5000 naar
ongeveer 25.000. De tabellen bevatten namelijk een zekere mate van grofheid waardoor een
volledige aansluiting tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting niet haalbaar is. Na de
eerste stap per 2015 – het verwerken van de afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere
beloningen – wordt met deze tweede stap de aansluiting verder verbeterd.
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9.2. Maatregelen met betrekking tot ‘partners’

9.2.1. Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen
Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is door de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor
de situatie waarin twee personen die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een
van beiden, (toeslag)partner worden. Dit partnerschap leidt ertoe dat, omdat ter bepaling van de
draagkracht het toetsingsinkomen van de partner in aanmerking wordt genomen, de aanspraak op
verschillende toeslagen daalt. Ook heeft dit partnerschap gevolgen voor de inkomstenbelasting.
Zoals eind vorig jaar per brief 26 is aangegeven, acht het kabinet het onwenselijk de gevolgen van
het kwalificeren als partners voor deze groep te laten voortbestaan. Voor de overwegingen van het
kabinet is van doorslaggevend belang geweest dat het een groep kwetsbare personen betreft die
geen zeggenschap heeft over de specifieke woning waarin zij worden geplaatst. De uitzondering
om door middel van een zakelijke huurovereenkomst te doen blijken dat een van beiden op
zakelijke gronden een gedeelte van de woning huurt van de ander biedt voor hen geen uitkomst.
Deze wijziging van het partnerbegrip geeft uitvoering aan de in de Tweede Kamer breed geuite
wens om deze personen, gedurende het verblijf in een accommodatie van een instelling die opvang
biedt, niet als partners aan te merken. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer op 16 december 2014 per brief geïnformeerd over het voornemen om op dit punt
een uitzondering op het partnerbegrip te introduceren. Mede omdat per 1 januari 2015 de
alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget is geïntroduceerd en partners daarop geen
aanspraak kunnen maken is op 5 juni 2015 – vooruitlopend op wetswijziging – voor het belastingen berekeningsjaar 2015 een goedkeurend beleidsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. 27

9.2.2. Fiscale behandeling kinderalimentatieverplichting
Voor de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 worden in beginsel alle rechten en
verplichtingen die een waarde in het economische verkeer hebben als bezitting, onderscheidenlijk
schuld, in aanmerking genomen. Voor kinderalimentatie – waaraan op basis van een arrest van de
Hoge Raad uit 2011 28 ook een waarde in het economische verkeer is toe te kennen – geldt dat
kinderalimentatierechten op basis van de rangorderegeling (vanwege het (vrijgesteld) in
aanmerking nemen in box 1) zijn uitgezonderd van box 3. Voor deze rechten wordt dus geen
bezitting in aanmerking genomen. Voor kinderalimentatieverplichtingen geldt sinds 1 januari 2015
dat deze niet langer zijn uitgesloten als verplichting in box 3 en dus als schuld in aanmerking
zouden kunnen worden genomen. Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen (WHK)
is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen namelijk met ingang van die datum
komen te vervallen. Als gevolg hiervan valt een kinderalimentatieverplichting niet langer onder de
uitsluiting in box 3 van verplichtingen die kunnen leiden tot uitgaven die als een persoonsgebonden
aftrekpost in aanmerking worden genomen. Bij de invoering van de WHK is verzuimd om per 2015
voornoemde verplichting via een afzonderlijke bepaling uit te sluiten van box 3. Hierdoor is een
disbalans in box 3 ontstaan waarbij het recht niet, maar de verplichting wel in aanmerking wordt
genomen. Om dit te herstellen, wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2017 een bepaling toe

26
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Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 81.
Besluit van 27 mei 2015, nr. BLKB2015/555M (Stcrt. 2015, 14899).
HR 11 februari 2011, nr. 10/00367 ECLI:NL:HR:2011:BO0403.
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te voegen waarmee verplichtingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede
graad van de zijlijn die rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien worden uitgezonderd van de
in box 3 in aanmerking te nemen verplichtingen. Om uitvoeringstechnische redenen is gekozen
voor invoering met ingang van 1 januari 2017 omdat invoering per 1 januari 2016 bijvoorbeeld tot
gevolg zou hebben dat een door een belastingplichtige aangevraagde voorlopige aanslag 2016 te
laag zou worden opgelegd met als gevolg dat het te veel ontvangen bedrag bij de definitieve
aanslag 2016 moet worden terugbetaald. Ten behoeve van de consistentie worden ook
vergelijkbare verplichtingen tot het doen van periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarvan het
recht ook is uitgezonderd van box 3 op basis van de rangorderegeling (vanwege het (vrijgesteld) in
aanmerking nemen in box 1), uitgesloten van box 3. Het gaat dan om verplichtingen tot het doen
van uitkeringen of verstrekkingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede
graad van de zijlijn en aan personen die behoren tot het huishouden van de schuldenaar die in
rechte vorderbaar zijn en niet de tegenwaarde vormen voor een prestatie.

9.3. Erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting
Geconstateerd is dat in de praktijk als financieringsstructuur of voor de vervreemding van
beleggingsvastgoed steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde erfpachtlease in
plaats van een “sale-en-leaseback” om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Het kabinet
stelt voor deze economische vergelijkbare gevallen gelijk te behandelen door niet meer toe te
staan dat de grondslag waarover in geval van verkoop met gelijktijdige vestiging van een
erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal verminderd kan worden met de
gekapitaliseerde waarde van de erfpacht canon of retributie. Bij een “sale-en-leaseback” wordt de
onroerende zaak verkocht waarbij de verkoper en de koper gelijktijdig een huurovereenkomst
sluiten. De verkoper verkrijgt hiermee de positie van huurder. Bij de erfpachtlease daarentegen
wordt de onroerende zaak verkocht en geleverd onder voorbehoud van een recht van erfpacht. De
verkoper verkrijgt hiermee de positie van erfpachter, waarbij in plaats van een huursom een
jaarlijkse canon is verschuldigd (die veelal gelijk is aan de huur die anders betaald zou worden). De
erfpachtvoorwaarden zoals die in de erfpachtakte worden vastgesteld, worden zoveel mogelijk
gemodelleerd naar de voorwaarden zoals die in een huurovereenkomst zouden worden
opgenomen. Zo is ook de looptijd van het recht van erfpacht vergelijkbaar met de looptijd van de
huurovereenkomst. De positie van de verkoper als erfpachter verschilt hierdoor in economische zin
niet wezenlijk van de positie die hij als huurder zou hebben. Hetzelfde geldt voor de positie van de
koper in beide situaties. De keuze voor erfpacht in plaats van huur is vooral ingegeven door een
forse besparing van overdrachtsbelasting. Voor de overdrachtsbelasting kan namelijk, door het
gebruik van de rechtsfiguur erfpachtlease, heffing worden vermeden die in geval van een “sale-enleaseback” wel verschuldigd zou zijn. Immers in geval van een levering van een onroerende zaak
onder voorbehoud van een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal, mag
voor de berekening van overdrachtsbelasting de gekapitaliseerde waarde van de verschuldigde
canon in mindering worden gebracht op de waarde van de eigendom van de onroerende zaak.
Na afloop van de voorbehouden erfdienstbaarheid, het recht van erfpacht of het recht van opstal
heeft de koper de volle eigendom van de onroerende zaak. Ter zake van de aanwas naar volle
eigendom vindt dan in beginsel geen heffing van overdrachtsbelasting meer plaats.
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Bij een levering van de onroerende zaak onder gelijktijdige vaststelling van een huurovereenkomst
vindt deze vermindering van de maatstaf van heffing niet plaats. De koper van de verhuurde
onroerende zaak betaalt in dat geval overdrachtsbelasting over de volle waarde in het economische
verkeer van de onroerende zaak (en tenminste over de tegenprestatie).
Ook bij vervreemding van beleggingsvastgoed wordt in toenemende mate de rechtsfiguur
erfpachtlease toegepast. In die gevallen verkoopt een belegger zijn verhuurd vastgoed aan een
andere belegger, onder voorbehoud van een tijdelijk recht van erfpacht tegen een prijs die gelijk is
aan de waarde in het economische verkeer van het vastgoed. De verkoper blijft verhuurder van het
vastgoed en recht hebben op de huuropbrengsten, maar tegelijkertijd verkrijgt hij de positie van
erfpachter en dus ook de verplichting om canon te betalen (die veelal gelijk is aan de
huuropbrengsten). Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de koper het beleggingsvastgoed
verkrijgt met een forse besparing van overdrachtsbelasting.
Met de onderhavige wijziging kan de bovenbedoelde vermindering van de maatstaf van heffing niet
toegepast worden wanneer een onroerende zaak wordt geleverd onder voorbehoud van een
erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal. Daarmee worden economisch
vergelijkbare gevallen, ook fiscaal gelijk behandeld.

9.4. Heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen
De voorgestelde wijziging op de heffing van de provinciale opcenten regelt dat een niet-ingezetene
die aan de heffing van motorrijtuigenbelasting is onderworpen, geacht wordt te wonen in de
provincie die het laagste aantal opcenten heeft. Op dit moment wordt een niet-ingezetene die aan
de heffing van motorrijtuigenbelasting is onderworpen, geacht te wonen in de provincie die de
hoogste provinciale opcenten heft. In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant heeft de rechtbank geconcludeerd dat de heffing van provinciale opcenten in verband met
het Europese recht onverbindend is, voor zover het bepaalt dat niet-ingezetenen geacht worden te
wonen in de provincie die het hoogste aantal provinciale opcenten heft. 29 Voor het zwaarder
belasten van niet-ingezetenen bestaat volgens de rechtbank geen objectieve rechtvaardiging. De
heffing is strijdig met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en daarmee
onverbindend. Om die reden wordt er nu voor gekozen de Provinciewet op dit punt aan te passen.

9.5. Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit
Met dit voorstel geeft het kabinet uitvoering aan de afspraak uit het Energieakkoord om opnieuw
een vrijstelling van kolenbelasting voor kolen die worden gebruikt voor de productie van
elektriciteit in te voeren. Op 1 januari 2013 werd deze vrijstelling bij de Wet uitwerking fiscale
maatregelen Begrotingsakkoord 2013 afgeschaft vanuit milieubeleidsoverwegingen en om
budgettaire redenen. Naast de herintroductie van de vrijstelling is in het Energieakkoord de
afspraak gemaakt om de meest vervuilende elektriciteitsproductie af te bouwen als onderdeel van
de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Hiertoe is het kabinet voornemens om per 1
januari 2016 minimum rendementseisen te introduceren in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Per
1 januari 2016 dienen kolencentrales dan ten minste een netto elektrisch rendement van 38% te
halen. Per 1 juli 2017 dienen zij een netto elektrisch rendement van 40% te halen. De invoering
van de minimum rendementseisen draagt bij aan de verlaging van het primaire energieverbruik en
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de verlaging van de emissie van CO 2 , NO x , SO 2 en fijnstof in Nederland. Wanneer een
kolencentrale op de invoeringsdata niet aan de gestelde eisen voldoet, zal deze moeten sluiten. Op
dit moment voldoen vijf kolencentrales uit de jaren tachtig niet aan deze minimum rendementseis
van 38% respectievelijk 40%. De motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven 30 verzoekt de
vrijstelling van kolenbelasting in te trekken als zou blijken dat de genoemde kolencentrales niet
zouden sluiten, conform de oorspronkelijke afspraak uit het Energieakkoord. De oorspronkelijke
afspraak tot sluiting van de meest vervuilende kolencentrales is echter vervallen vanwege
strijdigheid met de mededingingsregels. Deze afspraak zal daarom worden vervangen door de
genoemde minimum rendementseisen. Aan de motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven wordt
dan ook uitvoering gegeven door de opnieuw te introduceren vrijstelling gelijktijdig toe te passen,
althans op een eerste dag van een kalenderjaar, met de inwerkingtreding van de beoogde wijziging
van het Activiteitenbesluit milieubeheer waarmee de rendementseisen worden ingevoerd die is
voorzien op 1 januari 2016. Aangezien die wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer nog
niet in het Staatsblad is gepubliceerd, is de inwerkingtreding technisch vormgegeven door een
inwerkingtreding bij koninklijk besluit. De exploitanten van de kolencentrales zijn voorbereid op de
invoering van deze regelgeving in de context van het Energieakkoord, zoals onder andere is
toegelicht in de brief van de minister van Economische Zaken van 3 juli 2014 31 en het verslag van
het schriftelijk overleg van 26 februari 2015 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het
Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales). 32 De borging van de
maatregelen over kolencentrales uit het Energieakkoord wordt gedaan door de SER
Borgingscommissie.
De herinvoering van de vrijstelling brengt een belastingderving met zich mee van € 189 miljoen
per jaar. In het Energieakkoord is vastgelegd dat deze derving wordt gedekt uit een verhoging van
de energiebelasting die voor 50% neerslaat bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens. Het kabinet
heeft onderzocht hoe de lasten binnen deze beide groepen op een evenwichtige wijze kunnen
worden verdeeld. Bij bedrijven is daarbij gekeken naar een evenwichtige verdeling over de
bedrijven die met name aardgas gebruiken en de bedrijven die met name elektriciteit gebruiken.
Daarbij is ervoor gekozen de lasten voor het bedrijfsleven zodanig te verdelen dat de lastenstijging
van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor aardgas doorloopt
ongeveer gelijk is aan de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie
belastingschijven voor elektriciteit doorloopt.
Bij de verdeling van de lasten van huishoudens is een belangrijk uitgangspunt de verhouding
tussen de tarieven op aardgas en elektriciteit gelet op de energie-inhoud en de CO 2 -prestatie. Deze
verhouding tussen de belasting op aardgas en elektriciteit komt bij huishoudens beter in balans als
elektriciteit lager wordt belast en gas hoger wordt belast. Hieruit volgt dat de lasten voor
huishoudens het beste kunnen neerslaan bij aardgas. In de hogere schijven waar het verbruik van
bedrijven met name wordt belast, is die verhouding overigens al beter in balans. De voorgaande
overwegingen hebben geleid tot de volgende, naar de mening van het kabinet evenwichtige,
verdeling van de verhoging van de energiebelasting:
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Kamerstukken II 2014/15, 30 196, nr. 281.
Kamerstukken II 2013/14, 30 196, nr. 252.
Kamerstukken II 2014/15, 29 383, nr. 234.
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Tabel 12: Tariefwijzigingen energiebelasting ter dekking vrijstelling kolenbelasting
Verbruik

Tarief 2015 in

Verhoging

Verhoging ter

Tarief 2016 in

centen

ter dekking

dekking in

centen inclusief

in centen

procenten

inflatiecorrectie

19,11

0,858

4,49%

20,064

170.000-1.000.000 m³

6,77

0,150

2,21%

6,954

1.000.000-10 mln. m³

2,47

0,055

2,21%

2,537

>10 mln. m³

1,18

0,026

2,21%

1,212

0-170.000 m³

3,069

0,138

4,49%

3,222

170.000-1.000.000 m³

2,278

0,050

2,21%

2,339

1.000.000-10 mln. m³

2,47

0,055

2,21%

2,537

>10 mln. m³

1,18

0,026

2,21%

1,212

11,96

0,000

0,00%

12,020

10.000-50.000 kWh

4,69

0,283

6,04%

4,996

50.000 – 10 mln. kWh

1,25

0,075

6,04%

1,331

> 10 mln. kWh niet-zakelijk

0,10

0,006

6,04%

0,107

> 10 mln. kWh zakelijk

0,05

0,003

6,04%

0,053

Aardgas
0-170.000 m³

Aardgas glastuinbouw

Elektriciteit
0-10.000 kWh
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10. Budgettaire aspecten
In de hierna opgenomen tabel is het totale budgettaire beeld, op transactiebasis, weergegeven van
alle maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 met budgettaire gevolgen.

Tabel 13: Totale budgettaire beeld
Maatregel (lasten)

2015

2016

2017

struc.

Vijfmiljardpakket
Intensivering IACK

-301

-301

-301

Intensivering arbeidskorting

-2.631

-2631

-2631

Verlaging tarief tweede en derde schijf

-2.560

-2.560

-2.560

Verlengen schijflengte derde schijf

-838

-838

-838

Volledige afbouw algemene heffingskorting

2.081

2.081

2.081

Totaal vijfmiljardpakket (lasten)

-4.249

-4.249

-4.249

Overig
Verhoging ouderenkorting

-395

0

0

Mutatie tarief eerste schijf

-40

-40

-40

Mutatie tarief tweede en derde schijf

80

0

0

Mutatie arbeidskorting

67

0

0

139

429

429

Structureel koppelen einde afbouw AHK en einde 3e schijf

0

-75

-1040

Mutatie tarief tweede en derde schijf i.v.m. struc. koppelen AHK

0

96

1250

Verlengen schijflengte derde schijf

0

-21

-210

Emigratie ab-houders

3

6

65

-135

-150

-150

20

20

20

Mutatie tarief tweede en derde schijf (zorgpremies)

Integratie RDA in S&O-afdrachtvermindering/ taakstelling
Betere aansluiting loonbelasting en inkomstenbelasting (afschaffen
uitzonderingsregel)
Kinderalimentatieverplichtingen uitsluiten in box 3

-4

Erfpachtstructuren overdrachtsbelasting

-4
20

20

20

Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit

-189

-189

-189

Verhogen energiebelasting (dekking vrijstelling kolenbelasting)

189

189

189

30

30

30

-90

-90

Uniform tarief in verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken van € 7,91
per hectoliter
Verruiming schenkbelasting ten behoeve van eigenwoning
Totaal overig

-4

-215

225

284

Totaal lasten

-4

-4.464

-4.024

-3.965

2016

2017

struc.

Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen

-6

-6

-6

Uitstel wijziging tarieven ABB bovenwindse eilanden

-1

Wijziging opcenten niet-ingezetenen

-1

-1

-1

-8

-7

-7

Maatregel (uitgaven)

Totaal uitgaven

2015

-

Toelichting
In de tabel zijn voor de jaren 2015 tot en met 2017 en structureel de budgettaire gevolgen
weergegeven van de maatregelen in dit wetsvoorstel die budgettaire gevolgen hebben.

In totaal wordt vanaf 2016 structureel € 5 miljard vrijgemaakt om de lasten op arbeid te verlagen.
€ 0,3 miljard wordt ingevuld door middel van een intensivering van de uitgaven, door de
kinderopvangtoeslag te verhogen. € 4,2 miljard wordt ingevuld door maatregelen die opgenomen
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zijn in dit wetsvoorstel. De resterende € 0,5 miljard wordt vanaf 2017 ingevuld door een
loonkostenmaatregel die is opgenomen in het wetsvoorstel Wtl.

Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te repareren wordt de ouderenkorting eenmalig
met € 222 verhoogd. Dit kost € 0,4 miljard in 2016.

Het tarief van de eerste schijf wordt vanaf 2016 neerwaarts afgerond op 0,05%-punt. Dit kost € 40
miljoen. Daarnaast worden ter dekking van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 de tarieven
in de tweede en derde schijf licht verhoogd, alsmede wordt het maximum van de arbeidskorting
licht verlaagd. Dit levert respectievelijk € 80 miljoen en € 67 miljoen op in 2016.

Het einde van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt structureel gekoppeld aan het
einde van de derde schijf, dat door de maatregelen uit de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
de komende jaren (tot en met 2031) stapsgewijs opschuift. Dit wordt gedekt uit een verhoging van
het tarief van de tweede en derde schijf met structureel 0,9%-punt. Structureel komt het tarief van
de tweede en derde schijf (inclusief de maatregelen uit de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II)
hiermee uit op 37,2% in 2042. Daarnaast wordt het einde van de derde schijf structureel verlengd
met € 4500 (prijzen 2016). Per saldo pakken deze maatregelen budgetneutraal uit.

De zorgpremies komen ten opzichte van de premieraming bij miljoenennota 2015 lager uit. Dit
zorgt voor een lastenverlichting. Het structurele deel van deze lastenverlichting wordt
gecompenseerd met een even grote lastenverzwaring. Dit leidt tot een verhoging van het tarief van
de tweede en derde schijf met 0,11%-punt in 2016 en 0,21%-punt in 2017.

De opbrengst van de maatregel om fiscaal gedreven emigratie door aanmerkelijkbelanghouders
tegen te gaan, is € 3 miljoen in 2016, € 6 miljoen in 2017 en structureel € 65 miljoen, waarbij
verondersteld is dat het structurele effect na twintig jaar wordt bereikt. Voor reeds geëmigreerde
aanmerkelijkbelanghouders geldt dat deze onder het bestaande regime van de conserverende
aanslag blijven vallen.

Het budget voor de RDA en de S&O-afdrachtvermindering – die per januari 2016 samengevoegd
worden – wordt structureel met € 85 miljoen verhoogd. Daarnaast wordt de in het Belastingplan
2014 opgenomen taakstelling “Boetes marktwerking NMa” uit het regeerakkoord teruggedraaid per
2016. Dit betekent dat er in 2016 € 100 miljoen en in 2017 en verder € 115 miljoen extra
beschikbaar komt voor het budget van de geïntegreerde regeling. Ten slotte heeft het kabinet vorig
jaar besloten om de taakstelling op subsidies uit het Begrotingsakkoord 2015 vanaf 2016 voor een
bedrag van € 50 miljoen via het fiscale innovatie instrumentarium (RDA en S&Oafdrachtvermindering) te realiseren.

De in het kader van de betere aansluiting van loonbelasting en inkomstenbelasting voorgestelde
afschaffing van de uitzonderingsregel leidt tot een structurele opbrengst van € 20 miljoen. Deze
opbrengst wordt teruggesluisd in het algemene koopkrachtbeeld.
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Het uitsluiten van kinderalimentatieverplichtingen in box 3 beoogt de ontstane disbalans op te
heffen en uitvoeringsproblemen te voorkomen. Hierdoor is het resultaat weer gelijk aan de tot
1 januari 2015 geldende situatie. Deze wijziging heeft daarom vanaf 2017 geen budgettaire
gevolgen. Wel zal zowel in 2015 als in 2016 de belasting op box 3-vermogen naar schatting € 4
miljoen lager uitvallen. Het uitsluiten van een aantal vergelijkbare onderhoudsverplichtingen in box
3 leidt naar verwachting tot een zodanig marginale budgettaire opbrengst, dat deze op nihil is
gesteld.

De maatregel met betrekking tot erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting levert vanaf 2016
€ 20 miljoen per jaar op.

De herinvoering van de vrijstelling in de kolenbelasting kost € 189 miljoen per jaar. In het
Energieakkoord is afgesproken om deze te dekken uit een verhoging van de energiebelasting, die
voor 50% neerslaat bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens. Per saldo werken beide
maatregelen budgettair neutraal uit.

Het tarief in de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt geüniformeerd en tevens
verhoogd naar € 7,91 per 100 liter. Dit leidt tot een budgettaire opbrengst van € 30 miljoen vanaf
2016.

De verruiming van de vrijstelling in de schenkbelasting ten behoeve van de eigen woning leidt
vanaf 2017 tot een geraamde derving van € 90 miljoen per jaar.

Het geheel van deze maatregelen maakt deel uit van het totale lastenbeeld zoals dat is beschreven
in de Miljoenennota 2016.

11. EU-aspecten
Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 april 2015 wordt
de heffing van opcenten bij niet-ingezetenen aangepast om deze in overeenstemming te brengen
met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

12. Uitvoeringskosten Belastingdienst
De voorstellen van het wetsvoorstel Belastingplan 2016 zijn door de Belastingdienst beoordeeld
met de uitvoeringstoets nieuwe stijl. Waar uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst zich in het
verleden vooral concentreerden op de vraag of de noodzakelijke aanpassingen in de
geautomatiseerde systemen nog konden worden doorgevoerd, wordt met de uitvoeringstoets
nieuwe stijl breed gekeken naar aspecten die vanuit het perspectief van de uitvoering van belang
kunnen zijn. De uitvoeringstoetsen hebben de vorm gekregen van een rapportage per onderdeel
van het wetsvoorstel, waarin die aspecten worden uitgewerkt. Bij de verschillende
uitvoeringstoetsen is een leeswijzer gevoegd met een nadere toelichting op de vorm waarin die
rapportages zijn gegoten.
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Voor alle voorstellen uit het onderhavige wetsvoorstel geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar
en handhaafbaar acht per de voorgestelde inwerkingtredingsdatum. Bij een aantal voorstellen
worden door de Belastingdienst kanttekeningen geplaatst, waarmee duidelijk is welke potentiële
kansen, problemen of risico’s de Belastingdienst voorziet bij de invoering daarvan. Dat lijkt nieuw,
maar is het niet. In het verleden werd binnen de Belastingdienst een afweging gemaakt, waarbij
zonder nadere toelichting het oordeel uitvoerbaar en handhaafbaar volgde, als kansen werden
gezien, of als werd besloten bepaalde risico’s te accepteren. Met de uitvoeringstoets nieuwe stijl
wordt de gemaakte afweging voor de buitenwereld inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot een
evenwichtiger beeld van de gevolgen voor de uitvoering die achter de diverse voorstellen schuil
gaan. In een aparte brief wordt meer in detail ingegaan op de uitvoeringstoets nieuwe stijl en op
de uitvoeringsgevolgen van het gehele pakket Belastingplan 2016.

Een aantal voorstellen uit het wetsvoorstel Belastingplan 2016 heeft gevolgen voor de
uitvoeringskosten van de Belastingdienst. Deze zijn opgenomen in de onderstaande tabel. De
besparingen die voortvloeien uit de maatregelen worden ingezet ter invulling van de
vereenvoudigingtaakstelling bij de Belastingdienst.

Tabel 14: Overzicht additionele uitvoeringskosten Belastingdienst (€ mln., + is toename van
uitvoeringskosten)
Totaal uitvoeringskosten BP (x€ 1 mln.)
Maatregel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wijziging partnerbegrip (opvanghuizen)

0,000

0,224

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

Herziening box 3

0,000

0,335

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pakket bestrijden emigratielek
aanmerkelijk-belanghouders

0,000

0,010

0,000

0,501

0,075

0,075

0,075

Bestrijding erfpachtconstructies in de
overdrachtsbelasting

0,190

0,190

0,190

0,143

0,095

0,047

0,047

Verruiming schenkingsvrijstelling

0,000

0,342

0,298

0,298

0,298

0,298

0,298

Totaal kosten BP

0,190

1,101

0,688

1,142

0,668

0,620

0,620

Integratie RDA in S&Oafdrachtvermindering
Totaal besparingen BP

-0,215

-0,232

-0,232

-0,317

-0,317

-0,317

0,000
0,000

0,215

0,232

0,232

0,317

0,317

0,317

0,190

0,886

0,456

0,910

0,351

0,303

0,303

Totaal BP

13. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger
De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen maatregelen die zijn aan te merken als
tariefmaatregelen of als het herstel van een omissie hebben in het geheel geen invloed op de
regeldruk. Daarnaast heeft slechts één maatregel een meer dan verwaarloosbaar effect op de
administratieve lasten. Die maatregel betreft de integratie van de RDA in de S&O-faciliteit (circa
€ 1 miljoen reductie voor bedrijven). De integratie bevat verschillende vereenvoudigingen, die
invloed hebben op het administratieve lastenniveau voor bedrijven. Zo ontvangen bedrijven straks
nog maar één S&O-verklaring, die ziet op zowel de S&O-loonkosten als de overige aan S&O39

