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De voorzitter: De afhandeling van
dit wetsvoorstel volgt dadelijk bij de
stemmingen over alle andere fiscale
wetsvoorstellen.

Ik schors de vergadering enkele
ogenblikken om twee redenen. In de
eerste plaats om de leden opmerk-
zaam te maken op de stemmingen
en in de tweede plaats om alle leden
te laten weten dat wij, nu wij inlopen
in de tijd, een poging doen om vóór
de dinerpauze het antwoord van de
regering met betrekking tot de
socialezekerheidswetten aan de orde
te laten zijn.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde zijn de stemmingen
over het wetsvoorstel Wijziging van
enkele belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2004) (29210).

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

De heer Platvoet (GroenLinks): Ik wil
hierover graag een stemverklaring
afleggen.

De voorzitter: Zoals u weet,
mijnheer Platvoet, kunnen stemver-
klaringen volgens het Reglement van
orde alleen gegeven worden als er
wordt gestemd. Er is geen stemming
aangevraagd en de Kamer heeft net
aangegeven geen stemming te
wensen. Wel kan om aantekening
van tegenstemmen worden gevraagd
en uit uw reactie blijkt mij dat dit de
wens van uw fractie is.

De aanwezige leden van de
fracties van de SP en GroenLinks
wordt conform artikel 112 van het
Reglement van orde aantekening
verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met het wetsvoorstel te
hebben kunnen verenigen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 2001, mede
naar aanleiding van het
Belastingplan 2004 (29367).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van belastingwetten
c.a. (Technische herstelwet
2003) (29026).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van enkele belasting-
wetten c.a. (overige fiscale
maatregelen 2004) (29035).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 met het
oog op de vereenvoudiging,
modernisering en harmonisering
van de ter zake van de facture-
ring geldende voorwaarden op
het gebied van de belasting over
de toegevoegde waarde (richtlijn
facturering) (29036).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet inkomsten-
belasting 2001, ter zake van het
bevorderen van de financiering
van de eigen woning met eigen
middelen (materiële implementa-
tie initiatiefwetsvoorstel Hillen
(29209).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf.
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De heer Rabbinge (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. De Partij van de Arbeid
juicht een beleid dat goed gedrag
bevordert, toe. Het wetsvoorstel naar
aanleiding van het initiatiefwets-
voorstel Hillen past bij die uitgangs-
punten. Mogelijk is deze wet een niet
onbelangrijke bouwsteen in een
omvattender beleid over betaalbaar
wonen in zowel de koop- als de
huursector.

De contouren van zulk een beleid
worden evenwel op dit moment nog

niet zichtbaar en dat knelt des te
meer nu de vermindering van de
individuele huursubsidie van 250 mln
euro niet los gezien kan worden van
deze overigens sympathieke
maatregel ten behoeve van de kleine
huiseigenaren. Die onevenwichtig-
heid tussen koop- en huursector en
de afwezigheid van zicht op een
integrale visie op de volkshuisves-
ting, hebben de Partij van de Arbeid
na lange afweging doen besluiten,
haar steun aan dit wetsvoorstel te
onthouden.
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De heer Platvoet (GroenLinks):
Voorzitter. Ik heb vier jaar lang
stemverklaringen over belasting-
plannen afgelegd zonder dat er
hoofdelijk over is gestemd, dus daar
komen wij nog wel op terug.

De voorzitter: Dat was dan altijd
fout.

De heer Platvoet (GroenLinks): Dat
is wel een kritische noot voor de
vorige voorzitters van deze Kamer.

Wij zullen ook stemmen tegen de
implementatie van het
initiatiefvoorstel-Hillen. Uit bereke-
ningen blijkt dat deze vooral gunstig
uitwerkt voor mensen met een hoog
inkomen. Bovendien is het niet
ingebed in een breder pakket van
maatregelen met betrekking tot de
fiscale bevoordeling van het eigen
huis, zoals mijn voorganger ook zei.
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De voorzitter: Wij gaan stemmen bij
zitten en opstaan. Ik constateer dat
de aanwezige leden van de fracties
van de PvdA, GroenLinks en de SP
tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotings-
staat van het BTW-
compensatiefonds voor het jaar
2004 (29200-G).

(Zie vergadering van 8 oktober 2003.)

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
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