
Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de  
Tweede Kamer 
 
 
 

 
 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 datum 19 november 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale 

maatregelen 2011) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 
 
Aangenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 

23 (Bashir) 
Met de in dit amendement voorgestelde wijziging wordt voorzien in de situaties waarbij het 
voor iemand niet (meer) mogelijk is om een verzoek te doen om aangemerkt te blijven als 
partner, door bijvoorbeeld wilsonbekwaamheid. 
 
Eén van de voorwaarden voor ongehuwd samenwonenden om als partner te kwalificeren is 
dat beide belastingplichtigen op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens staan ingeschreven. Een gezamenlijke inschrijving is echter niet langer 
mogelijk bij opname van één van beiden in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
 
In het wetsvoorstel wil de staatssecretaris dat in verpleeg- en verzorgingshuissituaties 
personen die eerder partner waren op gezamenlijk verzoek als partners worden 
aangemerkt. Het probleem is echter dat als je wilsonbekwaam wordt je dit verzoek niet 
(meer) kunt doen. 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat indien voor ongehuwd samenwonenden een 
gezamenlijke inschrijving niet langer mogelijk is door opname van één van beiden in een 
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verpleeghuis of verzorgingshuis, zij voor de fiscaliteit en de Awir automatisch toch als 
partners worden aangemerkt, tenzij één van beiden middels een schriftelijke kennisgeving 
aan de Belastingdienst laat blijken dat zij geen partners meer zijn. 
 
Onder deze schriftelijke kennisgeving wordt ook het versturen van het 
samenlevingscontract verstaan waarin bij verpleeg- en verzorgingshuissituaties het 
verbreken van partnerschap geregeld kan zijn. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV. 

 

Artikel I 
20→26 (Slob) 
In het onderhavige wetsvoorstel is een aanpassing opgenomen die verband houdt met een 
amendement ter zake van het in het Belastingplan 2011 opgenomen voorstel tot 
afschaffing per 1 januari 2011 van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen 
en de heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. 
Ingevolge genoemd amendement op Belastingplan 2011 worden die heffingskortingen 
geleidelijk afgebouwd en eerst per 1 januari 2014 afgeschaft. Met het onderhavige 
amendement wordt beoogd ook de bepalingen in het onderhavige wetsvoorstel aan te 
passen die samenhingen met het reeds per 1 januari 2011 afschaffen van de genoemde 
heffingskortingen. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

Artikelen VII en XXVIII 
22→27 (Braakhuis en Bashir) 
Dit amendement regelt dat een erfgenaam de verplichting heeft alsnog een juiste en 
volledige aangifte voor de erfbelasting te doen zodra hij erachter komt dat de 
oorspronkelijke aangifte niet, niet juist of niet volledig gedaan is. Daarnaast wordt de 
navorderingstermijn onbeperkt indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel 
onderworpen aan de erfbelasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen. 
Dit geldt zowel indien de erfgenaam alsnog een juiste en volledige aangifte doet, als 
wanneer de inspecteur eigenhandig de niet aangegeven buitenlandse bestanddelen op het 
spoor komt. De indieners beogen hiermee evenals met amendement 32505 nr. 19. de 
zogenaamde Edelweiss constructie onmogelijk te maken. Dit amendement zorgt er 
namelijk voor dat ook het ‘uitzweten’ van de verjaringstermijn niet meer mogelijk is. 
Bovendien kunnen nalatenschappen waarbij in de afgelopen twaalf jaar gebruik is gemaakt 
van de edelweissroute, of geprobeerd is gebruik te maken van deze route ter ontwijking 
van de erfbelasting hiermee alsnog onder de belastingplicht worden gebracht. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD en PVV. 

 

Artikelen VII en XXVIII 
10→19→28 (Braakhuis en Bashir) 
Dit amendement beoogt de zogenaamde Edelweiss constructie onmogelijk te maken. Dit is 
een constructie waarmee door het gebruik van het beroepsgeheim van notarissen de 
erfenis van ongeregistreerde bezittingen of bezittingen die vallen onder het bankgeheim 
buiten de erfbelasting wordt gelaten. Deze mogelijkheid komt voort uit het feit dat 
erfgenamen niet altijd zelf aangifte kunnen doen, aangezien dit op basis  van artikel 72 lid 
1 in de successiewet 1956 moet worden gedaan door de executeur-testamentair. Deze 
executeur-testamentair kan door de erflater zelf voor het overlijden worden aangewezen. 
Als een executeur zich heeft gevestigd in het buitenland, hoeft deze zich niets aan te 
trekken van de regels die hier aan executeurs worden opgelegd. Door het beroepsgeheim 
van de executeur kunnen bezittingen verborgen blijven. Na 12 jaar verjaart in ons land ook 
een eventuele straf voor het niet betalen van erfbelasting en is de erfenis zodoende 
belastingvrij. De erfgenamen kunnen op dat moment alsnog van de executeur toegang tot 
de niet op naam gestelde bankrekening krijgen of tot andere zaken zonder dat er ooit 
erfbelasting is betaald. 
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Door de zinsnede “waarbij alle erfgenamen de aangifte mede dienen te ondertekenen” in te 
voegen, moeten alle erfgenamen voortaan de aangifte altijd mede ondertekenen. Dat is 
ook de normale gang van zaken bij alle andere belastingen. 
Door het in beheer nemen van de nalatenschap en de tekeningsbevoegdheden van de 
executeur-testamentair met beheersexecutele zijn de erfgenamen uitgeschakeld geraakt 
terzake van de fiscaliteit.  Door dit amendement kan dus niet meer via de Edelweissroute 
constructie erfbelasting worden ontweken doordat de erflater tevoren, middels het 
benoemen van een executeur-testamentair met beheersexecutele, misbruik kan maken 
van de mogelijkheid dat aangifteplicht en belastingplicht van zijn erfgenamen wordt 
gescheiden. 
De inwerkingtreding van genoemde bepaling wordt gesteld op 1 januari 2012 waardoor de 
Belastingdienst en anderen een jaar de tijd krijgen om eventuele aanpassingen in hun 
systemen aan te brengen. 
Hiermee beogen de indieners tegemoet te komen aan eerdere bezwaren van de 
staatssecretaris. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD en PVV. 

 

Artikel XXV, onderdeel A 
21→25 (Omtzigt) 
Dit amendement regelt dat de tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens met één jaar 
wordt verlengd in plaats van de voorgestelde drie jaar. 

Aangenomen. Tegen: SP. 

 

Artikel XXV, onderdeel B 

16 (Groot c.s.) 
Dit amendement regelt dat de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing wordt op beschikkingen ingevolge de Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen met betrekking tot berekeningsjaren vanaf 2012 en derhalve niet pas 
toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren vanaf 2014, zoals in het wetsvoorstel 
was opgenomen. Dit amendement leidt tot een budgettair risico van € 3,9 mld, op 
jaarbasis. Hiermee wordt de Belastingdienst één jaar uitstel verleend in plaats van drie 
jaar. Als over een jaar zou blijken dat langer uitstel nodig is, dan verwachten 
ondergetekenden dat dit niet via het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld maar via een 
apart naar de Staten-Generaal te sturen wetsvoorstel. Dit doet recht aan het gegeven dat 
de uitzonderingspositie die aan de Belastingdienst is toegekend tijdelijk is en er 
zwaarwegende redenen moeten zijn om deze uitzondering nogmaals te verlengen. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV. 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Artikel I, onderdeel C 
12 (Braakhuis c.s.) 
In het onderhavige wetsvoorstel is een aanpassing opgenomen die verband houdt met een 
amendement ter zake van het in het Belastingplan 2011 opgenomen voorstel tot 
afschaffing van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen en de heffingskorting 
voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen (zie hiervoor 
amendement 32 504 nr. 16). Ingevolge genoemd amendement op Belastingplan 2011 
wordt het afschaffen van die heffingskortingen ongedaan gemaakt. Met het onderhavige 
amendement wordt beoogd ook de bepalingen in het onderhavige wetsvoorstel ongedaan 
te maken die samenhingen met het afschaffen van de genoemde heffingskortingen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 
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Artikel I, onderdeel C 

18 (Bashir) 
In het onderhavige wetsvoorstel is een aanpassing opgenomen die verband houdt met een 
amendement ter zake van het in het Belastingplan 2011 opgenomen voorstel tot 
afschaffing van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen en de heffingskorting 
voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. Ingevolge genoemd 
amendement op Belastingplan 2011 wordt het afschaffen van die heffingskortingen 
ongedaan gemaakt. Met het onderhavige amendement wordt beoogd ook de bepalingen in 
het onderhavige wetsvoorstel ongedaan te maken die samenhingen met het afschaffen van 
de genoemde heffingskortingen.   
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 

 

Artikel I, onderdeel C 
11→14 (Bashir) 
Met dit amendement worden representatiekosten in de vorm van de kosten van een 
lidmaatschap van een vrijetijdsvereniging van aftrek uitgesloten. Hierdoor wordt het 
onmogelijk om bij het bepalen van de winst uit een onderneming de kosten die verband 
houden met een lidmaatschap van bijvoorbeeld een golfclub af te trekken. Hiermee wordt 
duidelijk gemaakt dat deze kosten tot het privédomein behoren en daarbij geen fiscale 
ondersteuning vanuit het rijk nodig is. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV en SGP. 

 

Artikel XXVI 

24 (Omtzigt c.s.) 
Dit amendement beoogt het in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen vervallen van de 
faciliteiten voor MKB-beleggingen grotendeels ongedaan te maken. Die faciliteiten voor 
MKB-beleggingen zijn bij amendement op OFM 2010 opgenomen en zouden in werking 
treden bij koninklijk besluit. Die faciliteiten behelsden een vrijstelling in box 3 voor MKB-
beleggingen, alsmede een heffingskorting en een heffingstoeslag voor die beleggingen. 
Voorts was er een lumpsumheffing in de vennootschapsbelasting ingeval niet aan de 
vereisten wordt voldaan. De regeling zou voor een periode van vijf jaar gelden.  
Met het amendement worden de met dit amendement opnieuw opgenomen faciliteiten voor 
MKB-beleggingen aangepast in die zin dat de lumpsumheffing in de 
vennootschapsbelasting komt te vervallen, de heffingstoeslag bij vervreemding binnen drie 
jaar vervalt en ook het vereiste vervalt dat een MKB-emissie bij beschikking door de 
inspecteur wordt aangewezen. Voor het overige wordt de in OFM 2010 opgenomen regeling 
niet gewijzigd.  
Door deze wijzigingen dalen de geraamde administratieve lasten aanzienlijk, waardoor een 
belangrijk bezwaar van de regering wordt weggenomen.  
 
De inwerkingtreding blijft voorzien op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 
aangezien het gewijzigde voorstel opnieuw voorgelegd zal moeten worden aan de Europese 
Commissie om te bezien of een nieuwe formele notificatie noodzakelijk is. Indien dit nodig 
is, zal dat met de grootst mogelijke spoed gedaan worden en zal de Staten-Generaal 
constant op de hoogte gehouden worden van de vorderingen in dit proces. 
Er vindt een heroverweging plaats of indien, na een hernieuwde goedkeuring door de 
Europese Commissie, de raming van de totale budgettaire derving substantieel afwijkt van 
€ 4,5 miljoen per jaar. Omdat de precieze kosten niet in kaart gebracht kunnen worden op 
dit moment, komt ook de vraag over de precieze dekking aan de orde bij het Koninklijk 
Besluit. Dat Besluit kan in het eerste kwartaal 2011 genomen worden indien geen nieuwe 
notificatie noodzakelijk is. Anders streeft het kabinet naar inwerkingtreding uiterlijk op 1 
januari 2012. 
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Deze regeling, die het aantrekken van eigen vermogen door het MKB vergemakkelijkt, is in 
vergelijkbare vorm met succes ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Nu de 
kredietverlening door de banken nog niet optimaal is en het wenselijk is dat eigen 
vermogen versterkt wordt, is deze regeling relevanter dan ooit. 

Ingetrokken 

 
Artikel VII, onderdeel C 
15 (Van Vliet) 
Dit amendement regelt dat de vrijstelling van schenkbelasting van hetgeen wordt 
verkregen van het Koninklijk Huis wordt afgeschaft. 
Ingetrokken 

 


