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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 19 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP,
GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Diverse artikelen
9 ( Remkes)
Met de voorgestelde wijzingen wordt de voorgestelde werkkostenregeling vooralsnog uit
het wetsvoorstel verwijderd. De gevolgen van dit amendement voor het wetsvoorstel Wet
uniformering loonbegrip (Kamerstukken 32 131) dienen – ingeval het amendement wordt
aangenomen – bij de behandeling van dat wetsvoorstel te worden meegenomen.
Indien het amendement wordt aangenomen krijgt het kabinet de gelegenheid nader
overleg te plegen met sociale partners, om aldus een nader overwogen voorstel – met een
breder draagvlak – aan de Tweede Kamer aan te kunnen bieden.
Ingetrokken.

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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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.
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Artikel I
17 (Remkes)
Met de in dit amendement voorgestelde wijzigingen wordt het voorstel tot afschaffing van
de goedkoperwonenregeling teruggedraaid. De budgettaire derving van het amendement is
geraamd op € 70 miljoen per jaar.
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk.
Artikel II
16 (Remkes)
Met de in dit amendement voorgestelde wijziging wordt het voorstel om het heffingvrije
vermogen in box 3 (en de in box 3 geldende vrijstellingen) bij het begin van het
kalenderjaar 2010 niet te indexeren, teruggedraaid. De budgettaire derving van het
amendement is geraamd op € 15 miljoen per jaar.
Verworpen. Voor: VVD en het lid Verdonk.
Diverse artikelen
10 à 20 (Remkes)
Met de in dit amendement voorgestelde wijzingen blijft het voor ongehuwd
samenwonenden mogelijk om elk jaar bij de aangifte te kiezen voor partnerschap voor de
Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hiervoor wordt artikel 1.2, eerste lid,
onderdeel e, Wet IB 2001 toegevoegd. De uitwerking van de keuzeregeling is vastgelegd in
artikel 1.3 van de Wet IB 2001, dat derhalve gehandhaafd moet blijven. Om de
belastingplichtige ieder jaar de mogelijkheid te geven om te kiezen is het criterium "vorig
jaar partner, dit jaar weer partner" niet van toepassing op de keuzeregeling. Dit is
geregeld in onderdeel II. In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna:
Awir) geldt geen keuzeregime, maar is wel een schakelbepaling opgenomen waarbij
belastingplichtigen die kiezen voor partnerschap in de Wet IB 2001 ook partner zijn voor
de Awir. In overeenstemming met de aanpassingen in de Wet IB 2001, wordt in de
onderdelen III, IV en V van dit amendement de Awir ook aangepast op dit punt.
De budgettaire derving van het amendement is geraamd op € 8,5 miljoen per jaar.
Verworpen. Voor: SP, VVD en het lid Verdonk.
Artikel V
15 à 18 (Sap)
Met de in dit amendement voorgestelde toevoeging van een tweetal onderdelen aan artikel
31a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) worden de thans
bestaande vrijstellingen met betrekking tot bedrijfsfitness en de aanschaf van een fiets
voor woon-werkverkeer voortgezet. Tegelijk vindt een uitbreiding plaats voor aanschaf van
elektrische bromfietsen. In het voorgestelde onderdeel g is een gerichte vrijstelling
opgenomen voor bedrijfsfitness, met een delegatiebepaling om de voorwaarden voor
bedrijfsfitness, thans geregeld in artikel 29 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
(URLB 2001), te continueren. Daarin is onder meer bepaald dat van bedrijfsfitness sprake
is als door de werkgever geïnitieerde of georganiseerde conditie- of krachttraining van
werknemers plaatsvindt onder deskundig toezicht. Als voorwaarde geldt dat deelname
openstaat voor alle of nagenoeg alle werknemers en dat de fitness plaatsvindt in een
vestiging van de werkgever of in een fitnesscentrum waarmee de werkgever een
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overeenkomst heeft gesloten. In het voorgestelde onderdeel h is een gerichte vrijstelling
opgenomen voor de vergoeding of verstrekking van een fiets of van een bromfiets met een
elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4kW, met
een delegatiebepaling om de voorwaarden, zoals thans opgenomen in artikel 37 van de
URLB 2001, voort te zetten. Daarin is bepaald dat de werknemer op meer dan de helft van
het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik maakt
van de fiets en dat de werkgever niet in het kalenderjaar en de twee voorafgaande
kalenderjaren een fiets heeft verg oed of verstrekt. Daarnaast kan de werkgever bij
voldoende woon-werkverkeer met de fiets samenhangende zaken tot een waarde van € 82
per kalenderjaar alsmede een fietsverzekering onbelast vergoeden of verstrekken. De
huidige fietsregeling geldt reeds voor fietsen met een elektrische hulpmotor die
trapondersteuning verleent, en wordt uitgebreid voor bromfietsen met een elektrische
motor, waarbij zelf trappen niet nodig is. De in dit amendement opgenomen maatregel
wordt gedekt door een verlaging van het eveneens in het voorgestelde artikel 31a, tweede
lid, van de Wet LB 1964 opgenomen percentage van 1,4% naar 1,3%. Dit betreft het
gedeelte van de loonsom waarmee de in artikel 31, eerste lid, onderdelen f en g, van de
Wet LB 1964 bedoelde vergoedingen en verstrekkingen mogen worden verminderd voor de
bepaling van de grondslag van de met betrekking tot deze vergoedingen en verstrekkingen
verschuldigde eindheffing.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD.
Artikelen XXVIC en XXVID
11 à 19 (Remkes)
Dit amendement is gewijzigd ten gevolge van de derde nota van wijziging. Met de in dit
amendement voorgestelde wijzigingen wordt een overgangsbepaling in de Wet
inkomstenbelasting 2001 gecreëerd voor ongehuwd samenwonenden die op grond van de
ingevolge dit wetsvoorstel vanaf 1 januari 2011 geldende objectieve criteria niet
aangemerkt kunnen worden als partner. Indien ongehuwd samenwonenden niet op grond
van de objectieve criteria aangemerkt worden als partner, kunnen ze gedurende twee jaar
alsnog kiezen voor partnerschap op grond van de oude keuzeregeling in de Wet IB 2001.
Door dit amendement hebben ongehuwd samenwonenden nog twee jaar extra de tijd om
aan de nieuwe voorwaarden voor partnerschap te voldoen. In de Awir geldt geen
keuzeregime, maar is wel een schakelbepaling opgenomen waarbij belastingplichtigen die
kiezen voor partnerschap in de Wet IB 2001 - zolang die keuzemogelijkheid blijft bestaan ook partner zijn voor de Awir. In overeenstemming met de aanpassingen in de Wet IB
2001, wordt op grond van dit amendement de Awir ook aangepast op dit punt. De
budgettaire derving va n dit amendement is geraamd op € 8,5 miljoen in 2011 en € 8,5
miljoen in 2012.
Verworpen. Voor: SP, VVD en het lid Verdonk.

Moties (deze moties kunnen betrekking hebben op 5
wetsvoorstellen van het Fiscaal Pakket Belastingplan 2010)
32.128, 31 (Tang c.s.) over een eventuele schuif met de energiebelasting op aardgas
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA.
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32.128, 33 (Bashir) over uitgaan van gemiddeld rendement bij de
vermogensrendementsheffing
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD.
32.128, 34 (Bashir) over niet zetten van vervolgstappen richting een vrijwillige
werknemersverzekering voor jongeren
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en PVV.
32.128, 36 (Bashir) over een hoger tarief in de energiebelasting voor een
elektriciteitsverbruik tussen 3000 en 10.000 kilowattuur
Verworpen. Voor: SP.
32.128, 37 (Tony van Dijck) over halveren van de overdrachtsbelasting voor woningen
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk.
32.128, 38 (Tony van Dijck) over begin 2010 deblokkeren van het spaarloon
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk.
32.128, 39 (Tony van Dijck) over verlagen met 3% van de tweede schijf loon- en
inkomstenbelasting
Verworpen. Voor: PVV.
32.128, 40 (Koser Kaya c.s.) over de consequenties van een leefvormneutraal
belastingstelsel
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid
Verdonk.
32.128, 41 (Omtzigt c.s.) over inventariseren van belastingen en toeslagen die de keuze
om te trouwen of te scheiden beïnvloeden
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV.
32.128, 42 (Omtzigt c.s.) over voorstellen om SBBI's zo veel mogelijk te ondersteunen en
zo min mogelijk te belasten
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 43 (Omtzigt en Tang) over vaststellen van de standaardboete bij aangifteverzuim
op € 227
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 44 (Tang c.s.) over bij succes na 1 december 2010 voortzetten van de energieinvesteringsaftrek voor verhuurders
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en het lid
Verdonk.
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32.128, 45 (Tang c.s.) over op nihil stellen van het rentevoordeel van een personeelslening
in de werkkostenregeling
Met algemene stemmen aangenomen.
32.128, 46 (Sap) over ontmoedigen van de internationale handel in afval en het
verbranden van recyclebaar afval
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en SGP.
32.128, 47 (Sap) over een nieuwe vergroeningsbrief met opties voor CO2-vermindering
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD.

