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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35210 IX 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende 
met de Voorjaarsnota) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en 
ChristenUnie. 
Tegen: FVD en PVV. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Opschrift, beweegreden en invoeging artikel 3a 
4  6 (Nijboer) over het terugdraaien van de belastingverlaging Vpb 
 
Dit amendement schrapt de geleidelijke verlaging van het tarief in de 
vennootschapsbelasting. Bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 heeft de 
coalitie voor een stapsgewijze verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting 
gestemd. Het tarief in de eerste schijf werd per 2019 19% en in de tweede schijf 25%. 
Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 16,5% en 22,55% respectievelijk. In 2021 naar 15% 
en 20,50%. Dit amendement maakt dit ongedaan, en zet de tarieven per 2020 op 20% en 
25% zoals in het jaar 2018 gold. Pas als de lonen significant stijgen kan weer worden 
gedacht aan tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. Dit in overeenstemming met de 
uitlatingen van de minister-president op het VVD-festival op 15 juni 20191. De indiener 
acht het verstandig van de minister-president dat hij inziet dat de verhouding tussen wat 
deze regering doet voor het bedrijfsleven ten opzichte van wat het doet voor mensen uit 
de pas loopt. Ieder najaar kan de balans worden opgemaakt of de cao-lonen voldoende zijn 
gestegen om een belastingverlaging voor het bedrijfsleven te kunnen accepteren. Zo lang 
dat niet gebeurt kan de opbrengst van dit amendement worden besteed aan een 
tegemoetkoming in de koopkracht van mensen, bijvoorbeeld via lastenverlichting. De 
indiener acht dit sowieso een betere aanwending van middelen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 
                                                
1 Aharouay, L. & Rijlaarsdam, B. (2019, 16 juni). Rutte in spijkerbroek dreigt bedrijven die lonen niet verhogen. 
NRC.NL. geraadpleegd via https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/16/rutte-in-spijkerbroek-dreigt-bedrijven-a3963881 
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Begrotingsstaat Financiën artikel 01 Belastingen 
5 (Beckerman en Alkaya) over budget voor korting op verhuurderheffing 
 
De regeling ‘heffingsvermindering verduurzaming’ levert verhuurders een korting op de 
verhuurderheffing op. Het door het kabinet beschikbaar gestelde budget in 2019 is echter 
al ruimschoots overschreden en als gevolg daarvan heeft de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de aanvraagprocedure stopgezet.2 De indieners zijn van 
mening dat verhuurders gestimuleerd dienen te worden om huurwoningen te 
verduurzamen. Door woningen te verduurzamen wordt energie bespaard, hetgeen een 
positief effect heeft op de vaste lasten van huurders, die dat goed kunnen gebruiken. Ook 
brengt verduurzaming de klimaatdoelen dichterbij. Met dit amendement willen de indieners 
bewerkstelligen dat het beschikbare budget voor de regeling wordt verdubbeld, waardoor 
opnieuw aanvragen voor heffingsvermindering kunnen worden gedaan. Indieners zijn van 
mening dat de benodigde € 78 miljoen uit het ruime begrotingsoverschot kan worden 
gehaald.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 
 

                                                
2 Kamerstukken 2018/19, 30 196, nr. 646. 


