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Betreffende wetsvoorstel:
35302
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.
Tegen: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA, FVD, PVV.

Aangenomen amendementen
Artikel XIV, onderdelen C en D, en de bijlage
34  36  62  64 (Ronnes c.s.) over toegankelijkheid van de heffingsvermindering
verhuurderheffing
Dit amendement regelt dat de heffingsvermindering verhuurderheffing voor
belastingplichtigen in alle regio’s toegankelijk wordt. Indieners constateren dat de bouw
van voldoende woningen uiterst belangrijk is, doch dat de ambities om 75.000 woningen
per jaar te bouwen zwaar onder druk staan.
De regering wil met een extra financiële impuls de bouw van woningen aanjagen.
Het woningtekort kan daarmee aangepakt worden. Indieners willen de groep gemeenten
die bij de bouw van nieuwe woningen een heffingsvermindering van de verhuurdersheffing
kunnen aanvragen, niet beperken tot de schaarstegebieden. Met dit amendement willen zij
bereiken dat in meer gemeenten die heffingsvermindering gevraagd kan worden. Daartoe
wordt het toepassingsgebied van de voorgestelde heffingsvermindering van € 25.000
uitgebreid met de regio’s waar in de toekomst woondeals mee worden gesloten en de
gemeenten uit de top 50 van gemeenten waar tot 2020 de hoogste, absolute
woningtekorten verwacht worden en die niet onder de eerste twee genoemde groepen
vallen. Het betreft de gemeenten Arnhem, Breda, Deventer, Emmen, Enschede, Hoorn,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo en Weert. Tevens wordt geregeld dat
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.
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voor alle overige gemeenten een heffingsvermindering van € 12.500 per nieuwbouwwoning
komt te gelden.
Aangenomen. Tegen: FVD.
Invoeging onderdeel Gb in artikel XX
51 (Omtzigt) over het verlengen van de termijn waarbinnen een verzoek moet zijn gedaan
Dit amendement bewerkstelligt dat (ex-)ondernemers die in het verleden te maken hebben
gekregen met de terugvordering van toeslagen als gevolg van de omzetting in 2014, 2015
of 2016 van de lening die zij in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
2004 ontvingen in een ‘bedrag om niet’ zes maanden langer een beroep kunnen doen op
de compensatieregeling die in verband hiermee is opgenomen in artikel XXXV van het
Belastingplan 2019. Op grond van het huidige artikel XXXV, tweede lid, van het
Belastingplan 2019 moet het hiervoor vereiste verzoek uiterlijk op 31 december 2019 zijn
ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen. Met dit amendement wordt in de mogelijkheid
voorzien het verzoek om toepassing van de compensatieregeling nog tot en met 30 juni
2020 te doen.
Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen amendementen
Artikel I en artikel XXI, onderdelen A en B
32 (Van Otterloo) over minder belasting voor kleine vermogens
De in dit amendement opgenomen wijziging van artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting
2001 (Wet IB 2001) regelt dat over het gedeelte van de grondslag sparen en beleggen dat
meer bedraagt dan € 0 maar niet meer dan € 71.650 (de eerste schijf van Box 3) voor
100% wordt toegerekend aan rendementsklasse I (het spaardeel).
Tezamen met het heffingsvrij vermogen van bijna 30.846 euro, leidt dit amendement er
toe dat vermogen tot ruim 100.000 euro op een realistische wijze wordt belast als
spaargeld. De toerekening van de grondslag aan het spaardeel en het beleggingsdeel in de
2e en 3e schijf blijft ongewijzigd.
Ter dekking voorziet hiervan voorziet dit amendement in een verhoging van het in het
wetsvoorstel opgenomen tarief in de tweede tariefschijf van de vennootschapsbelasting
(voor het deel van de winst boven € 200.000) met 0,9%-punt (van 25% naar 25,9%) in
2020 en met 0,85%-punt (van 21,7% naar 22,55%) vanaf 2021.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS.
Diverse artikelen
31  35 (Van Otterloo) over de ouderkorting
Dit amendement zorgt ervoor dat per 1 januari 2020 de maximale ouderenkorting in de
inkomstenbelasting en in de loonbelasting, na indexatie op 1 januari 2020, met € 200
wordt verhoogd. Tevens wordt per 1 januari 2020 het afbouwpercentage van de
ouderenkorting in de inkomstenbelasting en in de loonbelasting verminderd van 15% naar
5%.
Het amendement wordt gedekt door het lage-inkomensvoordeel (LIV), ook bekend onder
de naam “primarksubsidie”, af te schaffen.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en PVV.
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Artikel XII, onderdeel E, en toevoeging onderdeel H
27  63 (Snels) over maximaal 3 jaar meenemen van aftrekbare rente uit eerdere jaren
Dit amendement verruimt de budgettaire ruimte voor de voorgestelde
heffingsvermindering in de verhuurderheffing (artikel XIV, heffingsvermindering
nieuwbouw). Deze heffingsvermindering is bedoeld voor nieuwbouw van woningen met een
huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag in regio’s waar de druk op de
woningmarkt het grootst is. Met de verruiming van de budgettaire ruimte kan tegemoet
gekomen worden aan de wens om deze heffingsvermindering ook beschikbaar te stellen
aan andere regio’s met druk op de woningmarkt. Extra budgettaire ruimte voor de
voorgestelde heffingsvermindering in de verhuurderheffing is ook te gebruiken voor
knelpunten (sloop) in krimpgebieden. Dekking voor deze verruiming volgt uit dit
amendement en bedraagt € 10 miljoen in 2024, € 21 miljoen in 2025 en € 31 miljoen
structureel vanaf 2026.
Dit amendement introduceert in artikel 15b, vijfde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) een maximumtermijn van drie jaren voor
het voortwentelen en in aftrek brengen van niet-aftrekbare saldi aan renten. Als gevolg
van deze wijziging kunnen saldi aan renten die in een jaar niet in aftrek komen bij het
bepalen van de winst nog slechts in aftrek worden gebracht bij het bepalen van de winst
van het volgende jaar en de twee daaropvolgende jaren.
Voor het saldo aan niet-aftrekbare renten dat is ontstaan in boekjaren die zijn
aangevangen in het kalenderjaar 2019 geldt dat de maximumtermijn van drie jaren niet
geldt, zodat dat saldo onbeperkt kan worden voortgewenteld. Door de maximumtermijn
van drie jaren, in samenhang met de verplichte volgorde waarin niet-aftrekbare saldi aan
renten in aftrek komen die is opgenomen in artikel 15b, vijfde lid, tweede zin, Wet Vpb
1969 (op grond waarvan niet-aftrekbare saldi aan renten in aftrek komen in de volgorde
waarin die saldi zijn ontstaan), gaat een niet-aftrekbaar saldo aan renten dat ontstaat in
het boekjaar dat aanvangt in het kalenderjaar 2020 of in een later kalenderjaar eerder
verloren dan een niet-aftrekbaar saldo aan renten dat is ontstaan in het boekjaar dat is
aangevangen in het kalenderjaar 2019. Hiervoor regelt overgangsrecht dat een saldo aan
niet-aftrekbare renten uit het boekjaar dat aanvangt in het kalenderjaar 2020 of in een
later kalenderjaar in aftrek komt vóór het saldo aan niet-aftrekbare renten uit het boekjaar
dat is aangevangen in het kalenderjaar 2019.
Als gevolg van dit amendement wordt tevens de structuur van het in het wetsvoorstel
opgenomen artikel XII, onderdeel E, aangepast, waarbij een reeds in het wetsvoorstel
opgenomen wijziging van artikel 15b, tweede lid, Wet Vpb 1969 wordt opgenomen in
artikel XII, onderdeel E, onder 1.
Voor de Belastingdienst is het beter uitvoerbaar om het saldo aan openstaande rente voor
maximaal drie jaren bij te houden dan een langere termijn.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, SGP en PVV.
Artikel XII, onderdeel F
33 (Nijboer) over aanpassing van de minimumkapitaalregel
Dit amendement regelt dat de voorgestelde minimumkapitaalregel voor banken en
verzekeraars de verschuldigde renten ter zake van geldleningen van aftrek uitsluit voor
zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 90% - in plaats van 92% - van het
balanstotaal. Hierdoor grijpt de maatregel reeds aan indien het eigen vermogen van een
bank of verzekeraar minder bedraagt dan 10% - in plaats van 8% - van het balanstotaal.
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Dit amendement leidt tot een additionele structurele opbrengst van € 185 miljoen vanaf
2022. De opbrengst wordt volledig ingezet om de budgettaire ruimte voor de
heffingsvermindering in de verhuurderheffing te vergroten.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS en PVV.
Invoeging artikel XIIA
18 (Kwint) over het verhogen van de bankenbelasting
Dit amendement verhoogt het tarief van de bankenbelasting zodanig dat daarmee een
budgettaire opbrengst van € 1 miljard wordt behaald. Hiermee voorziet dit amendement in
een dekking voor het amendement 35 300 VIII, nr. 16.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS en PVV.
Diverse artikelen
9  29 (Leijten en Beckerman) over beperking van de verhuurderheffing
Dit amendement zorgt voor een forse beperking van de verhuurderheffing, die geheven
wordt bij verhuurders van sociale huurwoningen zoals woningcorporaties. Vanaf 2020
wordt de verhuurderheffing met 500 miljoen euro structureel verlaagd. Op deze manier
wordt het mogelijk gemaakt om een investeringsfonds op te richten om de bouw van
betaalbare woningen te stimuleren door de overheid. Gezien de huidige tekorten aan
betaalbare woningen, de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de opgaven tot
verduurzamen wordt met dit amendement geld vrijgemaakt zodat woningcorporaties aan
deze grote maatschappelijke taken kunnen voldoen. Iedereen verdient een betaalbaar dak
boven zijn hoofd.
Als dekking wordt slechts 0,7%-punt meer winstbelasting gevraagd van bijvoorbeeld grote
bedrijven en multinationals. Het tarief in de tweede schijf van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 25%
naar 25,7%. Ook voor de komende jaren wordt het tarief in de tweede schijf van de Wet
Vpb 1969 structureel aangepast om de verlaagde verhuurderheffing te dekken. De
opbrengst wordt gebruikt voor een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing zodat
betaalbare huizen gebouwd kunnen worden.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en
50PLUS.
Artikel XIV en de bijlage
25 (Nijboer) over de heffingsvermindering voor nieuwbouw die van toepassing wordt in
elke gemeente
Dit amendement regelt dat de voorgestelde heffingsvermindering voor nieuwbouw van
goedkope huurwoningen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing wordt in elke
gemeente. De woningnood heerst in heel Nederland. Het kabinet kiest ervoor de regeling
voornamelijk open te stellen voor de Randstad. Zo vallen Maastricht, heel Drenthe en
Zeeland, Nijmegen, Arnhem, Breda, Nieuwegein, Maastricht, Leeuwarden en vele andere
gemeenten waar betaalbare woningen hard nodig zijn buiten de boot. De indiener is van
mening dat de woningnood breed leeft in Nederland en wil dat elke regio gebruik kan
maken van deze regeling. Daarin voorziet dit amendement.
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Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP en
PVV.
Artikel XIV, onderdelen C en D
28 (Nijboer) over een verlaging van de verhuurderheffing voor krimpregio's en RotterdamZuid
Indiener is van mening dat ook in krimpregio’s en Rotterdam-Zuid meer nieuwe betaalbare
woningen gebouwd moeten kunnen worden. Hier ligt een grote opgave voor
woningcorporaties. Met dit amendement wordt de regeling vermindering
verhuurderheffing voor krimpgebieden en Rotterdam-Zuid opnieuw opengesteld voor
investeringen die worden gerealiseerd na 1 januari 2020. De regeling wordt bekostigd uit
het algehele budget voor de vermindering verhuurderheffing van 1 mld euro. Hiervoor
wordt jaarlijks maximaal 70 mln. euro uitgetrokken.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, SGP en PVV.
Artikel XV
12  16 (Nijboer)

over een overdrachtsbelasting-tarief van 0 percent voor starters

Algemeen deel
Iedereen moet zeker kunnen zijn van een goede woning. Maar dat grondrecht staat onder
druk. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen zijn dikwijls te
duur. Starters hebben het moeilijk om een huis te kopen. Beleggers kopen in de grote
steden inmiddels één op de vijf huizen op en in de rest van Nederland één op de tien. Dit
amendement zorgt ervoor dat starters een overdrachtsbelasting-tarief van 0 percent gaan
betalen. Beleggers gaan juist 6 percent overdrachtsbelasting betalen. Zo verkrijgen
starters een voordeel ten opzichte van beleggers en in mindere mate ten opzichte van
doorstromers. Zo beoogt de initiatiefnemer de kansen van starters te vergroten.
Artikelsgewijs
Onderdeel 1 (artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer)
Artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) regelt de
differentiatie van het overdrachtsbelastingstarief voor de verkrijging van woningen of van
rechten waaraan deze zijn onderworpen. In het voorgestelde tweede lid wordt een
differentiatie gemaakt tussen verkrijgers die nooit eerder een woning hebben verkregen
(«starters»), verkrijgers van een woning die reeds twee of meer woningen in eigendom
hebben en overige verkrijgers van woningen. Het toe te passen tarief voor het verkrijgen
van de woning en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, wordt afhankelijk gesteld
van de vraag of de verkrijger op het moment van de verkrijging van een woning reeds
eerder een woning in eigendom heeft verkregen of al twee of meer woningen in eigendom
heeft.
Op basis van het voorgestelde artikel 14, tweede lid, onderdeel a, WBR geldt het tarief van
nihil voor de verkrijging door een natuurlijk persoon die voor het eerst een woning
verkrijgt (en een recht waaraan deze is onderworpen). Een natuurlijk persoon die de
eigendom van een woning verkrijgt en reeds op een eerder moment een woning (mede)eigendom heeft verkregen, komt niet in aanmerking voor het tarief van nihil. Indien een
woning wordt verkregen door twee of meer verkrijgers, dan dient deze bepaling bij iedere
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verkrijger te worden getoetst. Dit betekent dat als een of meer van de verkrijgers eerder
een woning in eigendom heeft verkregen, ten aanzien van geen van de verkrijgers het
tarief van nihil kan worden toegepast. Het tarief van nihil geldt ook voor de verkrijging van
rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als bedoeld in artikel 4, eerste
lid, onderdeel b, WBR (zoals een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve flatvereniging).
Dat volgt uit hier voorgestelde vierde lid.
Op basis van artikel 14, tweede lid, onderdeel b, WBR geldt het tarief van 6 percent voor
de verkrijging van een woning (en van rechten waaraan deze is onderworpen), in het geval
de verkrijger op het tijdstip van de verkrijging reeds (mede) de eigendom heeft van twee
of meer woningen, met uitzondering van woningbouwcorporaties. Indien een woning wordt
verkregen door twee of meer verkrijgers, dan dient deze bepaling bij iedere verkrijger te
worden getoetst. Dit betekent dat als een van de verkrijgers de (mede)eigendom heeft van
twee of meer woning of rechten waaraan deze zijn onderworpen, iedere verkrijger van de
woning het 6 percent tarief voor zijn aandeel in de verkrijging dient toe te passen. Het
tarief van 6 percent geldt ook voor de verkrijging van rechten van lidmaatschap van
verenigingen of coöperaties als bedoeld in artikel 4, eerste lid, WBR. Voor deze
verkrijgingen geldt in dit geval het tarief van 6 percent, voor zover deze rechten middellijk
of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen en de verkrijger reeds de eigendom heeft,
dan wel mede de eigendom heeft, over twee of meer woningen en van rechten waaraan
deze zijn onderworpen. Dat volgt uit het hier voorgestelde vierde lid.
Op basis van artikel 14, tweede lid, onderdeel c, WBR geldt een tarief van 2 percent voor
verkrijgingen van woningen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, die niet onder
het voorgestelde artikel 14, tweede lid, onderdelen a en b, WBR vallen. Dit bestrijkt onder
meer woningbouwcorporaties en het geval waarin de verkrijger een woning verkrijgt, en
reeds (mede) de eigendom heeft van één woning. Het tarief van 2 percent
overdrachtsbelasting geldt dan ook voor de tweede woning. Het tarief van 2 percent geldt
ook voor de verkrijging van rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als
bedoeld in artikel 4, eerste lid, WBR. Dat volgt uit het voorgestelde vierde lid. Voor deze
verkrijgingen geldt het tarief van 2 percent, voor zover deze rechten middellijk of
onmiddellijk woningen vertegenwoordigen en de verkrijger reeds de eigendom heeft, dan
wel mede de eigendom heeft, van niet meer dan één woning en van rechten waaraan deze
zijn onderworpen.
Onderdeel 2 (artikel 14, derde en vierde lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer)
Het voorgestelde derde lid regelt dat voor de verkrijging van aandelen in rechtspersonen
als bedoeld in artikel 4, eerste lid, WBR, het tarief van 6 percent geldt, voor zover deze
aandelen en rechten middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen.
Het voorgestelde vierde lid regelt dat de tariefdifferentiatie ook geldt ook voor de
verkrijging van rechten van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties als bedoeld in
artikel 4, eerste lid, onderdeel b, WBR (zoals een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve
flatvereniging).
Het voorgestelde vijfde lid regelt dat voor de toepassing van het tarief aanhorigheden
gelijk worden gesteld met woningen. Voor de verkrijging van een aanhorigheid die
tegelijkertijd met de woning wordt verkregen kan dan hetzelfde tarief worden toegepast.
Ook kan hetzelfde tarief worden toegepast als bij de woning aanhorigheden worden
aangekocht, zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke
die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en tot de woning gaan behoren. In
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dat geval wordt hetzelfde percent aan belasting gerekend als van toepassing was op de
verkrijging van de woning. De starter die tegen een percent van nihil overdrachtsbelasting
betaalde voor de koop van zijn eerste woning, betaalt derhalve ook nihil
overdrachtsbelasting voor een parkeerplek die tot zijn woning gaat behoren. Daaren-tegen
betaalt degene die 6 percent overdrachtsbelasting betaalde voor de koop van zijn derde
woning, ook 6 percent overdrachtsbelasting voor een parkeerplek die tot zijn derde woning
gaat behoren.
Budgettair
De kosten van het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters zijn door het CPB
geraamd op circa € 0,4 miljard jaarlijks structureel. De opbrengst voor het invoeren van
een overdrachtsbelastingtarief van 10% voor woningen in box 3 is eerder geraamd op circa
€ 160 miljoen. Indien het tarief 6% zou zijn, is de geschatte budgettaire opbrengst circa €
0,1 miljard jaarlijks structureel. Voor de overige 0,3 miljard wordt dekking verkregen door
de opbrengst van het amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen
van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS en de PVV.
Artikelen XV en XIX
24 (Stoffer) over verhoging van de kansspelbelasting
Dit amendement regelt dat het toptarief van de loon- en inkomstenbelasting niet wordt
verlaagd en blijft op 51,75%. De opbrengst wordt aangewend voor een verlaging van het
basistarief van die belastingen - ten opzichte van de in het wetsvoorstel opgenomen
tarieven - met 0,14%-punt in 2020 en 2021.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en SGP.
Artikel XX, diverse onderdelen
10  23  30 (Nijboer) over het verhogen van het toptarief
Dit amendement regelt dat het toptarief van de loon- en inkomstenbelasting niet wordt
verlaagd en blijft op 51,75%. De opbrengst wordt aangewend voor een verlaging van het
basistarief van die belastingen - ten opzichte van de in het wetsvoorstel opgenomen
tarieven - met 0,14%-punt in 2020 en 2021.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS en PVV.
Artikel XXI, onderdeel B
5 (Asscher en Nijboer) over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021
Dit amendement schrapt de geplande verlaging van het hoge 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. In het Belastingplan 2020 is de verlaging van het tarief in 2020 geschrapt. Het
wetsvoorstel voorziet echter nog altijd in een verlaging van het toptarief in de
vennootschapsbelasting naar 21,7% in 2021. Dit amendement maakt dit ongedaan en zet
het hoge tarief in de vennootschapsbelasting per 2021 op 25%.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS en PVV.
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Moties
21 (Omtzigt c.s.) over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken
Met algemene stemmen aangenomen.
22 (Leijten) over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van
de liquidatie- en stakingsverliesrekening
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP,
ChristenUnie en PVV.
39 (Edgar Mulder en Wilders) over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10%
van het transferbedrag
Verworpen. Voor: PVV.
40 (Edgar Mulder) over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's
Verworpen. Voor: SP en PVV.
41 (Edgar Mulder) over het terugdraaien van de btw-verhoging
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en
FVD.
42 (Lodders c.s.) over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE-tarief
voor de glastuinbouw
Aangenomen. Tegen: PVV.
43 (Lodders en Van Weyenberg) over onderzoek naar de empirische effecten van
verstoringen in het globaal evenwicht
Aangenomen. Tegen: PVV.
44 (Lodders) over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.
45 (Lodders c.s.) over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2
Met algemene stemmen aangenomen.
46 (Snels) over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de
meldingsplicht
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.
47 (Omtzigt en Lodders) over de juridische houdbaarheid van box 3
Aangenomen. Tegen: PvdA.
48 (Omtzigt en Lodders) over de implementatie van meetmethoden en de bpm
Aangenomen. Tegen: SP, DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV, FVD en Van Haga.
49 (Omtzigt en Lodders) over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor
Met algemene stemmen aangenomen.
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50 (Omtzigt c.s.) over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van
doorstroomlanden
Aangenomen. Tegen: FVD.
52 (Alkaya en Leijten) over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een
medische indicatie in de dagbesteding zit
Aangehouden.
53 (Van Weyenberg en Middendorp) over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve
vormen van nieuwsvoorziening
Aangenomen. Tegen: FVD.
54 (Van Weyenberg c.s.) over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de
bronbelasting op rente en royalty's
Aangenomen. Tegen: FVD.
55 (Van Weyenberg en Alkaya) over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens
boven de 1 miljoen euro
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, ChristenUnie en PVV.
56 (Bruins c.s.) over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor
elektrische auto's
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.
57 (Van Raan) over prioriteit geven aan CO2-reductie
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en Van Kooten-Arissen.
58 (Van Raan) over een CO2-grensheffing
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS.
59 (Stoffer) over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, SGP en PVV.
60 (Stoffer) over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, SGP, PVV en FVD.
61 (Stoffer) over de bpm voor auto's in het A- en B-segment
Verworpen. Voor: SP, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FVD.

