
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 
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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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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35241  
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 
2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet 
implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) 
 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-
Arissen, 50PLUS, PvdA en Van Haga. 
Tegen: PVV en FVD. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Artikel I, invoeging onderdeel Da, en artikel IV, eerste lid  
5  9 (Leijten en Beckerman) over het uitzonderen van woningcorporaties van de ATAD  
 
Dit amendement verlaagt de lastendruk voor woningcorporaties. Zij moeten jaarlijks 144 
miljoen betalen door regelgeving die bedoeld is voor multinationals. Woningcorporaties 
hebben een maatschappelijke taak zonder winstoogmerk en moeten daarom uitgezonderd 
worden van deze regelgeving. Hierdoor krijgen woningcorporaties meer ruimte om te 
investeren in de woningvoorraad, verduurzaming of huurverlaging. 
 
De implementatie in 2019 van de EU-Richtlijn antibelastingontwijking, de Anti Taks 
Avoidance Directive (hierna: ATAD) heeft tot doel multinationaal opererende bedrijven 
meer belasting te laten betalen en zorgt ervoor dat de rente over leningen gemaximeerd 
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afgetrokken kan worden van de winst. Deze earningsstrippingmaatregel leidt tot een 
bredere grondslag waarop multinationale bedrijven belasting betalen. Dit amendement 
regelt dat toegelaten instellingen (woningcorporaties) worden uitgezonderd van de 
earningsstrippingmaatregel, binnen de ruimte van de uitzonderingsmogelijkheid die ATAD 
biedt. 
Sinds 2013 zijn verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen verplicht om extra 
belasting te betalen aan de overheid in de vorm van de verhuurderheffing. Los van de 
waardering van deze maatregel leidt die ertoe, dat de richtlijn nu ook ziet op 
woningcorporaties als ware zij commerciële multinationale bedrijven, terwijl zij winsten 
niet via renteaftrek kunstmatig verlagen. Omdat de taak van de woningcorporaties van 
algemeen nut is en zij cruciaal zijn voor het zorgen  voor betaalbare en kwalitatief goede 
volkshuisvesting in heel Nederland, regelen de indieners dat de woningcorporaties niet 
worden aangeslagen via de ATAD.  
Daarnaast zijn de gevolgen voor woningcorporaties van de earningsstrippingmaatregel 
groter dan voorzien. De vennootschapsbelasting (vpb) stijgt als gevolg van ATAD en de 
niet-aftrekbare rente met ongeveer 320 miljoen euro. Dat is ruim drie keer zoveel dan was 
berekend door het kabinet bij de invoering. Ook de overige vpb stijgt sneller, waardoor in 
totaal ongeveer 700 miljoen euro aan vpb inclusief ATAD moet worden betaald. Met dit 
amendement wordt ook voorkomen dat de lastendruk door de vpb verder oploopt.  
 
Uitzondering van woningcorporaties bij ATAD is gangbaar in de Europese Unie. Bovendien 
heeft de regering zelf al een uitzondering gemaakt voor bestaande Publiek-Private 
Samenwerking (PPS)-projecten die verband houden met openbare infrastructurele 
projecten. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, SGP en  
PVV. 
 
 
 
 
Moties (gepubliceerd in het dossier van het wetsvoorstel 
Belastingplan 2020 (35302)) 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 


