
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 6 juli 2007 

   

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
30432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering 

banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld 
 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De PvdA, 

Groenlinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV  stemden voor. 
 

Aangenomen amendementen 
Artikel VIA 
16 → 19 (Luijben) 

Dit amendement beoogt in de wet op te nemen dat het wetsvoorstel binnen vijf jaar wordt 
geëvalueerd. Hierin moet worden gekeken of de doelstelling van meer transparantie en 
lagere prijzen als gevolg van toegenomen concurrentie is behaald. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Artikel I, onderdeel F, tweede lid 
Artikel I, onderdeel N 
Artikel VA 
20 → 22 (Luijben) 

Dit amendement draait de derde nota van wijziging terug waar het gaat om de aanpassing 
van de dekking. Als gevolg daarvan hoeft de assurantiebelasting niet te worden verhoogd. 
Deze gewijzigde versie is het gevolg van de inmiddels uitgebrachte vierde nota van 

wijziging (nr. 21). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 

Moties 
18 (Omtzigt/Tang) om de kosten van hypotheken en individuele pensioenen transparant te 
maken 
Met algemene stemmen aangenomen 


