
Amendementen zijn in de 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 november 2001 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Financiën 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28013  Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-I Arbeidsmarkt en 

inkomensbeleid) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 november 2001 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikel I onderdeel Ba 
13→27→31A  (Giskes c.s.) 
Met dit amendement wordt de aanwending van de opbrengst van amendement nr. 16. 
geregeld. In onderdeel A, wordt de inkomensgrens voor de regeling van uitgaven voor 
kinderopvang verlaagd naar € 3 494. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD en ChristenUnie 
 
 
Artikel I onderdeel C 
12 (Dijsselbloem c.s.) 
Dit amendement beoogt de fiscale faciliteit voor mensen die in huis de zorg van 
gehandicapten kinderen van 27 jaar en ouder op zich nemen, ook van toepassing te laten zijn 
indien de thuis geboden zorg ouders, broers, zusters, vrienden of vriendinnen betreft.  Het 
uitvoeringsbesluit moet worden aangepast als dit amendement wordt aangenomen. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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Artikel I onderdeel C 
15→22→32 (van der Vlies c.s.) 
Dit amendement beoogt om analoog aan de mogelijkheid van aftrek van ziektekosten van 
thuiswonende ernstig gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder deze mogelijkheid ook te 
introduceren voor belastingplichtigen die hun zorgafhankelijke ouders, broers of zusters ter 
verzorging in huis nemen. Iemand wordt als zorgafhankelijk beschouwd wanneer hij op grond 
daarvan ook aanspraak zou kunnen maken op opname in een AWBZ-instelling. De dekking 
van dit amendement moet worden gezocht in een verlaging van de voorgenomen verhoging 
van de algemene heffingskorting. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikelen I onderdelen J L M en O, IA, II onderdelen A en E, IIA, VB en VII 
8→14 (Dijsselbloem en De Vries) 
Met deze amendementen worden de volgende wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht: 
- De ouderenkorting wordt verhoogd met € 45. 
- De aanvullende kinderkorting wordt extra verhoogd met € 143. 
- De verhoging van de arbeidskorting met € 23 vervalt. 
- De combinatiekorting wordt met € 47 verhoogd in plaats van met € 50. 
- De belastingvrije bonus voor oudere werknemers vervalt. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Artikel I onderdeel M 
13→27→31 B (Giskes c.s.) 
Met dit amendement wordt de aanwending van de opbrengst van amendement nr. 16. 
geregeld. In onderdeel B, de combinatiekorting in 2003 met € 16 verhoogd naar € 209 en in 
2004  met € 12 naar € 221.  
Aangenomen. Tegen : CDA en SGP 
 
 
Artikelen I, VI en VIA 
16 (De Vries) 
Met de wijzigingen onder I worden de herintreders uit de toetrederskorting geschrapt. Dit 
levert een besparing op van f 42 mln. in 2002 en structureel f 110 mln. Voorts wordt de 
hoogte van de toetrederskorting verlaagd naar f 5000, te betalen in tranches van f 3000, f 1000 
en f 1000.  Deze maatregel levert met ingang van 2003 een structurele besparing op van f 43 
mln. De structurele besparing van deze maatregelen betreft derhalve f 110 + f 43 = f 153 mln. 
De wijzigingen onder II en III houden verband met het vervallen van de herintrederskorting 
uit de toetrederskorting. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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Artikelen II en VB 
11 (De Vries c.s.) 
In onderdeel I van dit amendement wordt beoogd de flexibele beloningsregeling niet in de wet 
op te nemen. Het budgettaire effect voor de flexibele beloningsregeling was voor 2002 
geraamd op € 45 mln. (f 100 mln.). Met onderdeel II van dit amendement wordt voor wat 
betreft de flexibele beloningsregeling afstemming bereikt tussen de Wet op de loonbelasting 
1964 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel III 
9 (Dijsselbloem c.s.) 
Ingevolge dit amendement wordt de afdrachtvermindering toetreders niet ingevoerd 
(opbrengst f 75 mln) en wordt de basis afdrachtvermindering scholing verhoogd met 5%-punt 
(kosten f 75 mln.). 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdelen B, E en F 
21 (Vendrik/De Wit) 
Dit amendement regelt een aparte aftrek voor buitengewone uitgaven voor chronisch zieken 
en gehandicapten met een drempel van 2% van het verzamelinkomen, indien het 
verzamelinkomen meer dan  € 6411 bedraagt en minder dan € 49 946. De groep gerechtigden 
wordt als volgt afgebakend. In de eerste plaats hebben gerechtigden tot een uitkering ingevolg 
de WAO, WAZ en WAJONG toegang tot deze faciliteit, indien deze uitkering is vastgesteld 
op basis van een verhoogde grondslag. Daarnaast kunnen gehandicapten en chronisch zieken 
buitengewone uitgaven presenteren indien zij over een toekenning beschikken voor een 
voorziening of hulpmiddel. Hiervoor zal bij nadere regelgeving een limitatieve lijst worden 
opgesteld. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
Artikel I onderdeel D 
19→28 (Vendrik c.s.) 
Dit amendement regelt dat de aftrek van uitgaven voor sociaal verkeer door chronisch zieken 
en gehandicapten beter in de wet wordt opgenomen. Bij amvb zal worden uitgewerkt welke 
de groep van gerechtigden is. Daarbij zal worden aangehaakt bij de aantekening in het 
rijbewijs voor gehandicapten en chronisch zieken met een eigen vervoersmiddel, dan wel het 
ter beschikking hebben van een invalideparkeerkaart. Chronisch zieken en gehandicapten die 
gebruik maken van collectief vervoer dienen te beschikken over een passagierspas. Tevens zal 
in voornoemde amvb nader worden uitgewerkt dat buitengewone uitgaven ter zake van 
sociaal verkeer op forfaitaire basis in aanmerking worden genomen. Dit forfait wordt 
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berekend op basis van 5000 kilometer per jaar. In het geval dat sociaal verkeer met een eigen 
vervoermiddel wordt afgelegd wordt gerekend met een kilometervergoeding van 16 eurocent. 
Bij gebruik van collectief vervoer bedraagt de vergoeding 27 eurocent. Indien het aantal 
kilometers voor sociaal vervoer de grens van 5000 kilometer op jaarbasis overschrijdt, 
worden deze in aanmerking genomen voor zover deze wat maatschappelijk gebruikelijk is 
overstijgen. Hiervoor zullen nadere regels worden gesteld. Eventuele vergoedingen voor 
sociaal verkeer uit hoofde van de WVG worden in mindering gebracht op het in aanmerking 
te nemen bedrag. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
Artikelen I onderdeel F en VI 
20→29 (Vendrik c.s.) 
Dit amendement regelt dat de toepassing van de vermeningsvuldigingsfactoren wordt beperkt 
tot de groep chronisch zieken en gehandicapten. Voor afbakening van de doelgroep worden 
voorstellen gedaan in de toelichting bij het amendement, dat een aparte aftrek buitengewone 
uitgaven van chronisch zieken en gehandicapten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks,  CDA, ChristenUnie en SGP 
 
Artikelen I onderdelen J,  M,  P, R, T, IA onderdeel A,  IIA, VI , VIA en VII 
17 (Vendrik) 
Dit amendement regelt een forse impuls voor de kinderopvang ter waarde van € 237 miljoen 
(structureel € 268 miljoen).  Financiering wordt gevonden middels de volgende maatregelen 
- De verhoging van de arbeidskorting met € 23 vervalt. 
- De verhoging van de combinatiekorting met € 50 wordt ongedaan gemaakt 
- De herintreders worden uit de toetrederskorting geschrapt. 
De met deze middelen te realiseren verlaging van de drempelbedragen die gelden bij het in 
aanmerking nemen van kosten van kinderopvang kan niet bij amendement worden 
gerealiseerd, omdat deze bedragen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling IB 2001. De 
drempelbedragen zouden op de volgende wijze kunnen worden verlaagd: 
 

Verzamelinkomen Eigen bijdrage 2002 

Van Tot 1e kind Elk volgend kind 

0 ƒ 126.101 / € 57.222 0 0 

ƒ 126.101 / € 57.222 ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 5.494 / € 2.493 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 6.651 / € 3.018 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 145.901 / € 66.207 ƒ 7.806 / € 3.542 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 145.901 / € 66.207  ƒ 8.956 / € 4.064 ƒ 2.050 / € 930 

 

In 2003 en 2004 zouden de bedragen in de 3e kolom (eigen bijdrage voor het eerste kind) 

ieder jaar nog met ƒ 1.000 / € 454 kunnen worden verlaagd om uit te komen op het structurele 

bedrag. 
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Verzamelinkomen Eigen bijdrage 2003 

Van Tot 1e kind Elk volgend kind 

0 ƒ 126.101 / € 57.222 0 0 

ƒ 126.101 / € 57.222 ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 4.494 / € 2.039 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 5.651 / € 2.564 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 145.901 / € 66.207 ƒ 6.806 / € 3.088 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 145.901 / € 66.207  ƒ 7.956 / € 3.610 ƒ 2.050 / € 930 
 

Verzamelinkomen Eigen bijdrage 2004 

Van Tot 1e kind Elk volgend kind 

0 ƒ 126.101 / € 57.222 0 0 

ƒ 126.101 / € 57.222 ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 3.494 / € 1.586 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 132.701 / € 60.217 ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 4.651 / € 2.111 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 139.301 / € 63.212 ƒ 145.901 / € 66.207 ƒ 5.806 / € 2.635 ƒ 2.050 / € 930 
ƒ 145.901 / € 66.207  ƒ 6.956 / € 3.156 ƒ 2.050 / € 930 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks  
 
Artikel 
18 (De Haan) 
Nog niet in druk verschenen. 
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie, SGP 
 
 
MOTIES 
 
23 (De Vries c.s.) over stimulering van waterkrachtcentrales  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
24 (Dijsselbloem c.s.) over inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
25 (Dijsselbloem c.s.) over achterstelling van co-ouders  
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
26 (Dijsselbloem/Vendrik) over groenfinanciering  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
30 (De Haan) over bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer 
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie en SGP 


