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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 8 december 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35.925 IX 
 
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, 
Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: FVD, PvdD en BIJ1. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 1 Belastingen 
Artikel 8 Apparaat kerndepartement 
7 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank 
belastingen en sociale zekerheid 
 
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband 
met de formatiereductie van voorlichters. Ook regelt dit amendement dat binnen artikel 1 
Belastingen 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het opzetten van een denktank voor 
de toekomst van belastingen en sociale zekerheid. Het wordt bewust toegevoegd aan dit 
artikel zodat duidelijk is dat deze denktank buiten het departementsapparaat dient te 
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worden geplaatst. Dit bedrag dient structureel te worden toegevoegd voor het in stand 
houden van deze denktank. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, PvdD, SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV 
en Groep Van Haga. 
 
Artikel 1 Belastingen 
11 (Van Nispen) over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen 
vermogen 
 
Naar schatting wordt jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld in Nederland 
witgewassen. Van dit bedrag weet de politie jaarlijks gemiddeld maar tussen de 100 en 
300 miljoen af te pakken. Misdaad zou niet mogen lonen, maar doet dat op dit moment 
wel. Om dit tegen te gaan wil indiener investeren in meer financieel rechercheurs om 
financieel onderzoek te doen, geldstromen te volgen en misdaadgeld te ontnemen. Ook wil 
indiener dat geïnvesteerd wordt in de FIOD en het OM en dat de samenwerking tussen, 
politie, gemeenten, FIOD en OM wordt verbeterd zodat gericht kan worden bekeken welke 
aanpak in welk geval tot het beste resultaat leidt en recht doet aan het uitgangspunt dat 
misdaad niet mag lonen. Indiener wil in totaal € 100 miljoen investeren: € 70 miljoen voor 
meer financieel rechercheurs, € 20 miljoen voor het OM en € 10 miljoen voor de FIOD. 
Voor de investering in meer financieel rechercheurs en het OM heeft indiener een 
amendement ingediend op de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.1 
Dekking wordt gevonden in het feit dat deze investering zichzelf meer dan zal 
terugverdienen. Daartoe zijn in genoemd amendement op de begroting van het Ministerie 
van J&V de afpakopbrengsten verhoogd (artikel 33). De kosten gaan dus voor de 
opbrengsten uit. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 
 


