
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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29612  Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige wetten (meer 

doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 november 2004 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Invoeging van een nieuw onderdeel Ea 
12→13→14→16 (Fierens) 
 Dit amendement strekt ertoe een marge in te voeren waardoor een bij beschikking 
vastgestelde waarde geacht wordt juist te zijn indien deze waarde slechts beperkt afwijkt van 
de waarde bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.  
De voorgestelde marge is bij objecten met een bij beschikking vastgestelde waarde van niet 
meer dan € 200 000 vijf procent is. Bij objecten met een hogere bij beschikking vastgestelde 
waarde is de marge op een lager percentage vastgesteld, omdat de belangen in absolute zin 
daarbij hoger zijn. Bij een object met een bij beschikking vastgestelde waarde van 
bijvoorbeeld € 500 000 is de marge vier procent (€ 20 000), bij een object met een bij 
beschikking vastgestelde waarde van bijvoorbeeld  € 800 000 is de marge drie procent (€ 24 
000) en bij een object met een bij beschikking vastgestelde waarde van bijvoorbeeld  
€ 2 000 000 is de marge twee procent (€ 40 000). Het absolute maximum van de marge is 
gesteld op een bedrag van € 100 000, dit bedrag geldt bij objecten met een bij beschikking 
vastgestelde waarde van € 5 000 000 of meer.  
 De voorgestelde systematiek met een aanvaardbaar geachte marge leidt ertoe dat bezwaar, 
beroep of hoger beroep tegen een waardebeschikking alleen zin heeft als de bij beschikking 
vastgestelde waarde meer dan de hier bedoelde marge afwijkt van de volgens de regels van 
hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken vast te stellen waarde. 
Aangenomen. Tegen: CDA 
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