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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het 

gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het 

maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op 

woningen) 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 4 oktober door de Tweede 

Kamer aangenomen. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD en CDA stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen I, II en III 

13→19 (De Pater-Van der Meer) 

Dit amendement beoogt ook huishoudens die een in hoofdzaak niet-woning bewonen, zoals 

woningen die behoren bijbedrijfspanden, te laten profiteren van de afschaffing van het 

gebruikersdeel OZB op woningen. 

Hiervoor is een structurele wijziging van de heffingsgrondslag nodig. Gezien het feit dat dit 

niet uitvoerbaar is voor 1 januari 2007 maakt het amendement het mogelijk voor genoemde 

huishoudens om op verzoek vermindering van het gebruikersdeel OZB te vragen. Voor zover 

dit amendement een wijziging van de WOZ noodzakelijk maakt, dient die te worden 

meegenomen met het Belastingplan. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie, SGP, LPF en Groen Nawijn. 

 

 



2 / 2 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen I, II en III 

12 (Van der Staaij) 

Dit amendement beoogt het schrappen van het maximeren van de overige OZB-tarieven. Het 

invoeren van nadere maximeringsbepalingen vormt een niet te rechtvaardigen ingreep in de 

lokale autonomie. Het kabinet verzekert dat door de compensatie adequaat wordt voorzien in 

de financieringsbehoefte van gemeenten. Ook is er de afgelopen jaren slechts sprake geweest 

van een geringe tariefstijging. Er is dus geen reden om aan de te nemen dat de lokale 

democratie niet naar behoren zal functioneren. 

Indien dit amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift de zinsnede «en het 

maximeren van de resterende OZB-tarieven». 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP. 

 

MOTIES 

 

18→22 (Fierens) om de gehele ozb te vervangen door gemeentelijke opcenten op de 

rijksinkomstenbelasting. 

Afgevoerd van de agenda. 

 

14 (De Pater-Van der Meer) ter realisering van fondsvorming ten behoeve van collectieve 

belangen via opslag op het ozb-tarief. 

Ingetrokken. 

 

15→20 (De Pater-Van der Meer) om de gemeenten te compenseren voor derving van ozb-

inkomsten. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie, SGP en Groep Nawijn.  

 

16→21 (Beek c.s.) om gemeenten te compenseren voor de afschaffing van het gebruikersdeel 

ozb. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

17 (De Wit) om te onderzoeken wat de consequenties zijn van een lager ozb-tarief voor 

goedkopere woningen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 


