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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 12 september 2007 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 

2007) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 september 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Artikel IX, onderdeel A,  

artikel 2.17, zevende lid, 
Artikel IX, onderdelen D, F, H 

9 (Irrgang c.s.) 
Dit amendement beoogt de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad d.d. 6 september 
2006 (HR 8 september 2006, nr. 41 652, BNB 2007/72c.) te repareren op een andere 
wijze dan in het wetsvoorstel is opgenomen. In het jaar van overlijden van de 
belastingplichtige of zijn partner zal met dit amendement een vrije toerekening niet meer 
mogelijk zijn van vermogensbestanddelen die tot box 3 behoren. Op grond van het 

amendement moet bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen altijd worden 
uitgegaan van de juridische eigendomsverhouding. Ditzelfde zal gelden voor personen die 

in de loop van het kalenderjaar Nederland verlaten of juist Nederland binnenkomen. 
Daarnaast bewerkstelligt het amendement dat de tijdsgelange herrekening van het 
percentage van 4 in box 3 bij belastingplicht gedurende een kalenderjaar, blijft bestaan. 
Aan dit amendement zijn geen budgettaire consequenties verbonden. 
Overeenkomstig het wetsvoorstel, zal een derving van 10 miljoen worden 

voorkomen. 

Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV 


