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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 

onderhoudswet 2010) 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 november 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   
 
Bij dit wetsvoorstel heeft geen stemming over amendementen plaatsgevonden 
 
 
Moties (deze moties kunnen betrekking hebben op 5 
wetsvoorstellen van het Fiscaal Pakket Belastingplan 2010) 
 

32.128, 31  (Tang c.s.) over een eventuele schuif met de energiebelasting op aardgas 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA. 

 

32.128, 33 (Bashir) over uitgaan van gemiddeld rendement bij de 

vermogensrendementsheffing 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD. 

 

32.128, 34 (Bashir) over niet zetten van vervolgstappen richting een vrijwillige 

werknemersverzekering voor jongeren 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en PVV. 

 

32.128, 36 (Bashir) over een hoger tarief in de energiebelasting voor een 

elektriciteitsverbruik tussen 3000 en 10.000 kilowattuur 

Verworpen. Voor: SP. 
 

32.128, 37 (Tony van Dijck) over halveren van de overdrachtsbelasting voor woningen 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk. 
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32.128, 38 (Tony van Dijck) over begin 2010 deblokkeren van het spaarloon 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk. 

 

32.128, 39 (Tony van Dijck) over verlagen met 3% van de tweede schijf loon- en 

inkomstenbelasting 

Verworpen. Voor: PVV. 

 

32.128, 40 (Koser Kaya c.s.) over de consequenties van een leefvormneutraal 
belastingstelsel 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid 

Verdonk. 

 

32.128, 41 (Omtzigt c.s.) over inventariseren van belastingen en toeslagen die de keuze 

om te trouwen of te scheiden beïnvloeden 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV. 

 

32.128, 42 (Omtzigt c.s.) over voorstellen om SBBI's zo veel mogelijk te ondersteunen en 

zo min mogelijk te belasten 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

32.128, 43 (Omtzigt en Tang) over vaststellen van de standaardboete bij aangifteverzuim 

op € 227 

Met algemene stemmen aangenomen. 
 

32.128, 44 (Tang c.s.) over bij succes na 1 december 2010 voortzetten van de energie-

investeringsaftrek voor verhuurders  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en het lid 

Verdonk. 

 

32.128, 45 (Tang c.s.) over op nihil stellen van het rentevoordeel van een personeelslening 

in de werkkostenregeling 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

32.128, 46 (Sap) over ontmoedigen van de internationale handel in afval en het 

verbranden van recyclebaar afval 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en SGP. 

 

32.128, 47 (Sap) over een nieuwe vergroeningsbrief met opties voor CO2-vermindering 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD. 


