
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 
 
 

 
 
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 
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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin  

 

 

 datum 29 maart 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32315 

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de 

verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur 

om kwijtschelding van belastingen te verlenen  

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD,  

PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA  stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 
7 à  9 (Ulenbelt) 

Dit amendement regelt dat gemeenten, provincies en waterschappen in geval van 

kwijtschelding bij het vaststellen van de kosten van bestaan ten minste 120 procent van de 

bijstandsnorm hanteren, zij kunnen hier zelf van afwijken mits zij niet onder het minimum 

van 120 procent komen. Tevens regelt dit amendement dat gemeenten verplicht worden 

om ten aanzien van het vermogen aan te sluiten bij de vermogensgrens in de Wet Werk en 

Bijstand. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «de 

verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur 

om kwijtschelding van belastingen te verlenen» vervangen door: het verlenen van 

kwijtschelding van belastingen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en PvdA 



 

 datum 29 maart 2011 

 blad 2 

 

 

 

Diverse Artikelen 

8 (Spekman) 

Dit amendement beoogt de vermogenstoets die wordt gehanteerd voor de toekenning van 

gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen en heffingen die door gemeenten, 

provincies en waterschappen worden geheven, in zijn geheel gelijk te stellen aan de 

vermogenstoets die wordt gehanteerd in artikel 34 van de Wet werk en bijstand. 

Hiermee wordt voorkomen dat er binnen een gemeente meerdere vermogenstoetsen naast 
elkaar gebruikt worden en wordt tegemoet gekomen aan het terugdringen van de 

administratieve lasten van gemeenten. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «de 

verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur 

om kwijtschelding van belastingen te verlenen» vervangen door: het voor de wijze waarop 

het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de kwijtschelding van belastingen uitgaan 

van de regels in de Wet werk en bijstand. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 

 

 


