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34 304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van 
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2016) 

34 306 Wijziging van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de 
dividendbelasting 1965 in verband met de 
implementatie van aanpassingen in de 
Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie 
wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) 

34 276 Wijziging van de Wet op de internationale 
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen 
en de Belastingwet BES in verband met de 
implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de 
Raad van 9 december 2014 tot wijziging van 
Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte 
automatische uitwisseling van inlichtingen op 
belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om 
uitvoering te geven aan de door de OESO 
ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet 
uitvoering Common Reporting Standard) 
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M1  MOTIE VAN HET LID ESTER C.S. 
Voorgesteld 21 december 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen, 

constaterende, dat het CPB een vernieuwd MICSIM-model heeft geïntro-
duceerd en met behulp van dit model diverse arbeidsmarktstudies heeft 
gepubliceerd; 

constaterende, dat de arbeidsaanbodelasticiteiten in het MICSIM-model 
zijn geschat op basis van data die betrekking hebben op de periode 
2006–2009; 

overwegende, dat het CPB stelt dat vanwege de geringe onvrijwillige 
werkloosheid in de periode 2006–2009 deze daarom een marginaal 
neerwaartse invloed heeft gehad op de arbeidsaanbodelasticiteiten in het 
MICSIM-model; 
overwegende, dat de onvrijwillige werkloosheid thans beduidend hoger is 
dan in de periode 2006–2009; 

overwegende, dat blijkens de memorie van antwoord (34 302, G) het CPB 
inmiddels over meer recente data beschikt; 

verzoekt de regering het CPB te vragen de meest actuele data te 
verwerken in het MICSIM-model en deze te benutten in arbeidsmarkt-
studies en berekeningen van werkgelegenheidseffecten van voorgenomen 
overheidsbeleid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ester 
Van Rij 
Köhler 
Van Rooijen 
Bikker 
Schalk

1 De letter M heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 302.
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