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Stemmingen moties Wet bedrag 
ineens, RVU en verlofsparen 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, 
de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelas- 
ting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband 
met de introductie van de mogelijkheid om een deel van 
de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of 
op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in 
de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afko- 
pen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing 
bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding 
van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk 
verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen), 

te weten: 

- de motie-Van Kent over het vrijgestelde bedrag zonder 
RVU-heffing toepassen (35555, nr. 9); 

- de motie-Van Brenk over een bijzonder belastingtarief 
voor "het keuzerecht bedrag ineens" (35555, nr. 10); 

- de motie-Van Brenk over verhoging van de RVU-drem- 
pelvrijstelling tot het niveau van het modaal inkomen 
(35555, nr. 11); 

- de motie-Smeulders/Gijs van Dijk over faciliteren van 
experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen 
(35555, nr. 12); 

- de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over een inventarisatie 
of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder 
kunnen stoppen met werken (35555, nr. 13); 

- de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over de mogelijkheid 
voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te 
brengen bij een derde partij (35555, nr. 14). 

(Zie wetgevingsoverleg van 5 november 2020.) 

In stemming komt de motie-Van Kent (35555, nr. 9). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 
de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV, FvD 
en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Brenk (35555, nr. 10). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 
de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Brenk (35555, nr. 11). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 
de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV, FvD 

en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smeulders/Gijs van Dijk (35555, 
nr. 12). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de 
PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Smeulders (35555, 
nr. 13). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Smeulders (35555, 
nr. 14). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangeno- 
men. 
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