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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 11 december 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29367  Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 mede naar aanleiding 

van het Belastingplan 2004  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 december 2003 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel A  

Artikelen II en III 

6 (Vendrik) 

Dit amendement beoogt voor het kalenderjaar 2004 een extra tariefschijf in te voeren voor 

belastingplichtigen met inkomen van meer dan € 100 000. Het tarief voor deze schijf bedraagt 

61%. Dit amendement levert budgettair € 350 mln. op. 

Wat betreft de loonbelasting zal deze wijziging worden verwerkt in de per 1 april 2004 

geldende tabellen, met dien verstande dat dan in de periode 1 april tot 31 december het effect van 

het gehelejaar moet worden bereikt.  

Dit amendement moet in samenhang met het amendement van het lid van Gent bij de begroting 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden bezien (amendement 29 200 

XV. Nr.34). Samen vormen zij de "Robin Hoodheffing". Deze heffing corrigeert het 

koopkrachtbeeld voor het jaar 2004 en draagt zorg voor een daadwerkelijk nivellerend 

inkomensbeeld in dit moeilijke jaar waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten horen te 

dragen. De beroemde puntenwolk uit de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en  
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Werkgelegenheid dd. 3 december is met het aanvullende pakket van het kabinet bijna niet 

gecorrigeerd. Bovendien resteert zelfs na het aanvullende pakket een bezuiniging van meer dan 

80 miljoen op de bijzondere bijstand. De negatieve inkomenseffecten van deze bezuiniging 

komt zodoende nog bovenop de beroemde puntenwolk die zoveel commotie heeft veroorzaakt. 

De 2 amendementen vragen de RobinHood heffing slechts voor het jaar 2004 aangezien het de  

voorkeur verdient dat voor latere jaren het Rijksbeleid zorgdraagt voor een evenwichtig 

koopkrachtbeeld en rechtvaardig inkomensverhoudingen in Nederland. Dit zou in beleid zijn 

effect moeten vinden middels het belastinginstrumentarium en een solidair zorgbeleid. In 

principe hoort bijzondere bijstand beperkt te blijven tot maatwerk. 

Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 

 

 

Artikel I onderdelen A en C 

Artikelen II en III 

9 (Rouvoet) 

Dit amendement bewerkstelligt een verhoging van de vermenigvuldigingsfactor van 65% naar 

100%. Het budgettair beslag van deze maatregel is € 58 mln. De dekking voor deze maatregel 

wordt verkregen door het hoogste tabeltarief te wijzigen van 52% naar 52,4%. 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

 

Artikel I onderdelen A, B en C  

Artikelen II en III 

10 (Rouvoet) 

Dit amendement bewerkstelligt het onder de specifieke uitgaven brengen van gangbare 

contributies voor patiëntenverenigingen. Het budgettair beslag van deze maatregel bedraagt 

circa € 5 mln. De dekking voor deze maatregel wordt verkregen door het hoogste tabeltarief 

van 52% te verhogen naar 52,03%. Het maximumbedrag aan contributies die onder de 

specifieke uitgaven vallen is gesteld op 100. 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 

 

 

Artikel I onderdelen C en D 

Artikel II  

4→8 (Gerkens) 

Dit amendement beoogt de zogenaamde vermenigvuldigingsfactor verder te verhogen van 

1,65 naar 1,9. Hierdoor wordt de inkomenspositie van chronisch zieken met een laag inkomen 

verder ontzien. De kosten hiervan (€ 41 miljoen) worden gedekt door de algemene 

heffingskorting met € 4 mln. extra te verlagen waardoor de totale verlaging op € 6 mln. komt. 

De opbrengst hiervan is € 48 miljoen euro. De opbrengst van dit amendement is dus € 7 

miljoen. 

Verworpen. SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
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MOTIES 

 

11 (Bussemaker) inzake het niet uitvoeren van de wet implementatie Hillen. 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 

 

12 (Bussemaker) inzake alternatieven in kaart brengen om chronisch zieken en gehandicapten 

tegemoet te komen. 

Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 


