
Amendementen zijn in de 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 d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
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 Den Haag, 19 november 2001 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Financiën 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28015  Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-IV - Herziening 

successie- en schenkingsrecht, BTW-maatregelen, artiesten- en sportersregeling, 
alsmede overige aanpassingen) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 november 2001 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IV 
13 (Giskes c.s.) 
Dit amendement heeft tot doel de huidige drempelvrijstelling van artikel 32, eerste lid, ten 
zevende, welke met name van toepassing is bij tariefgroep III, maar overigens ook bij broers 
en zusters in tariefgroep II, te vervangen door een vrijstelling aan de voet ten bedrage van f 
3.700 (€1.679). Het budgettaire beslag van de voorgestelde wijziging bedraagt f 95 mln (€ 43 
mln). 
Aangenomen. Tegen: SP en SGP 
 
Artikelen VIII, VIIIA en VIIIB 
8 (Vendrik) 
Met dit amendement wordt ‘verfrissing’ van de accijnzen beoogd. De inflatie, gerekend sinds 
de laatste accijnsverhoging voor deze producten (voor bier per 1 april 1994 en voor wijn en 
tussenproducten per 1 januari 1993), bedraagt 18%, onderscheidenlijk 21%. De 
accijnstarieven voor bier, wijn en tussenproducten worden verhoogd met deze percentages. 
Uitzondering hierop vormt het tarief van de laagste categorie bier van artikel 7, eerste lid, 
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onderdeel a, van de Wet op de accijns (tafelbieren met een laag alcoholgehalte); dit tarief is 
sinds de invoering van de Wet op de accijns gelijk aan het tarief van de verbruiksbelasting op 
limonades en wordt – net als het tarief van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (zie 
hierna) – dienovereenkomstig verlaagd.  Met de door de genoemde verhogingen te verkrijgen 
budgettaire opbrengst van € 89 mln kan de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken worden 
verlaagd met 39,4%. Teneinde het bedrijfsleven per 1 januari 2002 niet naast de 
administratieve werkzaamheden in verband met de invoering van de Euro te belasten met de 
administratieve lasten in verband met de tariefwijzigingen, treden de tariefwijzigingen in 
werking met ingang van 1 april 2002. 
Aangenomen. Tegen: ChristenUnie en SGP 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel XE 
9 ( Bolhuis c.s. ) 
Dit amendement bewerkstelligt dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van 
partnerschap tussen ongehuwd samenwonenden wat betreft de relatie met de keuze die 
betrokkenen hebben gemaakt om voor de heffing van inkomstenbelasting als partner te 
worden aangemerkt alleen jaren in aanmerking worden genomen waarin op grond van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 een dergelijke keuze kon worden gemaakt. Dit amendement heeft 
geen budgettaire gevolgen. 
Ingetrokken 
 
Artikel IV, onderdeel I, artikel 19a 
11 (Haan c.s.) 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat ook een ouder en kind als partner kunnen 
gelden voor de Successiewet 1956. Wel dienen de ouder en het kind om onder de 
partnerdefinitie te vallen aan alle eisen van de partnerdefinitie te voldoen, waaronder een 
notarieel samenlevingscontract waarin een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan. Dit 
amendement beoogt een faciliteit te creëren voor ouder/kindrelaties waarbij het kind de zorg 
voor de ouder op zich heeft genomen. De kosten van de uitbreiding van het partnerbegrip met 
deze bloedverwanten in de rechte lijn bedragen f 5 mln (€ 2.25 mln). 
Ingetrokken 
 
Artikel I 
10 (Vendrik) 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het plafond in het eigenwoningforfait vervalt. 
Op deze wijze worden belastingplichtigen bij wie de hoogte van het eigenwoningforfait eerst 
gemaximeerd was, belast naar de reële waarde van het eigenwoningforfait.  De budgettaire 
opbrengst bedraagt f 5 miljoen.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, ChristenUnie 
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MOTIES 
 
23 (De Vries c.s.) over stimulering van waterkrachtcentrales  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
24 (Dijsselbloem c.s.) over inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
25 (Dijsselbloem c.s.) over achterstelling van co-ouders  
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
26 (Dijsselbloem/Vendrik) over groenfinanciering  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
29 (De Haan) over bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer 
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 


