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

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28034  Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-II – Economische 

infrastructuur) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 november 2001 
aangenomen. SP en GroenLinks stemden tegen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen I, II en VIII 
7→12→16 (Giskes c.s.) 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat zwangere onderneemsters die door hun 
zwangerschap en bevalling niet in staat zijn te voldoen aan het in artikel 3.6 Wet IB 2001, 
opgenomen aan tal uren van 1 225, toch in aanmerking te komen voor de faciliteiten voor 
ondernemers (zelfstandigenaftrek, FOR en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk). 
Dit wordt bereikt door het urencriterium in het kalenderjaar waarin de bevalling plaatsvindt, 
te verlagen tot 700 uur. Hiermee wordt een effect, vergelijkbaar met 16 weken 
zwangerschaps- en bevallingsverlof bereikt. Met het onderhavige amendement wordt 
bovendien bereikt dat zwangere onderneemsters eerder in aanmerking komen voor de aftrek 
speur- en ontwikkelingswerk dan wel de S&O-afdrachtvermindering. Hiermee is in totaal een 
budget van € 7 mln. (f 16 mln) gemoeid. De dekking wordt gevonden in het laten vervallen 
van de regeling voor flexibel belonen.  
Aangenomen. Tegen: SGP 
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Artikel I  en VIII 
8→15 (Giskes c.s.) 
Met dit amendement wordt beoogd dat de doorschuiffaciliteit van artikel 3.63 Wet IB 2001 
ook kan worden toegepast ten aanzien van werknemers die reeds voor langere tijd aan de 
onderneming verbonden zijn geweest. De periode van 36 maanden is ontleend aan het reeds 
bestaande vierde lid van artikel 3.63. Dekking van het benodigde wordt gevonden in het laten 
vervallen van de voorgestelde regeling flexibel belonen. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikelen I, II en VIII 
11 (Dijsselbloem c.s.) 
Artikel I, onderdeel IA ( artikel 3.76, tweede lid van de Wet IB 2001) 
Met dit amendement wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd voor een bedrag van € 27 (f 60). 
Hiermee is een budget van € 4 mln (f 9 mln) gemoeid. Deze verhoging wordt gedekt door het 
vervallen van de regeling voor flexibel belonen. 
Artikel II ( artikel 21 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen) 
Met dit amendement wordt beoogd startende inhoudingsplichtigen verdergaand te stimuleren 
zich bezig te gaan houden met speur- en ontwikkelingswerk op technologisch gebied. Dit 
wordt bereikt door het percentage van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering voor 
deze technostarters te verhogen van 60 naar 70. Hiermee is een budgettair belang van € 7,2 
mln (f 16 mln) gemoeid. De dekking wordt gevonden in het laten vervallen van de regeling 
voor flexibel belonen.  
Artikel III (Artikel VIII Inwerkingtredingsbepaling) 
De bedragen van de verhoogde zelfstandigenaftrek zijn de bedragen zoals die gelden na 
toepassing van de inflatiecorrectie bij het begin van het jaar 2002.  
Aangenomen. Tegen: SP 
 
 
Artikel IV onderdeel O 
9 (De Vries c.s.) 
Door middel van deze wijziging wordt het tarief van de vennootschapsbelasting voor het 
gedeelte van het belastbare bedrag of belastbare Nederlandse bedrag dat f 50 000 niet te 
boven gaat, verlaagd van 30 percent naar 29 percent. 
Aangenomen. Tegen: SP en GroenLinks 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IV onderdeel O 
13 (De Haan en De Vries) 
Met deze wijziging komt de tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting te vervallen. 
Vervallen 
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Artikel IV onderdeel E 
14 (De Haan en De Vries) 
Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de renteaftrekbeperking van artikel 10, eerste 
lid, onderdeel d, uitsluitend van toepassing is op leningen die zijn achtergesteld bij 
concurrente en preferente leningen. 
Ingetrokken 
 
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 
 
 


