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34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2016) 

Nr. 47  AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG 
Ontvangen 11 november 2015 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen 
door: 

Bij een belastbaar 
inkomen uit werk en 
woning van meer dan 

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het 
bedrag dat wordt berekend door het in kolom 
IV vermelde percentage te nemen van het 
gedeelte van het belastbare inkomen uit werk 
en woning dat het in kolom I vermelde bedrag 
te boven gaat 

I II III IV 

– € 19.922 – 8,40% 
€ 19.922 € 33.715 € 1.673 12,00% 
€ 33.715 € 63.236 € 3.328 40,85% 
€ 63.236 – € 15.387 52,00%

 

II

De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen 
door: 
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Bij een belastbaar 
inkomen uit werk en 
woning van meer dan 

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het 
bedrag dat wordt berekend door het in kolom 
IV vermelde percentage te nemen van het 
gedeelte van het belastbare inkomen uit werk 
en woning dat het in kolom I vermelde bedrag 
te boven gaat 

I II III IV 

– € 19.922 – 8,40% 
€ 19.922 € 34.027 € 1.673 12,00% 
€ 34.027 € 63.236 € 3.365 40,85% 
€ 63.236 – € 15.296 52,00%

 

III

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: 
€ 3.153. 

IV

In artikel I, onderdeel I, wordt «6,159%» vervangen door «8,694%» en 
wordt «€ 2.769» vervangen door: € 3.481. 

V

De in artikel XVII, onderdeel A, opgenomen tarieftabel wordt vervangen 
door: 

Bij een belastbaar 
loon van meer dan 

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het 
bedrag dat wordt berekend door het in kolom 
IV vermelde percentage te nemen van het 
gedeelte van het belastbare loon dat het in 
kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II III IV 

– € 19.922 – 8,40% 
€ 19.922 € 33.715 € 1.673 12,00% 
€ 33.715 € 63.236 € 3.328 40,85% 
€ 63.236 – € 15.387 52,00%

 

VI

De in artikel XVII, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen 
door: 

Bij een belastbaar 
loon van meer dan 

maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het 
bedrag dat wordt berekend door het in kolom 
IV vermelde percentage te nemen van het 
gedeelte van het belastbare loon dat het in 
kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II III IV 

– € 19.922 – 8,40% 
€ 19.922 € 34.027 € 1.673 12,00% 
€ 34.027 € 63.236 € 3.365 40,85% 
€ 63.236 – € 15.296 52,00%

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, nr. 47 2



VII

In artikel XVII, onderdeel D, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153. 

Toelichting  

Dit amendement brengt een verschuiving aan in het vijf miljard-pakket 
van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren 
van de werkgelegenheid. Het bedrag van de maximale arbeidskorting 
wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 50 verhoogd naar 
€ 3.153.Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting door 
dit amendement ten opzichte van het wetsvoorstel verhoogd met € 712 
naar € 3.481 en wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhanke-
lijke combinatiekorting verhoogd van 6,159% naar 8,694%. Het tarief van 
de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,7%-punt 
omhoog naar 40,85%. Voorts wordt de bovengrens van de derde schijf ten 
opzichte van het wetsvoorstel met € 3.185 verlaagd naar € 63.236 en 
wordt het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting, door de 
koppeling van het eindpunt van de afbouw van de algemene heffings-
korting aan de bovengrens van de derde schijf, verhoogd ten opzichte van 
het wetsvoorstel van 4,796% naar 5,148%. De budgettaire opbrengst van 
dit amendement bedraagt € 350 miljoen per jaar. Dit zal bij de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingezet voor het verhogen 
van de kinderopvangtoeslag. 

Van Weyenberg
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