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34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, 
de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de 
belasting van personenauto’s en motorrijwielen 
1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 
1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking 
Autobrief II) 

Nr. 9  AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN 
Ontvangen 30 maart 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 3 wordt «22%» vervangen door: 22,1%. 

2. In onderdeel 5 wordt «18%» vervangen door: 18,1%. 

3. In onderdeel 6 wordt «5%» vervangen door: 5,1%. 

II

In artikel II, onderdeel A, wordt «5%» vervangen door «5,1%» en wordt 
«3%» vervangen door: 3,1%. 

III

In artikel III, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «18,1%» en 
wordt «€ 9.000» vervangen door: € 18.100. 

IV

Artikel IV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 2 wordt «22%» vervangen door: 22,1%. 

2. In onderdeel 4 wordt «18%» vervangen door: 18,1%. 

3. In onderdeel 5 wordt «5%» vervangen door: 5,1%. 
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V

In artikel V wordt «5%» vervangen door «5,1%» en wordt «3%» 
vervangen door: 3,1%. 

VI

In artikel VI, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «18,1%» en 
wordt «€ 9.000» vervangen door: € 18.100. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat voor nieuwe nulemissie-auto’s in 2019 en 
2020 die niet worden aangedreven door een motor die kan worden 
gevoed met waterstof, de milieugerelateerde korting op de bijtelling van 
toepassing is voor de eerste € 100.000 (in plaats van de voorgestelde 
eerste € 50.000) van de cataloguswaarde van de auto. Voor de eerste 
€ 100.000 van de cataloguswaarde van deze auto’s zal de bijtelling per 
saldo 4% bedragen. Voor het deel van de cataloguswaarde boven de 
€ 100.000 is het algemene bijtellingspercentage van toepassing. 

De verhoging van de grens naar € 100.000 kost € 3 miljoen in 2019 en 
€ 7 miljoen in 2020 en wordt gedekt door het algemene bijtellingsper-
centage in artikel 3.20, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en 
artikel 13bis, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor nieuwe 
auto’s vanaf 2017 te verlagen van 25% naar 22,1% in plaats van naar 22%. 

De verhoging van de grens naar € 100.000 resulteert in een maximale 
milieugerelateerde korting op de bijtelling van € 18.100. 

Van Tongeren
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