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33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2012) 

Nr. 39  AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF 
Ontvangen 15 november 2011  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: 

 A

In artikel 2.10 wordt de tarieftabel 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 

– € 18 945 – 1,95% 
€ 18 945 € 33 863 € 369 10,53% 
€ 33 863 € 56 491 € 1 939 42% 
€ 56 491 – € 11 442 52%

 

II

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden: 
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B

In artikel 2.10a wordt de tarieftabel 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 

– € 18 945 – 1,95% 
€ 18 945 € 34 055 € 369 10,53% 
€ 34 055 € 56 491 € 1 960 42% 
€ 56 491 – € 11 383 52%

 

III

Artikel I, onderdeel P, vervalt. 

IV

Artikel V, onderdeel C, komt te luiden: 

 C

In artikel 20a wordt de tarieftabel 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 

– € 18 945 – 1,95% 
€ 18 945 € 33 863 € 369 10,53% 
€ 33 863 € 56 491 € 1 939 42% 
€ 56 491 – € 11 442 52%

 

V

Artikel V, onderdeel D, komt te luiden: 

 D

In artikel 20b wordt de tarieftabel 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 

– € 18 945 – 1,95% 
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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 

€ 18 945 € 34 055 € 369 10,53% 
€ 34 055 € 56 491 € 1 960 42% 
€ 56 491 – € 11 383 52%

 

Toelichting  

Met dit amendement wordt beoogd de in het wetsvoorstel opgenomen 
verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) 
ongedaan te maken. De opbrengst van € 235 mln. wordt gebruikt voor 
een verlaging van het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting van de 
tweede schijf met 0,27 procentpunt. 

De regering geeft op basis van berekeningen van het CPB aan dat de 
verhoging met € 230 en een versnelde opbouw van 0,2% leidt tot een 
extra arbeidsaanbod in uren van 0,1%. Omgerekend betreft het hier 
ongeveer 7 000 extra banen. Als die 7 000 banen afgezet worden tegen de 
€ 235 mln. extra die de IACK dankzij de verhoging en versnelde opbouw 
kost, dan is de subsidie per extra baan € 33500. De indiener vindt deze 
dead weight losses te groot in het licht van het principe dat overheids-
doelen met zo weinig mogelijk publieke middelen worden bereikt. 
Bovendien leent een tariefsverlaging in de tweede schijf zich meer voor 
koopkrachtondersteuning voor werkenden dan de primair op arbeidsparti-
cipatie gerichte IACK. 
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