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

Nr. 41  AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN KARABULUT 
Ontvangen 15 november 2011  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

 A.

Artikel 2.10 als volgt gewijzigd:
 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 

2. In het eerste lid (nieuw) 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 10,80% 
€ 33 863 € 56 491 € 1 980 42% 
€ 56 491 € 150 000 € 11 483 52% 
€ 150 000 – € 60 107 65%

 

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Indien de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de 

in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen 
woning, bedoeld in artikel 3.120, hoger is dan het in de vijfde regel van de 
eerste kolom van de tabel in het eerste lid vermelde bedrag, worden het in 
de vierde regel van de tweede kolom van die tabel vermelde bedrag en 
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het in de vijfde regel van de eerste kolom van die tabel vermelde bedrag 
verlaagd met die aftrekbare kosten. 

II

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden: 

 B.

Artikel 2.10a wordt als volgt gewijzigd:
 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 

2. In het tweede lid (nieuw) 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 10,80% 
€ 34 055 € 56 491 € 2 000 42% 
€ 56 491 € 150 000 € 11 423 52% 
€ 150 000 – € 60 047 65%

 

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Indien de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de 

in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen 
woning, bedoeld in artikel 3.120, hoger is dan het in de vijfde regel van de 
eerste kolom van de tabel in het eerste lid vermelde bedrag, worden het in 
de vierde regel van de tweede kolom van die tabel vermelde bedrag en 
het in de vijfde regel van de eerste kolom van die tabel vermelde bedrag 
verlaagd met die aftrekbare kosten. 

III

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 10,80% 
€ 33 863 € 56 491 € 1 980 42% 
€ 56 491 € 150 000 € 11 483 52% 
€ 150 000 – € 60 107 65%

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 41 2



IV

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% 
€ 18 945 € 34 055 € 369 10,80% 
€ 34 055 € 56 491 € 2 000 42% 
€ 56 491 € 150 000 € 11 423 52% 
€ 150 000 – € 60 047 65%

 

Toelichting  

Met dit amendement wordt een nieuwe vijfde schijf in de Wet inkom-
stenbelasting 2001 en in de Wet op de loonbelasting 1964 geïntroduceerd. 
De nieuwe schijf met een tarief van 65% begint bij een belastbaar 
inkomen uit werk en woning van € 150 000 respectievelijk bij een 
belastbaar loon van € 150 000. 

Voorts wordt in dit amendement geregeld dat de aftrekbare kosten met 
betrekking tot een eigen woning niet kunnen worden vergolden tegen 
65% maar maximaal tegen 52%. Dit is vormgegeven door de schijfgrens 
van € 150 000 in situaties waarin de som van het belastbare inkomen uit 
werk en woning en de in aanmerking genomen hypotheekrente en 
dergelijke hoger is dan de ondergrens van de voorgestelde 
65%-tariefschijf te verlagen met de bij de vaststelling van het belastbare 
inkomen uit werk en woning in aanmerking genomen aftrekbare kosten 
met betrekking tot een eigen woning. 

Dit amendement vraagt in tijden van bezuinigingen een bijdrage van 
mensen met een heel hoog inkomen om zo de bezuinigingen elders deels 
terug te draaien en zo de pijn eerlijker te verdelen. De budgettaire 
opbrengst van het amendement is geraamd op € 590 miljoen. Dit dient als 
dekking voor voorstellen op het gebied van Binnenlandse Zaken en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concreet gaat het op het terrein van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een investering van 135 miljoen 
om de wachtlijsten WSW te verkorten, een investering van 51 miljoen 
voor begeleiding en aan het werk helpen van jonggehandicapten en om 
een investering van 114 miljoen om de ID-banen te behouden. Op het 
terrein van Binnenlandse Zaken gaat het om het terugdraaien van een 
bezuiniging van 100 miljoen op de huurtoeslag en een investering van 190 
miljoen in de buurten- en wijkenaanpak. 

Bashir
Karabulut
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