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34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2017) 

Nr. 17  AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRASHOFF EN BASHIR 
Ontvangen 31 oktober 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

De in artikel I, onderdeel A, 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 

– € 19.982 – 8,90% 
€ 19.982 € 33.791 € 1.778 13,15% 
€ 33.791 € 59.072 € 3.593 42,00% 
€ 59.072 – € 14.211 52,00%

 

II

De in artikel I, onderdeel B, 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 

– € 19.982 – 8,90% 
€ 19.982 € 34.130 € 1.778 13,15% 
€ 34.130 € 59.072 € 3.638 42,00% 
€ 59.072 – € 14.113 52,00%

 

III

In artikel I, onderdeel J, wordt «€ 2.254» vervangen door: € 2.504. 

IV

In artikel I, onderdeel L, wordt «€ 1.292» vervangen door: € 1.352. 

V

De in artikel II, onderdeel C, 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 

– € 19.982 – 8,90% 
€ 19.982 € 33.791 € 1.778 13,15% 
€ 33.791 € 59.072 € 3.593 42,00% 
€ 59.072 – € 14.211 52,00%

 

VI

De in artikel II, onderdeel D, 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 

– € 19.982 – 8,90% 
€ 19.982 € 34.130 € 1.778 13,15% 
€ 34.130 € 59.072 € 3.638 42,00% 
€ 59.072 – € 14.113 52,00%
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VII

In artikel II, onderdeel E, wordt «€ 2.254» vervangen door: € 2.504. 

VIII

In artikel II, onderdeel G, wordt «€ 1.292» vervangen door: € 1.352. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de maximale algemene heffingskorting ten 
opzichte van het wetsvoorstel met € 250 omhoog gaat en dat de 
ouderenkorting voor lagere inkomens ten opzichte van het wetsvoorstel 
met € 60 omhoog gaat. Dit is een intensivering van € 2,4 miljard, die 
wordt gedekt door het eindpunt van de derde schijf met € 8.000 te 
verlagen en door het tarief van de derde schijf met 1,2%-punt te verhogen. 
Door het verhogen van de maximale algemene heffingskorting, het 
verlagen van het eindpunt van de derde schijf en de geldende koppeling 
van het eindpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting aan het 
eindpunt van de derde schijf wordt het afbouwpercentage van de 
algemene heffingskorting verhoogd ten opzichte van het wetsvoorstel van 
4,787% naar 6,406%. 

Grashoff
Bashir
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