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35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2020) 

Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 
Ontvangen 7 november 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel XX, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 1 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 

– € 34.712 – 9,55% 
€ 34.712 € 68.507 € 3.314 37,20% 
€ 68.507 – € 15.885 52,00%

 

2. In onderdeel 2 wordt «3,5%» vervangen door «6%». 
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3. In onderdeel 3 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 

– € 35.375 – 9,55% 
€ 35.375 € 68.507 € 3.378 37,20% 
€ 68.507 – € 15.703 52,00%

 

4. In onderdeel 4 wordt «3,5%» vervangen door «6%». 

II

Artikel XX, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 1 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 

– € 34.712 – 9,30% 
€ 34.712 € 68.507 € 3.228 36,95% 
€ 68.507 – € 15.715 52,00%

 

2. In onderdeel 2 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 

– € 35.375 – 9,30% 
€ 35.375 € 68.507 € 3.289 36,95% 
€ 68.507 – € 15.531 52,00%
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III

Artikel XX, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 1 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 

– € 34.712 – 9,55% 
€ 34.712 € 68.507 € 3.314 37,20% 
€ 68.507 – € 15.885 52,00%

 

2. In onderdeel 2 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 

– € 35.375 – 9,55% 
€ 35.375 € 68.507 € 3.378 37,20% 
€ 68.507 – € 15.703 52,00%

 

IV

Artikel XX, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 1 komt de tarieftabel te luiden: 

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 

– € 34.712 – 9,30% 
€ 34.712 € 68.507 € 3.228 36,95% 
€ 68.507 – € 15.715 52,00%
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2. In onderdeel 2 komt de tarieftabel te luiden: 

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 

– € 35.375 – 9,30% 
€ 35.375 € 68.507 € 3.289 36,95% 
€ 68.507 – € 15.531 52,00%

 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat het toptarief van de loon- en inkomstenbe-
lasting wordt verhoogd naar 52% en dat de opbrengst wordt aangewend 
voor een verlaging van het basistarief van die belastingen – ten opzichte 
van de in het wetsvoorstel opgenomen tarieven – met 0,15%-punt in 2020 
en 2021. 

Nijboer
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