
30 804 Wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Belastingplan 2007)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S.
Ontvangen 25 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

A. Onderdeel M wordt vervangen door:
M. Artikel 8.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel f wordt, onder verlettering van de onderdelen g tot en
met o tot respectievelijk h tot en met p, een onderdeel ingevoegd,
luidende:

g. de langdurend-zorgverlofkorting (artikel 8.14c);.

2. Onderdeel n (nieuw) vervalt, onder verlettering van de onderdelen o
(nieuw) en p (nieuw) tot onderdelen n en o.

B. Onderdeel N wordt vervangen door:
N. In artikel 8.9, eerste lid, wordt «levensloopverlofkorting en mantelzor-

gerkorting» vervangen door: «levensloopverlofkorting en langdurend-
zorgverlofkorting». Voorts wordt de zinsnede «en de mantelzorgerkorting»
vervangen door: en de langdurend-zorgverlofkorting.

C. Na onderdeel P wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
Pa. Na artikel 8.14b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.14c Langdurend-zorgverlofkorting

1. De langdurend-zorgverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die
in het kalenderjaar gebruik maakt van zijn recht op langdurend zorgverlof
als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en zorg.

2. De langdurend-zorgverlofkorting bedraagt 50% van het wettelijk
minimumloon per werkdag, zoals bepaald bij of krachtens artikel 8 van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, per werkdag opgenomen
langdurend zorgverlof in het kalenderjaar, met dien verstande dat de
langdurend-zorgverlofkorting niet meer bedraagt dan het in het vooraf-
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gaande kalenderjaar genoten belastbare loon verminderd met het in het
kalenderjaar genoten belastbare loon.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld
voorde toepassing van dit artikel.

D. Na onderdeel Q wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Qa. In artikel 9.3, tweede lid, wordt, onder verlettering van de onder-

delen d tot en met k tot respectievelijk e tot en met l, na onderdeel c een
onderdeel ingevoegd, luidende:

d. de langdurend-zorgverlofkorting;.

Toelichting

In dit amendement wordt een heffingskorting langdurend zorgverlof
geïntroduceerd. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het door de
werkgever in het kalenderjaar van het langdurend zorgverlof betaalde
loon samen met de langdurend-zorgverlofkorting niet meer mag
bedragen dan het in het voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon.
Wanneer door de samenloop van de langdurend-zorgverlofkorting en het
door de werkgever doorbetaald loon meer dan 100% van het in het
voorafgaande kalenderjaar ontvangen loon zou worden genoten, wordt de
langdurend-zorgverlofkorting zodanig verminderd dat in totaal niet meer
dan 100% wordt genoten.

Vendrik
Bussemaker
Rouvoet
De Wit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 804, nr. 21 2


