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Nr. 34 AMENDEMENTEN VAN HET LID VERMEEND C S . 
Ontvangen 18 januari 1989 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Aan artikel I, onderdeel SS, artikel 53, derde lid, wordt, onder 
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een 
puntkomma, een nieuw onderdeel f toegevoegd, luidende: 

f. ten aanzien van de in tariefgroep 6 ingedeelde belastingplichtige: de 
basisaftrek vermeerderd met de alleenstaandenaftrek. 

II 

In artikel I, ondeel SS, artikel 53, wordt na het zesde lid een nieuw 
zevende lid ingevoegd, luidende: 

7. De alleenstaandenaftrek bedraagt vijftig percent van de basisaftrek. 
Het bedrag wordt naar boven afgerond op gehele guldens. 

III 

Aan Artikel I, onderdeel UU, artikel 54, wordt, onder vervanging van 
de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een nieuw 
onderdeel f toegevoegd, luidende: 

f. in tariefgroep 6: de belastingplichtige die de alleenstaandenaftrek 
geniet. 

IV 

Aan artikel I, onderdeel VV, artikel 55, wordt een nieuw zevende lid 
toegevoegd, luidende: 

7. De in Nederland wonende belastingplichtige die niet de alleen-
staande-ouderaftrek geniet, geniet de alleenstaandenaftrek indien hij bij 
de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt en 
hij kan aantonen dat hij, ongehuwd zijnde, in het kalenderjaar gedurende 
meer dan zes maanden: 

a. voor zich alleen dan wel met geen ander dan een of meer eigen 
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kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die bij de aanvang van het 
kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt, een zelfstandige 
huishoudig heeft gevoerd op het adres waarop hij alleen dan wel met 
geen ander dan vorenbedoelde kinderen was ingeschreven in de bevol-
kingsadministratie, mits dat adres een woonruimte in de zin van artikel 1 
van de Huurprijzenwet woonruimte in de zin van artikel 1 van de 
Huurprijzenwet woonruimte (Stb. 1979, 15), een woonboot of een 
woonwagen is, of 

b. als alleenstaande heeft gewoond op het adres waarop hij was 
ingeschreven in de bevolkingsadministratie, mits dat adres een hotel, een 
beroepspension, een bejaardenoord, een verzorgingstehuis of een 
verpleeginrichting is. De laatste volzin van het vijfde lid is van overeen-
komstige toepassing. 

V 

Aan artikel I I , onderdeel N, artikel 20, derde lid, wordt vervanging 
van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een 
nieuw onderdeel f toegevoegd, luidende: 

f. ten aanzien van de in tariefgroep 6 ingedeelde werknemer: de basis-
aftrek vermeerderd met de alleenstaandenaftrek. 

VI 

In artikel I I , onderdeel IM, artikel 20, wordt na het zesde lid een 
nieuw zevende lid ingevoegd, luidende: 

7. De alleenstaandenaftrek over een loontijdvak van een jaar bedraagt 
vijftig percent van de basisaftrek over dat tijdvak. Het jaarbedrag wordt 
naar boven afgerond op gehele guldens. 

VII 

Aan artikel I I , onderdeel o, artikel 21 , eerste lid, wordt onder 
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een 
puntkomma, een nieuw onderdeel f toegevoegd, luidende: 

f. in tariefgroep 6: de werknemer die de alleenstaandenaftrek geniet. 

VIM 

In artikel I I , onderdeel o, artikel 21 , tweede lid, wordt «de indeling 
in tariefgroep 2, 3, 4 of 5» vervangen door: de indeling in tariefgroep 2, 
3, 4, 5 of 6. 

IX 

In artikel I I , onderdeel P, artikel 22, wordt na het zesde lid een 
nieuw zevende lid ingevoegd, luidende: 

7. De in Nederland wonende werknemer die niet de alleenstaande-
ouderaftrek geniet, geniet de alleenstaandenaftrek indien hij bij de 
aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt en hij 
kan aantonen dat hij, ongehuwd zijnde, duurzaam: 

a. voor zich alleen dan wel met geen ander dan een of meer eigen 
kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die bij de aanvang van het 
kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt, een zelfstandige 
huishouding voert op het adres waarop hij alleen dan wel met geen 
ander dan vorenbedoelde kinderen is ingeschreven in de bevolkingsadmi-
nistratie, mits dat adres een woonruimte in de zin van artikel 1 van de 
Huurprijzenwet woonruimte in de zin van artikel 1 van de Huurprijzenwet 
woonruimte (Stb. 1979, 1 5), een woonboot of een woonwagen is, of 
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b. als alleenstaande woont op het adres waarop hij is ingeschreven in 
de bevolkingsadministratie, mits dat adres een hotel, een beroeps-
pension, een bejaardenoord, een verzorgingstehuis of een verpleegin-
richting is. 

De laatste volzin van het vierde lid en het vijfde lid zijn van overeen-
komstige toepassing. Voor de toepassing van onderdeel b wordt de 
werknemer geacht duurzaam als alleenstaande te wonen indien hij op die 
wijze hetzij de afgelopen zes maanden heeft gewoond hetzij vermoe-
delijk de eerstkomende zes maanden zal wonen. 

X 

In artikel I I , onderdeel X.2, artikel 29, tweede lid, eerste volzin, 
wordt «de alleenstaande-ouderaftrek en de aanvullende alleenstaande-
ouderaftrek» vervangen door: de alleenstaande-ouderaftrek, de aanvul-
lende alleenstaande-ouderaftrek en de alleenstaandenaftrek. 

Toelichting 

Deze amendementen strekken tot handhaving van een vorm van 
alleenstaande-toeslag. 

(Met deze amendementen hangt samen het amendement op 
wetsvoorstel 20 873 met betrekking tot de overgangsregeling voor 
alleenstaande zelfstandigen alsmede het amendement op wetsvoorstel 
20 855 inzake koppelingen en kopjesregelingen). 

Vermeend 
Kombrink 
Ter Veld 
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