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331. .Voorloopig Verslag van de Comm. van Rapp. over het ontwerp van wet tot heffing eener oorlogswinstbelasting. 

VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPOR. 
TEURS over het ontwerp van wet tot heffing eener 
oorlogswinstbelasting. (331) 

Het afdeelingsonderzoek betreffende dit wetsontwerp heeft 
aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en beschou-
wingen. 

Enkele leden meenden, dat de Staatscommissie, welke dit 
wetsontwerp heeft voorbereid, eenzijdig werd samengesteld. Zy 
waren van oordeel, dat de politieke partyen in deze niet ver-
tegenwoordigd waren door het aantal leden waarop hare getal-
sterkte recht geeft, terwijl daarenboven naar hunne meening 
eene verhouding van 13 Tweede Kamerleden tegen 5 Eerste 
Kamerleden niet evenredig was met het aantal leden dier 
beide Kamers. 

Door de overgroote meerderheid werd de rechtmatigheid der 
voorgestelde belasting erkend. Waar de Staat zich door de 
buitengewone omstandigheden zeer groote uitgaven heeft moeten 
getroosten, terwijl enkelen juist aan die zelfde omstandigheden 
groote vermeerdering van inkomsten te danken hebben, vond 
men, dat er alle termen waren, deze laatsten in de lasten 
mede te doen bijdragen. 

Bestond aldus vrij algemeen ten aanzien van den rechtsgrond, 
waarop de belasting steunt, geen verschil van meening, omtrent 
de vraag tot welk bedrag de belasting behoort geheven te worden, 
bleken sommige leden een andere zienswijze te hebben dan in 
het aangeboden wetsontwerp gehuldigd wordt. 

Zoo meenden zij, dat het percentage van 30 pet. van de 
oorlogswinst te hoog was en dat het beter ware geweest een 
som vast te stellen tot welk bedrag dan do belasting had 
moeten beperkt worden. 

Aangezien echter een debat over de grondslagen van het 
wetsontwerp, in het stadium waarin het voorstel thans verkeert, 
weinig vruchtbaar scheen en een spoedige totstandkoming 
der wet noodzakelijk, wenschte men algemeen er zich toe 
te bepalen, te wijzen op die voorschriften, welke bij de uit-
voering der wet tot groote bezwaren en moeilijkheden aanleiding 
zouden kunnen geven. Daardoor ontstaat dan voor den Minister 
de mogelijkheid om door naderen uitleg, die geopperde bezwaren 
en moeilijkheden zooveel mogelijk weg te nemen. 

De gevreesde moeilijkheden en bezwaren zouden, naar de 
meening van vele leden, kleiner zyn geweest, wanneer de 
Regeering er eerder toe ware overgegaan een oorlogswinstbe-
lasting in te dienen. Te meer reden was daarvoor, omdat het 
voorbeeld van de omringende landen tot navolging had moeten 
leiden. Toen de Regeering van haar voornemen kennis gaf, hadden 
reeds velen, volkomen te goeder trouw, de gemaakte winst of 
wel verteerd öf wel in hunne ondernemingen belegd als anders-
zins. Voor verscheidenen hunner zal het dus zeer bezwaarlijk, 
zoo niet onmogelijk, zyn het belastingbedrag bijeen te brengen; 
zelfs kapitaal-vernietiging zou hiervan het gevolg kunnen zijn. 

Eenige leden betreurden het ook, dat geen onderscheid was 
gemaakt tusschen oorlogswinst, die uitsluitend een gevolg was 
van het toevallig hebben van groote voorraden bij het begin 
van den oorlog en oorlogswinst, welke door energie en onder • 
namingaduri is verkregen. Andere leden achtten dit onderscheid 
in de praktijk vrijwel onmogelijk. 

Verscheidene leden vreesden groote moeilijkheden bij do 
berekening van de oorlogswinst. De oplossing in artikel 7 achtten 
zij niet voldoende. Men wees op hen die niet in de vermogens-
belasting noch in do bedrijfsbclasting bijdroegen en op de velen 
die in 't geheel niet of zeer gebrekkig boekhouden. Het verschil 
in inkomen zou voor hen alleen zijn op te maken door 
vergelijking van verschillende jaren der inkomstenbelasting. 
Maar in 1918 was er nog geen inkomstenbelasting. 

Nog bezwaarlijker is de vaststelling van door de land-
bouwers gemaakte winst. Het is bekend, dat do boeren 
over het algemeen geen of zeer onvolledige boekhouding er 
op na houden. Maar zelfs al kon dit geschieden, op welke 
wyze zullen de landbouwers dan nog berekenen hoeveel 
winst zij gemaakt hebben? De Minister deelt mede (Zie 
Handelingen der Tweede Kamer bladz. 1951) dat dit niet 
moeilijk zal zijn en zegt, dat men in de hectaren een 
basis heeft. Maar juist tegen het nemen van dozen grondslag 
maakten vele leden ernstig bezwaar. Want de beantwoording 
van de vraag wat een boer verdiend heeft per hectare, hangt 
niet af van de vraag hoeveel hectaren hij bebouwt, maar van 
den aard der gewassen, welke op die hectaren geoogst zijn. Met 
voldoening hadden zij daarom kennis genomen van de verdere 
mededeeling van den Minister, dat elke aanslag afzonderlijk ge-
regeld zal worden en iedere landbouwer de gelegenheid zal 
hebben aan te toonen, welke omstandigheden tot vermeerdering 
of vermindering van zijn winst mochten geleid hebben. Aango-
zien deze leden echter ten aanzien van de moeilijkheden, die zich 
by de toepassing van deze wet voor de landbouwbevolking zullen 
voordoen, niet zoo optimistisch gestemd waren als de Minister, 
drongen zij aan op de instelling van een commissie van advies 
voor den landbouw met opdracht om den fiscus vóór te lichten 
op dezelfde wijze als de commissiën van advies, welke de 
Minister voornemens is in het leven te roepen in zake af-
schrijving enz. voor de industrie. De Minister heeft in de Tweede 
Kamer (Handelingen bladz. 1920) medegedeeld, dat eene dcr-
gelijke commissie voor den landbouw zijn sympathie had en 
dat hij het denkbeeld gaarne zou overwegen. De leden, die deze 
belangen ter sprake brachten, hoopten, dat de toegezegde ovcr-
weging het door hen gewenschte resultaat zal hebben. Daar-
mede zullen voornamelijk de kleine boeren geholpen worden, 
die inderdaad niet zulke winsten gemaakt hebben als wordt 
verondersteld. Dat ook de Minister van oordeel is, dat die 
winsten niet groot zijn, blijkt uit de motivcering van de door 
hem aangebrachte wijziging in het oorspronkelijk ontwerp, 
waarbij de Minister de vrijstelling van belasting van f 2000 
winst op f 1000 bracht, omdat anders 30 000 landbouwers 
buiten de belasting zouden vallen. 

Maar niet alleen de landbouwbevolking en particulieren 
zullen met groote bezwaren te kampen hebben bij de uitvoering 
van deze wet, ook in de industrie zullen zich moeilijkheden 
voordoen, die, wanneer niet met zeer veel voorzichtigheid wordt 
te werk gegaan, tot groot nadeel zullen kunnen leiden. 

Reeds is in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer 
twijfel geopperd of met de belangen van bedrijven voldoende 
rekening wordt gehouden en de vraag gesteld hoever men met 
reserves mag gaan en ook met afschrijvingen, beide volgens 
„goed koopmausgebruik". Ook bij de openbare behandeling in 
de Tweede Kamer is gebleken, dat men het over de beteekenis 
van deze begrippen niet geheel eens was. Ongetwijfeld kunnen 
daardoor ernstige belangen geschaad worden. Gaarne zouden 
de leden, hier aan het woord, van den Minister vernemen of 
de begrippen reserves en afschrijvingen volgens goed koopmans-
gebruik gelijkelijk gelden voor alle ondernemingen en bedrijven 
of dat een vrscliillcndc maatstaf zal worden aangelegd. 

Wanneer b.v. geen ruime afschrijving op machinerieën wordt 
toegestaan, zal het gevolg zijn, dat verschillende bedrijven zich 
niet alleen niet zullen kunnen ontwikkelen, maar niet in staat 
zullen blijken het hoofd boven water te houden. Met voldoening 
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had men dan ook kennis genomen van de verklaring van den 
Mininister (Handelingen blz. 1891), dat hjj er alles voor voelde 
om voor tijdens den oorlog aangeschafte machines, waarvan on-
zekerheid bestaat of men ze later nog met winst zal kunnen 
gebruiken, een extra afschrijving toe te laten. Men betreurde 
echter dat deze zaak niet in het wetsontwerp geregeld is. 

Ook het onderzoek naar de juistheid der opgegeven winst 
kan ernstige en zeer nadeelige gevolgen hebben. Eenige leden 
zouden gaarne vernemen of de Minister voornemens is maat-
regelen te nemen, opdat zij, die belast worden met het onder-
zoek der boeken en bescheiden, zich zullen hebben te bepalen 
tot die boeken en bescheiden, die betrekking hebben op het 
finantieel beheer. Volgens het oordeel der leden hier aan het 
woord vallen buiten het onderzoek, die boeken en bescheiden, 
waarin vermeld staan de gebruikte mélanges, de procenten 
der te gebruiken grondstoffen en verdere regelen by de bewerking 
te stellen, hetgeen alles voorkomt in het zoogenaamde fabricage-
boek, zijnde het boek, dat de geheimen van den industrieel bevat. 
Wanneer een en ander voor hen niet gesloten blyft, zyn de 
fabrieksgeheimen niet veilig. Het moet niet mogelijk zyn, dat 
anderen achter de fabrieksgeheimen komen, waarvan het bestaan 
van een zaak afhangt. En dit gevaar zal bestaan wanneer uit-
sluitend aan dengene, die inzage • "deren mag, ter beoordeeling 
Btaat, welke boeken en bescheiden hy kan opeischen. De straf, 
die op schending van geheimhouding gesteld is, is geen af-
doend middel, omdat die straf in geen verhouding staat tot 
de waaide, die de kennis van een fabrieksgeheim voor iemand 
hebben kan. Er moet dus in dien geest een uitdrukkelijk voor-
schrift aan de ambtenaren worden gegeven. Nog werd gevraagd 
of iemand aan een accountant, die geregeld by een concurrent 
werkzaam is, inzage van zijn boekhouding weigeren mag? 

Ook kan de belasting zeer ongelijk werken; byv. zal er in 
den tabakshandel betrekkelijk weinig betaald worden, daar de 
winsten in de jaren vóór den oorlog ook zeer groot waren. 

Opgemerkt werd ten aanzien van de door het wetsontwerp 
verleende bevoegdheid tot verrekening met de oorlogswinst, 
dat nadat 3 jaren oorlogswinst genoten is, een later verlies door 
den oorlog geleden, niet meer in rekening kan worden gebracht. 

Ofschoon het juist is, dat alleen de naamlooze vennoot-
schappen en niet de aandeelhouders oorlogswinstbelasting be-
talen, zoo werd gevraagd, hoe de aandeelhouders moeten te 
weten komen, dat de oorlogswinstbelasting reeds by de bron 
voldaan is. 

Sommige leden waren van oordeel, dat de gevangenisstraf, 
welke tegen sommige overtredingen dezer wet is bedreigd, 
een te zware straf is. Andere leden deelden deze meening niet. 

'Ten slotte hoopte men, dat de belastingbiljetten, die RÜlea 
worden uitgereikt, in goed verstaanbaar Nederlandsen zullen 
worden gesteld en dat de inrichting dier biljetten, zoo een-
voudig mogelijk zal zijn. 

Verder vertrouwde men, dat deze geheele belasting niet 
vexatoir, maar zeer mild zal worden toegepast. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
7den Juni 1916. 

BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD. 
VAN DEN BIESEN. 
VAN DER HOEVEN. 
GILISSEN. 
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Eerste Kamer, 

van wet tot heffing eencr oorlogswinstbelasting. 

EINDVERSLAG DEE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot heffing eener oorloos-
winstbelasting. 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de 
Begeering was medegedeeld, is van haar ontvangen de na-
volgende 

Memorie van Antwoord. 
Naar aanleiding van de opmerkingen en beschouwingen, 

waartoe het afdeelingsonderzoek aanleiding gaf, zij het 
volgende aangeteekend. 

De benoeming van de Staatscommissie, welke dit onder-
werp heeft voorbereid, heeft niet op de voordracht van den 
ondergeteekende plaats gehad. Intusschen wil hij wel als 
zijn gevoelen doen kennen, dat bij de samenstelling van eene 
commissie aan welke een onderzoek wordt opgedragen als 
het hier betrof, niet de eerste eisch is, dat alle politieke 
partijen daarin naar verhouding van hare getalsterkte zijn 
vertegenwoordigd, noch ook dat in de Commissie leden van 
de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden 
benoemd in de verhouding van één tot twee. 

De ondergeteekende nam met ingenomenheid kennis van 
de mededeeling, dat de overgroote meerderheid de recht-
matigheid van de voorgestelde belasting erkent. 

Wat het bedrag der belasting betreft, dit houdt naar de 
meening van den ondergeteekende op juiste wijze rekening 
met de verschillende gevallen van oorlogswinst, welke zich 
voordoen. Er zullen zeker gevallen zijn, waarin er niets tegen 
ware geweest om een hooger percentage te heffen, te weten 
waar slechts omstandigheden, op welke degeen die de winst 
genoot, iu het geheel geen invloed kon uitoefenen, tot de 
winst geleid hebben. Wijl echter in de meeste gevallen 
dogeen die de winst maakte, daarvoor risico heeft moeten 
loopen en zakenkennis en doortastendheid heeft moeten 
toonen, was bij de heffing gematigdheid noodig, terwijl 
toch ook weer voortdurend in het oog te houden was, dat 
de schatkist voor reusachtige uitgaven staat, en dat het billijk 
is, dat zij die ten gevolge van de crisis hun durf en energie 
zeer buitengewoon beloond zagen, in de eerste plaats krachtig 
bijdragen tot dekking van de uitgaven, welke de crisis mede-
brengt. 

Voor vaststelling van een bedrag, waarboven opbrengst 
van de belasting niet zoude stijgen bestaat geen reden, zoo-
lang uitgesloten mag worden geacht, dat met het in het 
ontwerp voorkomend heffingspercentage meer zal worden 
verkregen dan het totaal der crisisuitgaven. Overigens 
schijnt het totaal dat aan oorlogswinst is gemaakt en dat 
door de belasting wordt getroffen, geen redelijken factor voor 
de bepaling van het percentage, dat met billijkheid van elke 
physieke of rechtspersoon, die oorlogswinst maakt kan worden 
gevorderd voor dekking van de extra lasten van den Staat 
ten gevolge van den oorlog. 


