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Dit ontwerp en drie andere terzelfder tijd bij de Staten-Gene-
raal ingediende wetsontwerpen beogen een eerste stap te zijn 
naar een coördinatie van de belastingheffing naar het loon 
enerzijds en de premieheffing voor verschillende sociale-ver-
zekeringswetten anderzijds. 

De beweegredenen, welke tot het op elkaar afstemmen van 
bepalingen van fiscale aard met bepalingen in zake de sociale 
verzekering aanleiding hebben gegeven, alsmede de hoofd-
lijnen van de voorgestelde coördinatie, zijn uiteengezet in het 
algemene deel van de Memorie van Toelichting bij het wets-
ontwerp Coördinatiewet Sociale Verzekering. Kortheidshalve 
worden de aldaar gegeven algemene uiteenzettingen hier niet 
herhaald; zij moeten evenwel geacht worden volledig in deze 
Memorie te zijn geïnsereerd. Deze uiteenzettingen vormen de 
algemene toelichting ook op het onderhavige ontwerp van wet 
en zijn tevens de grondslag voor de hierna volgende artikels-
gewijze toelichting. 

Artikel I, onderdeel I. Dit onderdeel bevat de wijzigingen 
van de bepalingen in het Besluit op de Loonbelasting 1940, die 
op het loon betrekking hebben. 

Artikel 4. Loonbelasting. De hierin opgenomen omschrij-
ving van het begrip loon, die nagenoeg overeenkomt met die 
van het huidige artikel 4 van het Besluit op de Loonbelasting 
1940, is in zoverre ruimer dan die. opgenomen in het overeen-
komstige artikel 4 van het wetsontwerp Coördinatiewet Sociale 
Verzekering, dat ook pensioenen en andere inkomsten uit een 
niet meer bestaande dienstbetrekking — die niet aan de premie-
heffing zijn onderworpen — tot het loon worden gerekend. 
Het begrip loon omvat tevens alle fooien, dat wil dus zeggen 
ook die, welke zonder medewerking van de werkgever worden 
genoten. Tot dusver zijn fooien en andere prestatiën van derden, 
die niet met medewerking van de werkgever worden genoten, 
ingevolge artikel 27. onder 8°, in verband met artikel 28, eerste 
lid, onder 2°, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
van het loon uitgezonderd. Deze inbreuk op het loonbegrip, 
welke voor de heffingen ingevolge de sociale-verzekeringswetten 
niet bestaat, zal volgens het ontwerp derhalve niet worden be-
stendigd. Te dezer plaatse worde voorts verwezen naar hetgeen 
bij artikel 6a is opgemerkt. 

Artikel 5. Loonbelasting. Deze bepaling regelt, te zamen 
met artikel 6, eerste lid. onder a, b. c en d, en het derde lid van 
artikel 6, de belastingheffing over enerzijds die bestanddelen 
van het loon, welke ook in de bestaande wetgeving met de naam 
aanspraken op uitkeringen worden aangeduid, en anderzijds de 
uit die aanspraken voortvloeiende uitkeringen. Deze aanspraken 
omvatten voornamelijk de aanspraken ingevolge spaar-, voor-
zienings- en pensioenfondsen en de aanspraken ingevolge de 
sociale-verzekeringswetten. Het huidige systeem van belasting-
heffing over de eerstbedoelde groep van aanspraken en uit-
keringen is neergelegd in artikel 5. leden 3 en 4, en artikel 6, 
letters c e n r f van het Besluit en wordt in het ontwerp van wet 
gehandhaafd, met dien verstande, dat niet slechts uitkeringen 
ineens, maar alle uitkeringen ingevolge een aanspraak, die tot 
het loon behoort, worden vrijgesteld en dat de thans in artikel 5 
van de Uitvoeringsresolutie-Loonbelasting 1947 neergelegde 
bevoegdheid om een regeling, die niet geheel aan de wettelijke 
omschrijving van het begrip pensioenregeling voldoet, daar-

I mede gelijk te stellen, thans in het ontwerp van wet is opge-
nomen. De thans in artikel 5, derde lid, van het Besluit ge-
regelde wijze van waardering wordt overgelaten aan de inge-
volge artikel 6/), tweede lid, van het ontwerp te stellen waar-
deringsregelen. Het ligt in de bedoeling de bestaande regeling 
ter zake te handhaven. 

Ook de heffing ter zake van aanspraken op kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet — thans geregeld in artikel 3 van 
de Tweede Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941 — 
is materieel ongewijzigd gebleven. Wat de aanspraak op ver-
strekkingen ingevolge de wettelijke ziekenfondsverzekering be-
treft. zij verwezen naar hetgeen is opgemerkt in S 2 van de 
Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp Coördinatiewet 
Sociale Verzekering, waar is medegedeeld, dat het werkgevers-
aandeel in de ziekenfondspremie voortaan tot het loon zal 
worden gerekend, daar voor het handhaven van de bestaande 
uitzondering geen reden is. Dit spreekt te meer, nu dit werk-
geversaandeel in het bijzondere tarief kan worden verdiscon-
teerd. In artikel 6, eerste lid. onder h, is dan ook de aanspraak 
op verstrekkingen ingevolge de wettelijke ziekenfondsverzeke-
ring ten volle tot het loon gerekend. 

De uitkeringen ingevolge sociale-verzekeringswetten, welke 
rechtstreeks door de uitvoeringsorganen worden gedaan, zijn, 
met uitzondering van die ingevolge de Werkloosheidswet, thans 
niet aan een voorheffing onderworpen. Zoals in de hiervóór 
genoemde Memorie van Toelichting is vermeld, zal de be-
staande uitzonderingspositie van de uitvoeringsorganen niet 
worden gehandhaafd. De huidige vrijstelling van artikel 6, 
letter h. van het Besluit kan daarom vervallen. In de plaats 
daarvan kan voortaan de algemene regel van artikel 6, eerste 
lid, letter e, van onderdeel l van het ontwerp toepassing vinden. 
Het voorgestelde wettelijke systeem komt dus hierop neer. dat de 
aanspraken ingevolge de Kinderbijslagwet en het Ziekenfondsen-
besluit belast en de uitkeringen vrijgesteld zullen zijn, terwijl 
met betrekking tot de Ziektewet, de Ongevallenwetten en de 
Werkloosheidswet de aanspraken vrij en de uitkeringen belast 
zullen zijn. Op laatstgenoemde regel is voorts onder letter d 
deze uitzondering van overigens geringe betekenis gemaakt, 
dat uitkeringen voor éénmaal niet tot het loon worden ge-
rekend. Op grond hiervan zullen, overeenkomstig de bestaande 
praktijk, de wettelijke kraamgelden niet belast worden. 

Artikel 6. Loonbelasting. De in het eerste lid, onder e en 
ƒ, opgenomen en hiervóór nog niet ter sprake gekomen uitzon-
deringen op het loonbegrip komen overeen met de bestaande 
vrijstellingen, voorkomende in artikel 6, letters a. b en d, van 
het Besluit, en voor wat de premie-inhoudingen betreft, in bij-
zondere regelingen. 

In het tweede lid wordt een machtiging gevraagd om uit-
keringen van bijzondere aard zowel om psychologische als om 
praktische redenen in bepaalde gevallen niet tot het loon te 
rekenen. Gelet op de verschillende omstandigheden, welke zich 
ten aanzien van bedoelde uitkeringen voordoen, kan een uit-
puttende regeling bezwaarlijk in de wet worden opgenomen. 
Volstaan is daarom met het geven van een algemene om-
schrijving van een aantal groepen van gevallen, waaruit de be-
doeling van de machtiging kan blijken. Op grond daarvan kan 
b.v. een nadere regeling worden getroffen omtrent gratificaties 
bij jubileum, huwelijk of vertrek van een werknemer, waarvoor 
de ter zake reeds bestaande bijzondere regeling tot grondslag 
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zou kunnen strekken. Een nadere toelichting verdienen de in 
het tweede lid, onder letter c, nader omschreven uitkeringen 
door derden. Onder het nieuwe begrip loon zullen ook uit-
keringen uit sociale ondersteuningsfondsen vallen. Dergelijke 
fondsen en de daaruit gedane uitkeringen kunnen van zeer uit-
eenlopende aard zijn. Aan de hand van de feitelijke omstan-
digheden zal daarom beoordeeld moeten worden of de uit-
keringen het karakter van loon dragen. Indien de uitkeringen 
uitsluitend of voor een belangrijk deel worden gedaan uit door 
de werknemers zelf bijeengebrachte gelden, bestaat er geen aan-
leiding tot heffing. Op grond van de onderwcrpelijke bepaling 
kunnen de daarvoor nodige uitvoeringsregelingen worden ge-
troffen. 

Artikel 6a. Loonbelasting. Zoals hiervóór is opgemerkt, 
vallen onder artikel 4 alle fooien. Zonder enige nadere voorzie-
ning ter zake zou dit de werkgever, die met de betaling van 
fooien geen bemoeienis heeft, voor moeilijkheden plaatsen bij 
de vaststelling van het in aanmerking te nemen bedrag. Over-
eenkomstig hetgeen reeds thans voor de uitvoering van de Werk-
loosheidswet geldt, is het wenselijk hieromtrent zekere normen 
te stellen. Evenzo kunnen de eisen van de praktijk medebrengen, 
dat in bepaalde gevallen deze beloningen worden verwaarloosd. 
Daartoe wordt in de onderhavige bepaling machtiging gevraagd. 
Voor die gevallen, waarin de werkelijk genoten fooien het be-
drag, waarover volgens de hiervóór bedoelde normen loon-
belasting is geheven, belangrijk overtreffen, moet de bevoegd-
heid blijven bestaan een aanslag in de inkomstenbelasting op 
te leggen. Hierdoor wordt aan de coördinatie uiteraard geen 
afbreuk gedaan. 

Onderdeel II. Dit onderdeel bevat enige nadere voorzie-
ningen in de wijze van heffing van de loonbelasting. De aan-
vulling met het vierde lid van artikel 7 is noodzakelijk in ver-
band met de bij de artikelen 4 en da besproken verruiming van 
het loonbegrip, terwijl in het vijfde lid van artikel 7 de zake-
lijke inhoud is neergelegd van hetgeen thans in artikel 7 van 
de Uilvoeringsresolutie-Loonbelasting 1947 voorkomt. Op grond 
van de bepaling van het vijfde lid zullen o.m. de nadere regelen 
gesteld kunnen worden omtrent de inhouding van de loon-
belasting in die gevallen, waarin uitkeringen ingevolge de 
sociale-verzekeringswetten door tussenkomst van de werkgever 
worden gedaan of waarin de werkgever op de rechtstreeks door 
een uitvoeringsorgaan verstrekte uitkering een suppletie ver-
strekt. Zoals in S 2 van de Memorie van Toelichting bij het 
wetsontwerp Coördinatiewet Sociale Verzekering is uiteenge-
zet, ligt het in de bedoeling om in eerstbedoelde gevallen de 
loonbelasting uitsluitend te doen inhouden door de eigenlijke 
werkgever en deze in laatstbedoelde gevallen de loonbelasting 
te doen berekenen met inachtneming van hetgeen zijn werk-
nemer rechtstreeks van het uitvoeringsorgaan ontvangt. 

Het grote voordeel van een dergelijke regeling is, zoals reeds 
in bovenbedoelde S 2 vermeld, dat, hoewel de werknemer ge-
lijktijdig van meer dan één werkgever loon geniet, hem niet 
achteraf nog een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd 
behoeft te worden. 

Onderdeel III. Het bij dit onderdeel nieuw ingevoegde arti-
kel la bevat de machtiging aan de Minister van Financiën tot 
het samenstellen van de in meergenoemde ij 2 uitvoerig om-
schreven bijzondere loonbelastingtabellen. De opneming in het 
artikel van de zinsnede „al dan niet tot een gemiddeld bedrag" 
vindt zijn verklaring in de omstandigheid, dat de premie voor 
de werkloosheidsverzekering uniform is, zodat alsdan niet met 
een gemiddelde behoeit te worden gerekend, terwijl de premiën 
voor de wachtgeldverzekering en de Ziektewet kunnen verschil-
len, hetgeen noopt tot het werken met gemiddelden. 

Onderdelen IV t/m VII. De wijzigingen in de bepalingen 
omtrent de kinderaftrek zijn in deze onderdelen neergelegd. 
De daarmede samenhangende wijziging in de peildatum bracht 
met zich mede, dat ook de bepalingen omtrent het indienen van 
de werknemersverklaring moesten worden aangepast (onder-
deel VII). Bij deze gelegenheid is tevens het bestaande artikel 8a 

van het Besluit op de Loonbelasting 1940, dat in verband met 
het voorgaande gewijzigd zou moeten worden, komen te ver-
vallen, aangezien het reeds geen praktische betekenis meer had 
londerdeel VI). 

Omtrent de aanspraak op kinderaftrek voor het z.g. „extra-
kind" wil de eerste ondergetekende nog het volgende opmer-
ken. De omschrijving van de materiële vereisten, waaraan moet 
zijn voldaan, wil een aanspraak aanwezig zijn, is om technische 
redenen enigszins ruimer dan tot nu toe het geval is, daar een 
volledige aanpassing aan de tegenwoordige regelen zou nood-
zaken tot het opnemen van een gecompliceerde redactie. Zoals 
reeds in de hiervóór bedoelde Memorie van Toelichting is 
medegedeeld, is ten aanzien van deze kinderaftrek een bijzon-
dere regeling getroffen. De hierbedcelde kinderaftrek zal 
voortaan worden genoten door op het loon een vast bedrag in 
mindering te brengen. Het vaste bedrag is verkregen door te 
becijferen met welk gemiddeld inkomensbedrag de kinderaftrek 
bij een loon van f 5000 per jaar gelijkstaat, welk bedrag is af-
gerond tot een voor de werkgever hanteerbaar getal. 

Voor de toepassing van het Besluit op de Inkomstenbelas-
ting 1941 zal bij een zuiver inkomen, dat f5000 niet over-
schrijdt, de hierbedoelde kinderaftrek eveneens worden ge-
noten door aftrek van het hiervóór genoemde vaste bedrag. Bij 
inkomens, die f 5000 te boven gaan, blijft de huidige toestand 
gehandhaafd. In verband met het feit, dat aan loontrekkers, 
wier loon f 5000 of meer bedraagt, steeds een aanslag in de in-
komstenbelasting wordt opgelegd, is op deze wijze bereikt, dat 
voor beide belastingen een zelfde kinderaftrek in aanmerking 
wordt genomen. 

Artikel 2. In de Memorie van Toelichting bij het wetsonl-
werp Coördinatiewet Sociale Verzekering is reeds de wenselijk-
heid naar voren gebracht, dat de vereveningsheffing naar 
dezelfde maatstaf wordt geheven als de premieheffingen inge-
volge de sociale-verzekeringswetten. Aangezien de afdracht van 
de vereveningsheffing thans geschiedt naar dezelfde grondslag 
als de heffing van de loonbelasting —• behoudens een aantal 
uitzonderingen, welke de coördinatie niet in gevaar brengen en 
daarom gehandhaafd kunnen blijven —, kan een aanpassing 
van het Besluit op de Vereveningsheffing 1941 aan het ontwerp 
Coördinatiewet Sociale Verzekering niet achterwege blijven. 
De ter zake nodige voorzieningen vormen de inhoud van de bij 
artikel 2 voorgestelde wijzigingen. Zij geven derhalve ook de 
verschillen aan, welke zullen blijven bestaan tussen de grond-
slag voor de loonbelasting en die voor de premieheffingen. 

Artikel 3. Gelet op de nauwe samenhang, die bestaat tass:n 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en het Besluit op 
de Loonbelasting 1940, is het noodzakelijk de bepalingen van 
eerstgenoemd besluit, voor zover betrekking hebbende op de 
opbrengst van dienstbetrekking, met de nieuwe bepalingen van 
het Besluit op de Loonbelasting 1940 in overeenstemming te 
brengen. De wijziging van artikel 28, eerste lid, 2°, van het 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 houdt verband met de 
verruiming van het loonbegrip. Verwezen moge worden naar 
hetgeen hieromtrent is opgemerkt bij artikel 1, onderdeel I. 
Met betrekking tot de kinderaftrek wordt verwezen naar het-
geen hiervóór bij de toelichting op de onderdelen IV tot en 
met VII van artikel 1 is opgemerkt. 

Artikel 4. De wijziging van de kinderaftrek in het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941 brengt noodzakelijk ook wijzi-
ging van de desbetreffende bepalingen in de Wet op de Ver-
mogensbelasting 1892 met zich mede, indien de overeenstem-
ming, die op dit punt tussen beide wetten bestaat, gehandhaafd 
wil blijven. 
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