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Tijdelijke verlenging van de schorsing van de 
investeringsaftrek en tijdelijke verlenging van de 

vervroegde afschrijving 

lijdelijke verhoging van omzetbelasting 
voor enige goederen 

Tijdelijke verhoging van de vermogensbelasting 

Moties van orde van de heer Lucas c.s. 

Nr. 20 Voorgesteld 3 januari 1958. 

De Kamer, 

gehoord de besprekingen over de wetsvoorstellen 4983; 
overwegende dat de Regering zich in de huidige omstan-

digheden, vooral met het oog op de kapitaalsbehoeften van 
de gemeenten, tot taak heelt gesteld, te geraken tot een zo-
danige opstelling van de begroting, dat de financiering van de 
gehele dienst is gewaarborgd zonder een verder eigen beroep 
van Rijkswege op de kapitaalmarkt; 

van oordeel dat onder de redelijke middelen hiertoe voor 
zoveel nodig in aanmerking kan komen: 

het treffen van een wettelijke voorziening, tengevolge waar-
van het Gemeentefonds en het Provinciefonds niet delen in de 
uit de wetsontwerpen 4983 resulterende additionele opbrengst; 

gaat over tot de orde van de dag. 

II 
De Kamer, 

gehoord de besprekingen over de wetsvoorstellen 4983; 
van oordeel dat in afwachting van de openbare behandeling 

der tegen april a.s. in uitzicht gestelde Industrialisatienota het 
tot nu toe gevoerde Regeringsbeleid met betrekking tot de ver-
vroegde afschrijving ongewijzigd behoort te worden voort-
gezet; 

nodigt de Regering uit, bij haar beleid hiermee rekening te 
houden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

III 
De Kamer, 

gehoord de besprekingen over de wetsvoorstellen 4983; 
van oordeel dat de vraag van de al dan niet wederinvoering 

van de investeringsaftrek opnieuw in overweging behoort te 
v/orden genomen in het kader van de tegen april a.s. in uit-
zicht gestelde Industrialisatienota; 

nodigt de Regering uit, bij haar beleid hiermee rekening te 
houden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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