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ALGEMEEN 

De ondergetekenden stellen het bijzonder op prijs dat de 
Commissie in de aanvang van het voorlopig verslag haar erken-
telijkheid uitspreekt voor de uitvoerige beschouwingen van al-
gemene aard in de memorie van toelichting en in de nota, welke 
zij op 27 juli 1960 aan de Kamer hebben aangeboden en waarin 
zij het algemene beleid ten aanzien van de voorgestelde belas-
tingherziening hebben uiteengezet. De ondergetekenden stern-
men in met de opvatting van de Commissie dat de gedachten-
wisseling over deze algemene beschouwingen, voor zoveel moge-
lijk, thans het beste kan plaats vinden bij de desbetreffende 
hoofdstukken en artikelen van de wet, omdat aldus een zo con-
creet mogelijke behandeling wordt gediend. 

In aansluiting aan de bovenvermelde nota heeft de eerste 
ondergetekende ook de onderwerpelijke memorie van antwoord 
ondertekend, hoezeer de behandelde materie meer in het bij-
zonder het werkterrein van de tweede ondergetekende betreft. 
Dit vindt zijn grond in het feit dat met verschillende daarin aan-
gekondigde tegemoetkomingen financiële offers voor de schat-
kist zijn gemoeid, terwijl voorts aldus ten aanzien van verschil-
lende daarin vervatte gewichtige beleidspunten van algemene 
strekking van zijn instemming met de inhoud van deze memorie 
ook expliciet wordt blijk gegeven. Voor de overige op de alge-
mene herziening betrekking hebbende stukken gelden gelijke 
overwegingen. 

Ten aanzien van de in het voorlopig verslag geuite wensen 
en gedane suggesties welke een concreet karakter dragen, 
wordt in de memorie van antwoord in de meer belangrijke ge-
vallen ook aan het budgettaire aspect aandacht gegeven. Daar-
bij dient te worden bedacht dat het verrichten van ramingen 
veelal gepaard gaat met omvangrijke werkzaamheden. Ten 
einde de omvang van deze arbeid binnen redelijke grenzen 
te houden, menen de ondergetekenden te kunnen volstaan 
met globale ramingen welke slechts een beeld geven van de 
orde van grootte van de bedragen waarom het gaat. 

De ondergetekenden hechten eraan in de aanvang van deze 
memorie het streven naar vereenvoudiging, dat aan de belasting-
herziening ten grondslag ligt, in herinnering te roepen. De op 
verschillende plaatsen in het voorlopig verslag aan de orde 
gestelde verfijningen van de wetgeving kunnen, naar het oor-
deel van de ondergetekenden, niet uitsluitend op hun verdien-
sten voor de in het oog gevatte situaties worden bezien, doch 
behoren ook te worden gesteld tegenover de grote bezwaren, 
welke zowel voor de contribuabelen als voor de belastingdienst 
zijn verbonden aan een toenemende gecompliceerdheid van de-
belastingwetgeving. Deze ingewikkeldheid wordt uiteraard door 
verscheidene factoren in de hand gewerkt; als zodanig kunnen 
worden genoemd de eisen van een steeds meer gecompliceerde 
maatschappij, de hoge belastingdruk en ook de perfectionis-
tische neigingen die ons Nederlanders eigen zijn. Deze factoren 
hebben ertoe geleid, dat de ingediende ontwerpen voor de hef-
fingswetten toch reeds noodgedwongen op tal van punten een 
detaillering vertonen die aan de helderheid en eenvoud van de 
bepalingen afbreuk doet en het de contribuabelen niet gemak-
kelijk zal maken hun recht te kennen. 
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Op deze weg kan men naar het oordeel van de ondergeteken-
den niet onbeperkt voortgaan zonder het gevaar op te roepen 
dat de belastingwetgeving wordt overwoekerd door allerlei 
minutieuze pogingen om zekere heffingsverschillen te ver-
mijden. Realiteitsbesef dwingt ertoe, ook op het gebied van de 
belastingen het feit te aanvaarden dat bij het geven van 
algemene rechtsregels het streven naar volkomen rechtvaardig-
heid zijn grenzen heeft. Goed recht zal, wil het begrijpelijk 
en in de praktijk hanteerbaar blijven, niet te zeer in details 
mogen afdalen. Daarbij moet worden bedacht dat rechtspraak 
en uitvoering mogelijkheden bieden om bij de uitlegging en de 
toepassing van de algemene regeling het rechtsgevoel zoveel 
mogelijk te bevredigen. 

De ondergetekenden zijn er zich wel van bewust dat ook 
deze zaak verschillende kanten heeft en dat hier alles is ge-
legen aan het vinden van de juiste middenweg; zij hebben ech-
ter gemeend in het bijzonder de aandacht van de Kamer op 
dit naar hun inzicht belangrijke facet te moeten vestigen. In 
het vervolg van deze memorie zullen zij hierop bij herhaling 
terugvallen. Als voorbeeld daarvan kunnen te dezer plaatse 
worden vermeld de complicaties welke zouden ontstaan indien 
men op het terrein van de kinderaftrek en de buitengewone las-
ten gaat millimeteren. In dit verband moge ook nog in het bij-
zonder worden gewezen op de voorgestelde en hierna onder het 
hoofd „Inkomstenbelasting en loonbelasting" nader uiteenge-
zette maatregelen inzake de verhouding tussen de inkomsten-
belasting en de loonbelasting, welke een poging vormen de 
eisen van de praktijk en van de rechtvaardigheid evenredig tot 
gelding te brengen. 

Grondslagen der belastingheffing 

Het verheugt de ondergetekenden dat de Commissie de ge-
geven argumentatie met betrekking tot het karakter van de 
onderhavige herziening in beginsel onderschrijft. Anders dan 
de Commissie achten zij het niet vruchtbaar thans tevens een 
aanvang te maken met een zo veelomvattende studie inzake 
de fundamenten van het Nederlandse fiscale recht als de 
Commissie voor ogen staat. In de eerste plaats moet immers 
worden bedacht dat de ontwikkeling van ons belastingstelsel in 
de laatste tijden bepaaldelijk niet heeft stilgestaan. Telkenmale 
hebben aanpassingen plaats gevonden aan de zich in de maat-
schappij voordoende wijzigingen van de omstandigheden, niet 
alleen ten aanzien van de materiële inhoud van de afzonder-
lijke heffingen, maar ook met betrekking tot de keus van de 
te heffen belastingen en de plaats welke de onderscheiden 
belastingen in het geheel innemen. De ondergetekenden kun-
nen dan ook de mening van de Commissie als zouden de 
grondslagen van ons belastingstelsel sedert de vorige eeuw on-
gewijzigd zijn blijven voortbestaan, niet onderschrijven. 

Ook de ondergetekenden zijn van oordeel dat aangaande 
de vraag of de belastingwetgeving op bepaalde punten wijzi-
ging behoeft voortdurend diligentie moet worden betracht. Aan 
de andere zijde nopen verschillende overwegingen tot behoed-
zaamheid. Met inachtneming van beide gezichtspunten is in de 
memories van toelichting en de nota inzake de herziening aan-
dacht gegeven aan enkele de fundamenten van ons belasting-
stelsel rakende concrete punten, welke in onze maatschappij als 
actuele belangrijke vraagstukken naar voren zijn gekomen. Ge-
doeld wordt hier met name op het vraagstuk van de vermogens-
winstbelasting, de verhouding tussen de inkomstenbelasting en 
de vennootschapsbelasting en het denkbeeld van de onderne-
mingswinstbelasting. 

Vervolgens mag niet worden vergeten dat de problematiek 
waaraan de Commissie de studie gewijd zou willen zien, nl. 
de fundamenten van ons belastingstelsel, de gewenste normale 
belastingdruk en de verdeling van deze druk over de beide 
sectoren van de directe en van de indirecte belastingen, een 
politiek karakter draagt. Zoals de ervaring leert kan men de 
grondslagen van het fiscale recht, alsmede de totale hoogte en 
de verdeling van de fiscale lasten niet in abstracto bepalen. Het 
zijn in feite steeds concrete, onverbrekelijk met het algemene 

overheidsbeleid samenhangende politieke beslissingen, welke 
uiteindelijk aan deze elementen gestalte geven. Het is 
bekend dat het vraagstuk van de gewenste normale belasting-
druk en de verdeling van deze druk over de sectoren directe 
en indirecte belastingen onderwerpen zijn, welke bij voortdu-
ring bijzondere aandacht van de Regering hebben. Herhaalde-
lijk heeft de Regering verklaard dat zij de huidige belasting-
druk te zwaar acht en dat zij daarom in het kader van het 
prioriteitenschema streeft naar een verlaging van die druk, 
in het bijzonder wat de druk van de inkomstenbelasting en de 
loonbelasting betreft. In de aan het fiscale beleid gewijde 
paragraaf van de miljoenennota voor 1963 is uiteengezet 
waarom deze doelstelling niet is bereikt. Dit verloop van zaken 
vormt wel een markante illustratie van het feit dat het bij de 
belastingheffing gaat om het voeren van een beleid in concrete 
situaties. 

Zou een staatscommissie zoals de Commissie voor ogen 
staat aan de vorenbedoelde onderwerpen een abstract-weten-
schappelijke studie wijden, dan zou — gezien het vorenstaande 
— de betekenis daarvan voor het concrete overheidsbeleid zeer 
gering zijn. Raakt men evenwel in het praktische vlak aan de 
fundamenten van de belastingheffing, aan het vraagstuk van de 
normale gewenste belastingdruk en de verdeling van deze druk, 
dan is men in zo vergaande mate, en wel op zulk een netelig ge-
bied, in het politieke vlak — nationaal, maar ook internationaal 
— gekomen, dat ook dan weinig nut van een dergelijke studie 
kan worden verwacht. De ondergetekenden zijn dan ook van 
mening dat er voor de oordeelvorming en de rechtsvorming 
inzake de grondslagen, hoogte en verdeling van de belasting-
heffing naast de Regering en de beide Kamers der Staten-Gene-
raal geen zinvolle plaats is voor een staatscommissie. 

Overigens dient bij dit alles het internationale aspect niet 
uit het oog te worden verloren. Werpt men een blik over de 
grenzen, dan ziet men dat andere westerse landen, ook die 
welke van een bezetting zijn vrij gebleven, stelsels hebben 
welke in grote trekken met het onze overeenkomen, dan wel 
naar het onze toegroeien. Het is duidelijk dat, zoals ook reeds 
in de memorie van toelichting is betoogd, een beleid dat het 
oog mede gericht houdt op de groeiende Europese samenwerking 
wel uiterst gereserveerd moet staan tegenover diepgaande 
structuurwijzigingen van ons belastingstelsel, welke immers — 
gelet op de bestaande structuren en de ontwikkelingen in de 
andere landen van de E.E.G. — de afstand tot die van de part-
nerlanden zouden kunnen vergroten. Bovendien is het niet op-
portuun op dit moment, nu het vraagstuk van de fiscale aan-
passing in Europees verband aan de orde is en niet bekend is 
welke eventuele herzieningen daaruit voor onze belastingwet-
geving zouden voortvloeien, deze wetgeving ingrijpend te wijzi-
gen. 

De problematiek van de harmonisatie van belastingen binnen 
E.E.G.-verband, welke ook door de Commissie ter sprake 
wordt gebracht, is inderdaad van grote betekenis, doch zij ver-
toont vele facetten, en is niet weinig gecompliceerd. Deze me-
morie is niet de geschikte plaats voor een diepgaande be-
handeling van die materie. Hier zij slechts opgemerkt dat de 
fiscale harmonisatie niet als doel op zichzelf mag worden ge-
zien. Het gaat immers in de eerste plaats om de vraag in hoe-
verre de doelstellingen van de economische integratie tot een 
fiscale aanpassing nopen. Bovendien mogen eventuele fiscale 
invloeden op de concurrentie nimmer los worden gezien van 
andere invloeden van allerlei aard, welke soms in gelijke, soms 
in tegengestelde richting werken. Doch vooral moet worden 
bedacht dat, hoezeer het belang van de opbouw van een ge-
meenschappelijke markt zeer zwaar moet wegen, dit toch niet 
de enige factor kan zijn, die bij het vraagstuk van de fiscale 
harmonisatie in aanmerking moet worden genomen. Daarbij 
zijn immers mede beslissend de nationale budgettaire en fis-
caal-politieke consequenties en mogelijkheden. De voordelen 
welke uit een oogpunt van de gemeenschappelijke markt aan 
een harmonisatie van belastingen zijn verbonden, moeten dan 
ook zorgvuldig worden afgewogen tegen de budgettaire en fis-
caal-politieke gevolgen die daaruit voor de lid-staten voort-
vloeien. 
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Een ander belangrijk aspect wordt gevormd door het feit 
dat het voor de beantwoording van de vraag of, in hoeverre en 
op welk gebied het uit een oogpunt van economische integratie 
gewenst is tot fiscale harmonisatie over te gaan, niet zozeer aan-
komt op de werking van een bepaalde belasting op zichzelf, 
als op het uiteindelijke effect van het samenstel van belas-
tingen. Met betrekking tot de in het bijzonder door de Com-
missic genoemde punten zij nog opgemerkt dat een werkgroep 
in E.E.G.-verband doende is problemen van de winstberekening 
te bestuderen. De investeringsaftrek en de verliescompensatie 
vormen mede onderwerp van die studie. De voorkoming van 
dubbele belasting behoort niet tot het eigenlijke vraagstuk van 
de harmonisatie. Overigens moge eraan worden herinnerd dat 
in het bredere verband van de O.E.S.O. het Fiscale Comité van 
die organisatie zich diepgaand met de materie van de dubbele 
belasting bezig houdt en doende is met het formuleren van een 
modelverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Ten aan-
zien van de door de Commissie genoemde positie van scheep-
en luchtvaartondernemingen zijn de ondergetekenden tenslotte 
van mening dat een bedrijfstaksgewijze harmonisatie geen aan-
bevcling verdient. Deze zou immers — voor zover zij uit een 
technisch oogpunt al mogelijk zou zijn — tot onderlinge ver-
schillen in belastingheffing tussen verschillende bedrijfstakken 
leiden, welke uit het oogpunt van een redelijke verdeling van 
fiscale lasten ongewenst zouden zijn. Een dergelijke sectors-
gewijze benadering van het vraagstuk van de fiscale harmoni-
satie miskent de onderlinge samenhang in het belastingstelsel 
en de daarmede verband houdende budgettaire en fiscaal-poli-
tieke aspecten. 

Aanpassing vaste bedragen 
Met betrekking tot de suggestie van zeer vele leden om in de 

ontwerpen een procedure te introduceren die de aanpassing 
van de in verschillende artikelen voorkomende vaste bedragen 
vergemakkelijkt, merken de ondergetekenden het volgende op. 
De in het ontwerp van wet voorkomende vaste bedragen kun-
nen worden ingedeeld in twee duidelijk te onderscheiden cate-
gorieën. De vaste bedragen van de ene groep staan niet in 
verband met de kosten van levensonderhoud, doch danken 
hun ontstaan aan praktische redenen. Voorbeelden zijn de 
ondergrenzen bij de investeringsaftrek (artikel 11: f 2000), het 
bijzondere tarief (artikel 48: f 1000) en de aftrek voor giften 
(artikel 39: f 100). Het behoeft geen betoog dat van een tel-
kens aanpassen van deze bedragen geen sprake kan zijn. 

De andere groep van bedragen kan wel in een zeker ver-
band met de kosten van levensonderhoud worden gezien. Ge-
dacht kan hierbij worden aan de vrijstelling voor bejaarden 
(artikel 45: f702) , het maximum voor de aftrekbare premie 
voor lijfrente (artikel 37: f3600) , het maximum voor de 
stamrechtvrijstelling (artikel 17a: f 100 000) en het maximum 
voor de vrijstelling van de winst behaald bij het staken van een 
onderneming (artikel 8: f7500). Het is echter niet zo dat bij 
deze laatste groep alleen de kosten van levensonderhoud be-
slissend zouden zijn. Ook andere overwegingen spelen bij de 
bepaling van deze bedragen een rol. Men mag ze niet zien als 
nauwkeurig op de kosten van levensonderhoud afgestemde 
bedragen. 

Afgezien nog van de technische complicaties en de onrust 
welke het gevolg zouden zijn van een telkenmale herhaalde en 
snel op elkaar volgende herziening van deze bedragen, menen 
de ondergetekenden derhalve dat de door deze zeer vele leden 
ter sprake gebrachte procedure geen aanbeveling verdient. 

Inkomstenbelasting en loonbelasting 

Alvorens over te gaan tot de door de Commissie gevraagde 
uiteenzetting van de verschillen welke na de totstandkoming 
van de nieuwe wetten nog zullen bestaan tussen de loon-
belasting als cindheffing en de inkomstenbelasting, menen de 
ondergetekenden er goed aan te doen het vraagstuk van de 
verhouding tussen inkomstenbelasting en loonbelasting aan een 
meer algemene beschouwing te onderwerpen. Te meer achten 

zij zulks wenselijk, omdat een aantal facetten van dit 
vraagstuk verspreid in de voorlopige verslagen inzake de in-
komstenbelasting en de loonbelasting aan de orde zijn gesteld. 

Reeds in de memorie van toelichting op het ontwerp van 
Wet op de loonbelasting 1960 is er de nadruk op gelegd dat 
de loonbelasting niet meer is dan de bijzondere vorm waarin 
de inkomstenbelasting van een grote groep der loontrckken-
den wordt geheven. Ook naar de mening van de ondergc-
tckenden moet de inkomstenbelasting als de norm worden 
gezien waaraan de loonbelasting — als hulpmiddel — moet 
worden getoetst. Vooral omdat de loonbelasting in het mcren-
dcel der gevallen de inkomstenbelasting geheel vervangt, en in 
zoverre dus als cindheffing fungeert, is het noodzakelijk dat 
de loonbelasting zoveel mogelijk tot een gelijke belastingdruk 
leidt als de inkomstenbelasting. Een volkomen gelijk resultaat 
kan echter niet worden bereikt, enerzijds doordat de loon-
belasting zich alleen bezig houdt met het looninkomen en 
anderzijds doordat haar karakter van heffing bij de bron 
telkens wanneer inkomsten ter beschikking komen, het 
technisch onmogelijk maakt, zelfs wanneer uitsluitend loon-
inkomen wordt genoten, een gelijk resultaat te bereiken als 
bij een heffing achteraf over een geheel jaar. Wil men vast-
houden aan de grote voordelen van de loonbelasting als eind-
heffing — en de ondergetekenden menen dat dit een alge-
nieen levende wens is — dan zullen die verschillen tot op be-
paalde hoogte moeten worden aanvaard. 

Het verwondert de ondergetekenden dan ook niet dat de op-
merkingen die omtrent de hier gesignaleerde spanning tussen 
de inkomstenbelasting en de loonbelasting zijn opgenomen in 
de voorlopige verslagen, niet uitmonden in een bestrijding 
van de loonbelasting als cindheffing, doch zijn gericht op een 
inperking van de verschillen. Aangezien voorkomen moet 
worden dat de herzieningswetten op dit punt binnen korte 
tijd toch weer wijzigingen zouden behoeven, hebben de onder-
gotekenden in vorenbedoelde opmerkingen aanleiding gevon-
den dit vraagstuk, waarvan onderdelen in het verleden reeds 
herhaaldelijk aan de orde zijn gesteld, opnieuw te overwegen. 

Het vraagstuk van de verschillen tussen de inkomstenbe-
lasting en de loonbelasting vertoont voornamelijk drie facetten, 
die onderling nauw samenhangen. Het eerste facet is de vraag 
tot welke grens de loonbelasting als eindheffing kan dienen. 
Doordat de loonbelasting bij iedere loonbetaling terstond wordt 
geheven en dus voor de contribuabelen relatief weinig leed 
veroorzaakt, is het wenselijk voor een zo groot mogelijke 
groep mot de loonbelasting te volstaan. Haar karakter van 
bronheffing is echter tevens grondoorzaak van de onvermijde-
lijke verschillen met de inkomstenbelasting, welke bij een hoger 
loon door de progressie in het tarief vooral relatief groter zijn. 
Dit noopt tot voorzichtigheid bij het verhogen van de grens, 
waarbeneden de loonbelasting eindheffing is, aangezien een 
te sterke verhoging zou leiden tot voordelige en nadelige ver-
schillen van een omvang die uil een oogpunt van rechtvaar-
dige lastenverdeling ongewenst of zelfs ontoelaatbaar moet 
worden geacht. 

Een van de belangrijke directe oorzaken van die uit recht-
vaardigheidsoogpunt bezien ongemotiveerde voor- of nadelen 
is gelegen in het tweede facet, t.w. hot niveau van het loon-
belastingtarief voor bijzondere beloningen. Dit tarief heeft 
de strekking de inhouding van de belasting op deze beloningen 
te vereenvoudigen door toepassing van een proportioneel 
tarief, dat in zijn ideale vorm zou behoren overeen te stemmen 
niet het marginale tarief, verschuldigd over aanvullingen op de 
regelmatig wederkerende beloningen. Het geldende tarief voor 
bijzondere beloningen maakt slechts verschil naar gelang van 
burgerlijke staat en kindertal, maar het houdt geen rekening 
met de hoogte van het gewone loon. Het bezit dus wel die na-
gestreefde eenvoud, doch is tegelijkertijd grof, doordat het voor 
een ieder, onverschillig of zijn loon b.v. f 2500 of f 7500 be-
draagt, een zelfde percentage behelst. Het is daardoor in feite 
voor de laagste lonen te hoog en voor de hogere lonen te 
laag. Nu blijven deze verschillen bij een niet te hoge aanslag-
grens binnen redelijke perken. Doordat het bestaande bijzon-
dere tarief vrij laag is, zijn de voor de contribuabelen nadelige 
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verschuilen immers niet al te groot. De voordelige verschillen 
kunnen bij een betrekkelijk lage aanslaggrcns eveneens nog 
aanvaardbaar worden geacht. Voor de lonen boven de aan-
slaggrens wordt verder de te lage inhouding wel aangevuld 
door een aanslag in de inkomstenbelasting. 

Nu is in hel verleden de aanslaggrcns met het oog op de 
stijging van de locninkomens bij herhaling, zij het telkens 
matig, verhoogd. Daarbij is evenwel dit tarief voor bijzondere 
beloningen niet mede aangepast, waardoor de evenbedoelde 
voordelige verschillen zodanige omvang hebben aangenomen, 
dat dit tarief per saldo thans reeds als te laag moet worden aan-
gemerkt. Dit blijkt in het bijzonder uit de veelal hoge bijbe-
talingen ingeval een aanslag in de inkomstenbelasting moet 
werden opgelegd. Bij een van de jongste verhogingen van de 
aanslaggrcns heeft de tweede ondergetekende er dan ook op 
gewezen dat een verhoging van deze grens te eniger tijd zou 
kunnen nopen tot een gelijktijdige herziening van het tarief 
voor bijzondere beloningen (gedrukte stukken, zitting 1960— 
1961 — 6194, nr. 3) . Daarbij heeft hij reeds aangeduid dat 
een zekere differentiatie in dit tarief naar gelang van de hoogte 
van het loon welhaast onvermijdelijk is geworden. 

Het derde facet tenslotte, dat evenzeer als het tweede tot 
verschillen tussen loonbelasting en inkomstenbelasting leidt, 
wordt gevormd door de technische eisen waaraan de loonbe-
lasting moet voldoen, zowel uit hoofde van haar eigjn karakter 
als uit hoofde van de terwille van een eenvoudige loonadmini-
stratie noodzakelijke coördinatie met de premieheffing inge-
volge de sociale verzekeringen. Hierbij valt, naast het verschil 
in heffingstijdvak, met name te denken aan het ook door de 
Ccmmissie gesignaleerde verschil in peildatum voer de inde-
ling in tariefgroepen en voor kinderaftrek, hetgeen wordt ver-
oorzaakt doordat de loonbelasting geen rekening kan houden 
met gebeurtenissen die eerst na de inhouding plaats vinden. 
Ock de hieruit voortvloeiende verschillen in belasting zijn 
uiteraard groter naarmate een locninkemen hoger is. Doordat 
het hier veelal gaat om nadelige verschillen voor wie alleen 
loonbelasting betaalt, heeft dit spanningen opgeroepen die zich 
openbaren in een toenemende aandrang tot enigerlei vorm van 
correctie op de achteraf te hoog blijkende inhoudingen. Dit 
heeft reeds geleid tot het voorstel, vervat in artikel 31, tweede 
lid, letter c, van het ontwerp van Wet op de loonbelasting 1960, 
tct legalisering van de thans in de praktijk reeds toegestane her-
rekening per kwartaal of per halfjaar, en wel in de vorm van 
een jaarherrekening voor sterk wisselend zuiver loon. Deze 
verfijning van de loonbelasting, die als zodanig reeds op ge-
spannen voet staat met het streven naar vereenvoudiging, kan 
echter slechts baat brengen tegen nadelige verschillen door 
sterke wisselingen in de loonhoogte, doch niet tegen ver-
schillen uit anderen hoofde. Daartoe is een maatregel met 
bredere werking wenselijk, als hoedanig toch wel in de eerste 
plaats in aanmerking komt een toetsing van de loonbelasting, 
te zamen met eventuele andere voorheffingen ten laste van de 
belastingplichtige, aan de door hem verschuldigde inkomsten-
belasting, zoals dit ook geschiedt ingeval de loonbelasting geen 
eindheffing kan zijn. 

Deze stand van zaken overziende menen de ondergeteken-
den te moeten constateren dat de geschetste omstandigheden 
geleidelijk aan tot een zekere impasse hebben geleid, waaruit 
slechts bevrijding mogelijk is door een vrij forse ingreep. Deze 
ingreep zal moeten bestaan uit een samenstel van maatregelen, 
waardoor op ruimere schaal kan worden geprofiteerd van de 
loonbelasting als eindheffing en waardoor tegelijkertijd de ver-
schillen in druk tussen loonbelasting en inkomstenbelasting 
worden teruggebracht tot proporties, die meer in overeenstem-
ming zijn met de eisen van een verantwoorde belastingheffing. 

Op grond van deze overwegingen menen de ondergeteken-
den thans de navolgende maatregelen te moeten voorstellen: 

1. verhoging van de aanslaggrens van f8000 (in het wets-
entwerp nog f7450) tot f 12 000; 

2. herziening van het loonbelastingtarief voor bijzondere 
beloningen door differentiatie naar de hoogte van het loon en 

betere aanpassing van de percentages aan de hoogte van de 
lonen waarvoor de loonbelasting eindheffing zal zijn; 

3. het verlenen van het recht op een aanslag in de inkom-
stcnbelasting voor gevallen waarin de loonbelasting als eindhef-
fing, eventueel te zamen met andere voorheffingen, zou leiden 
tot een belastingdruk, die belangrijk uitgaat boven die van de 
inkomstenbelasting. 

Ter toelichting van dit voorstel wijzen de ondergetekenden 
in de eerste plaats op het effect van de verhoging van de aan-
slaggrcns. Daardoor komen omstreeks 275 000 van de ca. 
2 000 000 aanslagen die jaarlijks moeten worden opgelegd te 
vervallen. De greep dergenen die met betaling van loonbe-
lasting kunnen volstaan, en die thans op ca. 2 600 000 kan 
worden gesteld, wordt dus ongeveer 10 pet. groter. Het be-
hoeft geen betoog dat zulks van groot belang is voor de con-
tribuabelen die hierdoor worden ontheven van de aangifte-
plicht en voorts niet meer tot bijbetalingen achteraf worden ge-
noopt. Deze verhoging van de aanslaggrens is vervat in onder-
deel XXXVU, letter A, van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging. 

De herziening van het tarief voor bijzondere beloningen 
wordt vervat in de tweede nota van wijziging bij de loon-
belasting (artikel 21 van dat ontwerp). Het nieuwe tarief wordt, 
in tegenstelling tot het bestaande, gedifferentieerd naar de 
hoogte van het loon. Deze differentiatie kan uiteraard niet te 
ver worden doorgevoerd, daar dit de taak van de werkgever 
te zeer zou verzwaren. Daarom is gekozen voor een beperkt 
aantal locnklassen, voor ieder waarvan een reeks van per-
centages zal gelden welke variëren naar gelang van tariefgroep 
en kindertal. De percentages zijn daarbij zo gekozen dat zij 
passen bij een jaarloon gelijk aan de ondergrens van de loon-
klasse, waardoor zij neg steeds enigszins te laag zullen zijn 
voor de overgrote meerderheid der gevallen waarin het jaar-
loon boven deze ondergrens uitgaat. Bij het nieuwe tarief zullen 
de onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de inkomsten-
belasting echter aanzienlijk geringer zijn dan bij het bestaande, 
terwijl voor de contribuabele nadelige verschillen zelfs vrijwel 
niet meer zullen kunnen optreden. 

Voor de derde maatregel, gericht op het wegnemen van be-
langrijke nadelige verschillen in druk, is de vorm gekozen van 
een aanslag in de inkomstenbelasting, op te leggen op verzoek 
van de belastingplichtige. Deze oplossing is de meest voor de 
hand liggende, in de eerste plaats omdat de loonbelasting een 
bijzondere vorm is van de inkomstenbelasting en het dus pas-
send is terug te vallen op de gewone methode van vaststelling 
van een aanslag, indien de loonbelasting ten gevolge van haar 
bijzondere heffingstechniek te veel gaat afwijken van de be-
lasting die naar de methode van de inkomstenbelasting zou zijn 
verschuldigd. Deze oplossing verdient de voorkeur boven de 
herrekening van loonbelasting, die slechts bepaalde —• niet alle 
— verschillen, uitsluitend binnen het kader van de loonbelas-
ting, corrigeert. Zij vermijdt ook de noodzaak een afzonderlijk 
rechtsinstituut — de herrekening — in wettelijke bepalingen 
te regelen. De correctie achteraf wordt eenvoudig ingepast in 
de normale werkwijze van de belastingdienst, die ook geldt in-
geval de loonbelasting nu eenmaal geen eindheffing kan zijn, 
zodat — anders dan bij de aanvankelijk gedachte jaarh:r-
rekening — geen beroep behoeft te worden gedaan op de werk-
gevers. 

Belangrijk is nu de vraag welke verschillen behoren te wor-
den gecorrigeerd. De voorgestelde oplossing gaat ervan uit dat 
in verschillen in het voordeel van degene voor wie de loonbe-
lasting eindheffing is — dat zijn in het algemeen degenen met 
een loon beneden de aanslaggrens, die op f 12 000 komt te 
liggen — om praktische redenen wordt berust, zulks overeen-
komstig de bestaande toestand. Nieuw is de correctie van na-
delige verschillen. Vanzelfsprekend kan niet ieder verschil dat 
in een bepaald jaar in het nadeel van de belastingplichtige op-
treedt, ongeacht de omvang daarvan, worden weggenomen. 
Daarmede zou aan de loonbelasting als eindheffing geweld 
worden aangedaan, terwijl voorts praktische bezwaren van over-
wegende aard zich daartegen verzetten. De ondergetekenden 
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stellen daarom voor deze mogelijkheid van een aanslag op ver-
zoek slechts te openen indien de verrekenbare voorheffingen 
belangrijk uitgaan boven de verschuldigde inkomstenbelasting, 
nl. indien zij de inkomstenbelasting met meer dan 5 pet., doch 
met ten minste f 25 overtreffen. Dit voorstel is vervat in onder-
deel XXXVIII, letter A, van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging. Aldus wordt naar hun oordeel een 
redelijk evenwicht verkregen tussen de behoefte aan correctie 
van onvermijdelijke oneffenheden van de loonbelasting en de 
eisen van praktische uitvoerbaarheid. Het behoeft wel geen 
betoog dat de mogelijkheid van herrekening van de loonbe-
lasting, vervat in artikel 31, tweede lid, letter c, van het ont-
werp van Wet op de loonbelasting 1960, overbodig wordt door 
deze veel ruimere mogelijkheid van correctie bij een aanslag 
op verzoek. 

De hier geschetste maatregelen vormen uit een oogpunt van 
organisatie van de belastingdienst en ook in budgettair opzicht 
een evenwichtig geheel. Hiervoor werd reeds vermeld dat door 
de verhoging van de aanslaggrens tot f 1 2 000 omstreeks 
275 000 aanslagen minder behoeven te worden opgelegd. Dit 
geeft naar de verwachting van de ondergetekenden voldoende 
ruimte om de extra-werkzaamheden op te vangen, welke zullen 
zijn verbonden aan de aanslagen op verzoek. Het aantal daar-
van kan uiteraard niet nauwkeurig worden bepaald, maar zal 
toch wel enkele honderdduizcndtallen belopen. 

De opbrengstderving door de verhoging van de aanslag-
grens tot f 12 000 en de opbrengstverhogende werking van de 
herziening van het loonbelastingtarief voor bijzondere belonin-
gen zullen elkander ongeveer compenseren; het gaat hierbij 
om bedragen van naar schatting omstreeks f 40 min. Slechts 
het bedrag der teruggaven op de aanslagen op verzoek zal 
duidolijk tot een opbrengstvermindering leiden, welke zich 
evenwel moeilijk laat begroten. De ondergetekenden menen te 
mogen aannemen dat de orde van grootte van dit verlies op 
f 10 min. kan worden gesteld. 

Beziet men het verband tussen de inkomstenbelasting en 
de loonbelasting, zoals dat na deze wijzigingen ligt, opnieuw, 
dan constateert men dat de kring dergenen die met betaling 
van loonbelasting kunnen volstaan en daardoor terstond weten 
waar zij fiscaal aan toe zijn, belangrijk wordt uitgebreid, en dat 
dit gepaard gaat met een vermindering van de verschillen met 
de inkomstenbelasting. De belangrijkste oorzaak van deze ver-
schillen, nl. het tarief voor bijzondere beloningen, dat tevens 
een bron van moeilijkheden is voor degene die na de loon-
belasting nog met de inkomstenbelasting wordt geconfronteerd, 
wordt zodanig herzien dat deze verschillen en deze moeilijk-
heden kleiner worden. Verder worden desverlangd de belang-
rijke nadelige verschillen gecorrigeerd, zodat alleen nadelige 
verschillen van minder dan 5 pet. of f 25 overblijven. Het ge-
heel van maatregelen tenslotte opent de weg voor een verdere 
verhoging van de aanslaggrens wanneer daaraan door voort-
gaande stijging der inkomens behoefte zou bestaan. Door de 
forse verhoging tot f 12 000 behoeft zulk een aanpassing echter 
niet meer bijna jaarlijks en in kleine stappen te geschieden, 
zodat op dit punt van het fiscale recht wat meer rust en zeker-
heid wordt verkregen. 

Na de vorenstaande meer algemene beschouwing inzake de 
spanning tussen inkomstenbelasting en loonbelasting, mogen 
de ondergetekenden thans een samenvatting geven van de ver-
schillen die na aanvaarding van de ontwerpen van wet nog 
zullen bestaan tussen de loonbelasting als eindheffing en de in-
komstenbelasting. 

a. Met betrekking tot de toepassing van de tariefgroepen, 
de kinderaftrek en de ouderdoms- en invaliditeitsaftrek vindt 
voor de heffing van de loonbelasting een beoordeling per 
kwartaal plaats, en wel naar de toestand bij de aanvang van 
elk kwartaal; voor de inkomstenbelasting is in dit opzicht de 
toestand bij het einde van het kalenderjaar, dan wel bij het 
einde van de belastingplicht in de loop van een kalenderjaar 
beslissend, behoudens hetgeen in artikel 46, tweede lid, ten 
aanzien van tariefgroep II is geregeld. 

b. Bij de loonbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen 
normaal wederkerend loon, belast volgens het progressieve 
tarief, en bijzondere beloningen, belast volgens een proporti-
oneel tarief; bij de inkomstenbelasting wordt al het loon vol-
gens het progressieve tarief belast, behalve wat via artikel 27 
onder het bijzondere tarief van artikel 48 valt. 

C. Bij de loonbelasting wordt hot regelmatig wederkerende 
loon per loontijdvak bepaald en belast; bij de inkomsten-
belasting wordt het in een kalenderjaar genoten inkomen in 
aanmerking genomen. 

d. Aftrekbare kosten, persoonlijke verplichtingen, buiten-
gewone lasten en aftrekbare giften worden bij de loonbelasting 
in mindering gebracht op het loon over de in een kalenderjaar 
nog niet verstreken loontijdvakken; bij de inkomstenbelasting 
worden ze bij het bepalen van het jaarinkomen in aanmerking 
genomen. 

e. In de voor de loonbelasting geldende coördinatietabel 
zijn de sociale-verzekeringspremics tot een gemiddeld bedrag 
verwerkt; bij de inkomstenbelasting worden ze exact in aan-
merking genomen. 

/. De verdrievoudiging van de kinderaftrek en de kinder-
aftrek voor het zgn. extra-kind worden bij de loonbelasting 
geëffectueerd door middel van een forfaitaire aftrek op het 
loon, alvorens de tabel wordt toegepast; bij de inkomstenbe-
belasting worden ook deze kinderaftrekken op de normale 
wijze, d.w.z. via de tabel in aanmerking genomen. 

De ondergetekenden merken bij deze samenvatting nog op, 
dat na de hierboven besproken wijzigingen in alle gevallen 
waarin de opgesomde verschillen, eventueel te zamen met di-
videndbelasting en loterijbelasting, leiden tot een voorheffing 
die de verschuldigde inkomstenbelasting met meer dan 5 pet. 
doch met ten minste f 25 overtreft, dit teveel kan worden 
terugontvangen. 

Indien iemand die uitsluitend inkomsten uit dienstbetrek-
king geniet, boven de van zijn loon ingehouden loonbelasting 
nog een bijbetaling moet verrichten op een aanslag in de in-
komstenbelasting, kan dit bij de huidige regeling inderdaad een 
gevolg zijn van de oorzaken welke in het voorlopig verslag 
daarvoor worden aangegeven. Bij de nader gewijzigde voorstel-
len zal dit bezwaar zich, zoals hierboven blijkt, in veel min-
dere mate voordoen, zodat aan de bezwaren welke de Com-
missie in het voorlopig verslag naar voren brengt, in belang-
rijke mate wordt tegemoet gekomen. Uit de vorenstaande be-
schouwingen omtrent het verband tussen de loonbelasting en 
de inkomstenbelasting blijkt tevens dat, ingeval naar de thans 
geldende of nieuw voorgestelde regels een aanslag in de in-
komstenbelasting moet worden opgelegd, een eventuele bijbe-
taling na een niet toereikend blijkende inhouding van loon-
belasting als juist moet worden aangemerkt. De inhouding van 
achteraf te laag blijkende bedragen aan loonbelasting dient be-
paald niet te worden gezien als een aan de werknemer ver-
leende faciliteit, doch als een onvermijdelijk gevolg van de on-
volkomenheid van de loonbelasting als instrument tot het hef-
fen van inkomstenbelasting, waartegen binnen zekere grenzen 
maatregelen tot verbetering van dit instrument of tot correctie 
van zijn werking, zoals de ondergetekenden thans voorstellen, 
baat kunnen brengen. 

Volledigheidshalve merken de ondergetekenden nog op dat 
in de gevallen waarin een kind naar de toestand op 31 de-
cember niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het recht 
op kinderaftrek, doch in de loop van het kalenderjaar wel ten 
laste van de belastingplichtige is geweest, deze zijn uitgaven 
uit dien hoofde op de voet van artikel 38 van het ontwerp 
geldend kan maken als buitengewone lasten. Deze aftrek miti'-
geert het nadeel dat voortvloeit uit het vervallen van de kin-
deraftrek, en kan het nadeel zelfs doen omslaan in een voor-
deel. Dit beperkt uiteraard ook het door de Commissie bedoel-
de verschil tussen de loonbelasting die gedurende een deel van 
het jaar is ingehouden met inachtneming van aftrek voor dit 
kind, en de verschuldigde inkomstenbelasting. 



Inkomstenbelasting en vermogensbelasting 
De opvattingen en wensen van vele leden en verscheidene 

leden enerzijds en vele andere leden anderzijds, welke onder 
het hoofd „Inkomstenbelasting en vermogensbelasting" zijn 
weergegeven met betrekking tot het niet voorstellen van voor-
zicningen inzake hel beperken van de aanslagen vermogens-
belasting in verband met de over het inkomen verschuldigde 
inkomstenbelasting of het in mindering brengen van de ver-
mogensbelasting bij het bepalen van het inkomen, hebben de 
ondergetekenden aanleiding gegeven zich nader te beraden 
op het karakter van de heffing van een belasting naar het 
vermogen. Mede in verband met de uitvoerige opmerkingen 
in het voorlopig verslag inzake het ontwerp van Wet op de 
vermogensbelasting 1960 en in aanmerking nemende dat dit 
beraad in hoofdzaak is gericht op de toetsing van de verschil-
lendc aspecten welke aan het bezit van vermogen eigen zijn, 
hebben de ondergetekenden hun opvattingen daaromtrent 
weergegeven in de stukken betreffende de vermogensbelasting. 
Derhalve moge worden volstaan met verwijzing naar het be-
toog in de memorie van antwoord inzake het ontwerp van Wet 
op de vermogensbelasting 1960, alsmede naar de tweede nota 
van wijziging betreffende de inkomstenbelasting en de tweede 
nota van wijziging betreffende de vermogensbelasting, welke 
onderscheidenlijk behelzen het voorstel om een derde gedeelte 
van de betaalde vermogensbelasting in aftrek toe te laten bij 
de berekening van het inkomen (onderdeel XLIII van de eerst-
bedoelde nota) en om de tariefsvrijstellingen voor de ver-
mogensbelasting te verhogen. 

Inkomstenbelasting en successierecht 
Verscheidene leden hebben gewezen op de naar hun oordeel 

onbevredigende toestand dat niet vorderbare en inbare op-
brengsten als postume inkomsten bij de erfgenamen belastbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting en tevens als bestanddeel van 
de nalatenschap worden getroffen met successierecht, zonder 
dat daarbij de door de erfgenamen te betalen inkomstenbelas-
ting als schuld in mindering kan worden gebracht. 

Naar de mening van de ondergetekenden doen deze leden 
bij hun steliing dat ten aanzien van nog niet vorderbare in-
komsten aldus dubbele heffing optreedt, geen recht wedervaren 
aan de vrijstelling van artikel 32, onder 9°, van de Successie-
wet 1956. Krachtens deze bepaling immers is van het recht 
van successie vrijgesteld hetgeen wordt verkregen aan nog niet 
vorderbare termijnen van renten, van uitkeringen, van bezol-
digingen en van andere inkomsten. Voor inkomsten die onder 
deze bepalingen vallen kan zich derhalve de gewraakte dubbele 
heffing niet voordoen. Met betrekking tot de gevallen waarin 
de vrijstelling van artikel 32, onder 9°, van de Successiewet 
1956 geen toepassing kan vinden omdat niet van een ten sterf-
dage nog lopende termijn van inkomsten kan worden gespro-
ken, wijzen de ondergetekenden op de aftrekbaarheid van het 
over een dergelijke bate betaalde successierecht als kosten tot 
verwerving, drukkende op de later aan de erfgenamen toe-
vloeiende inkomsten. In deze gevallen staat derhalve tegenover 
de door de leden gereleveerde aftrekbaarheid van de verschul-
digde inkomstenbelasting in de boedel van de erflater, indien 
de opbrengst nog voor het overlijden vorderbaar en inbaar zou 
zijn geworden, de aftrekbaarheid van het successierecht voor 
de inkomstenbelasting van de erfgenamen. 

De ondergetekenden zijn clan ook van oordeel dat de thans 
bestaande toestand, waarin zich voor het overgrote deel van 
de bij een overlijden niet vorderbare opbrengsten geen samen-
loop van successierecht en inkomstenbelasting voordoet en voor 
het overige het betaalde successierecht in aftrek kan komen op 
de met de inkomstenbelasting te belasten bate, bevredigend is. 
Aanleiding in die toestand wijziging te brengen achten zij dan 
ook niet aanwezig. 

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
Vele leden, en vervolgens ook nog zeer vele leden, wijden 

reeds enige beschouwingen aan de verhouding tussen de ven-
nootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit achten de 

ondergetekenden ten volle gemotiveerd, aangezien de met deze 
verhouding samenhangende problematiek ook in de memorie 
van toelichting bij het onderhavige wetsontwerp aan de orde 
is gesteld. Bovendien blijken de genoemde vele leden voor-
standers te zijn van de mitigcring van de zgn. dubbele heffing 
over de uitgedceltc winst in de sfeer van de aandeelhouder en 
niet in de sfeer van de vennootschap. Uiteraard komt hier-
door een behandeling van deze problematiek bij de inkom-
stcnbelasting nog meer voor de hand te liggen. Nochtans 
menen de ondergetekenden dat het, mede ter voorkoming van 
herhalingen, doelmatiger is de gemaakte opmerkingen, die al-
le, zij het in andere bewoordingen, in breder verband terug-
keren in het voorlopig verslag inzake het ontwerp van Wet op 
de vennootschapsbelasting 1960, bij de beantwoording van dat 
verslag te behandelen. Zij vertrouwen dat dit bij de in deze 
afdeling aan het woord zijnde leden niet op overwegende be-
zwaren zal stuiten. 

Inkomensbegrip 
Het verheugt de ondergetekenden dat vele leden zich kun-

nen verenigen met de kern van de algemene beschouwingen 
welke in de memorie van toelichting aan het fiscale inkomens-
begrip zijn gewijd. Daarin wordt inderdaad de zienswijze ver-
dedigd dat voor de heffing van de inkomstenbelasting een 
empirisch, op de maatschappelijke opvattingen afgestemd in-
komensbegrip als maatstaf de voorkeur verdient boven een 
leerstellige inkomensidee die haar inhoud uitsluitend ont-
leent aan een bepaalde wetenschappelijke theorie. Dit neemt 
niet weg dat — zoals in de toelichting tevens tot uitdrukking 
is gebracht — dit inkomensbegrip op bepaalde punten correc-
ties behoeft, niet alleen met het oog op specifieke fiscaal-tech-
nische eisen, maar vooral in verband met het doel van de 
inkomstenbelasting: een evenwichtige verdeling van lasten naar 
financiële draagkracht. Deze correcties in de inkomenssfeer 
zijn noodzakelijk om tot een inkomstenbelasting te kunnen 
komen welke in het algemene rechtsbewustzijn voldoende fun-
dament heeft. Zeer terecht merken de hier aan het woord 
zijnde leden in dit verband op — en de ondergetekenden 
willen dit gaarne nog eens onderstrepen — dat de wetgever 
zich moet hoeden voor een schoolmeesterachtige wijsneuzig-
heid, die de contribuabelen niet aanspreekt. 

Het doet de ondergetekenden genoegen dat de voorgestelde 
wetsbepaling welke ir. overeenstemming met de gangbare in-
komensopvattingen bij een normale periodieke premiebeta-
ling het rentebestanddeel van kapitaaluitkeringen uit levensver-
zekering onbelast laat, de instemming van deze leden heeft. 
Evenzo verheugt het hen dat ook deze leden van oordeel zijn 
dat voor het bestaande verschil in fiscale behandeling van ver-
mogenswinsten in de ondernemingssfeer en in de particuliere 
sfeer niet zuiver theoretische overwegingen, doch de gangbare 
opvattingen dienen te prevaleren. 

Vooropgesteld dat het fiscale inkomensbegrip het resultaat 
dient te zijn van een evenwichtige afweging van alle factoren 
welke de belastingheffing bepalen, houden de ondergetekenden 
zich ervan overtuigd dat het wetsontwerp in dat opzicht 
recht doet wedervaren aan de realiteit van het maatschappelijke 
verkeer. Zij betreuren het dan ook dat de hier aan het woord 
zijnde leden dit niet ten volle kunnen onderschrijven. Zoals 
reeds gezegd, betekent een evenwichtige afweging uiteraard 
niet dat in ieder opzicht de inkomstenbelasting de maat-
schappelijke inkomensopvattingen zou moeten volgen. Dit zou 
slechts mogelijk zijn, indien alsdan geen strijd zou ontstaan met 
de voor een verantwoorde belastingheffing noodzakelijke pos-
tulaten. Op de door deze leden in dit verband genoemde rege-
lingen inzake het aanmerkelijk belang en inzake bonusaan-
delen wordt in deze memorie van antwoord nader ingegaan 
ter plaatse waar op de meer uitvoerige beschouwingen dien-
aangaande van deze leden wordt geantwoord. 

Vele andere leden die op het vraagstuk van de vermogens-
winstbelasting ingaan, menen tot een goed begrip eraan te 
moeten herinneren dat in de ondernemingssfeer vermogens-
winsten reeds worden belast. Aangezien hieraan kennelijk de 
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suggestie van een belasten van vermogenswinsten ook in de 
particuliere sfeer wordt verbonden, achten de ondergeteken-
den het nuttig erop te wijzen dat in de ondernemingssfeer de 
voordelen, behaald met de vervreemding zowel van handels-
en bedrijfsvoorraden als van duurzame produktiemiddelen, tot 
de commerciële winst worden gerekend. In de particuliere 
sfeer wordt de gerealiseerde waarde-aanwas van de vermo-
gensbestanddclen daarentegen niet als inkomen aangemerkt. 
Evenmin pleegt men die voordelen te beschouwen als over-
schottcn welke het financiële draagvermogen — of, zo men 
wil, de individuele levensstandaard —, gebaseerd op het ver-
mogen en het inkomen, extra verhogen en uit dien hoofde 
grondslag voor een nieuwe belasting zouden kunnen zijn. 

Praktisch gesproken is overigens volgens het wetsontwerp 
het verschil in fiscale behandeling tussen vermogenswinsten 
in de ondernemingssfeer en in de particuliere sfeer kleiner dan 
men uit het vertoog van de meergenoemde leden zou ver-
moeden. In dit verband zij gewezen op de in artikel 14 voor-
gestelde vervangingsreserve, welke de mogelijkheid opent bij 
bedrijfsmiddelen de vervreemdingswinst onbelast te reserveren 
en door te schuiven naar het vervangende bedrijfsmiddel. Mede 
om de mobiliteit in het kapitaalverkeer te behouden en ter 
bevordering van een actief vermogensbeheer zou men hier-
aan de vraag kunnen verbinden of het bij een vermogens-
winstbelasting welke men ter wille van een theoretische ge-
lijkheid zou invoeren, dan geen aanbeveling zou verdienen in 
geval van vervreemding gevolgd door vervanging van inko-
mensbronnen in de particuliere sfeer eveneens een doorschuif-
faciliteit te doen gelden. Verder biedt bij overlijden van de 
ondernemer artikel 15 aan de erfgenamen die de onderneming 
voortzetten de gelegenheid het verschil tussen de reële waarde 
en de boekwaarde van het ondernemingsvermogen onbelast 
door te schuiven. Tenslotte dient men bij een vergelijking met 
de ondernemingssfeer nog oog te hebben voor het feit dat 
de waarderingssystemen de ondernemer in de regel de ge-
legenheid bieden een belangrijke duurzame waardedaling van 
een bestanddeel van het bedrijfsvermogen ook zonder ver-
vreemding van dat vermogensbestanddeel bij de berekening 
van de fiscale winst als „vermogensverlies" tot gelding te 
brengen. 

Een verwantschap tussen het aanmerkelijk-belangregime 
en een vermogenswinstbelasting — anders dan naar de vorm 
— vermogen de ondergetekenden niet te onderkennen. Zoals in 
de nota inzake de algemene herziening omstandig is uiteen-
gezet, heeft de aanmerkelijk-belangregeling ten doel te voor-
komen dat aandeelhouders met een machtspositie de winst in 
de n.v. oppotten en belastingvrij realiseren, waardoor zij in 
wezen de belasting over een stuk inkomen ontgaan. Deze rege-
ling ligt derhalve geheel binnen de inkomenssfeer. In dit ver-
band mogen de ondergetekenden nog opmerken dat zij bepaal-
delijk niet instemmen met de opvatting van deze leden dat ver-
mogenswinsten in de particuliere sfeer als „inkomsten" zouden 
moeten worden aangemerkt, dit nog geheel afgezien van de 
vraag of deze voordelen al dan niet moeten worden belast. 

Bij de (gematigde) heffing van inkomensbestanddelen met 
een zeker vermogenselement, waarop deze leden nog de aan-
dacht vestigen, ligt naar het oordeel van de ondergetekenden 
het accent juist op de matiging van het tarief. Het lagere dan 
normale tarief komt tegemoet aan het bezwaar dat men voor 
een inkomstenbelasting van een te ruim belastingobject uit-
gaat, indien dergelijke voordelen met een gemengd karakter 
integraal tot het fiscale inkomen worden gerekend. 

De vraag van deze leden of het onbelast laten van de „ove-
rige" vermogensvoordelen in de privé-sfeer niet een fiscale 
ongelijkheid inhoudt welke slechts te billijken zou zijn indien 
daarvoor zeer zwaar wegende argumenten kunnen worden aan-
gevoerd, lijkt de ondergetekenden dan ook niet juist gesteld. Op 
grond van het vorenstaande is het veeleer de vraag of er door-
slaggevende argumenten bestaan om hier te lande een belas-
ting van vermogensvoordelen in het algemeen in te voeren, 
een vraag welke de ondergetekenden blijkens hun uiteenzet-
ting in de nota inzake de algemene herziening ontkennend be-
antwoorden. 

Ook de door deze leden uitgebeelde tegenstelling tussen on-
belaste belangrijke vermogensvoordelen bij de verkoop van on-
roerend goed, aandelen e.d. en zwaar belaste inkomsten uit 
arbeid en onderneming welke stellig niet met minder inspanning 
worden verkregen, hetgeen zij een ongewenste onrechtvaar-
dige situatie achten, dwingt niet tot invoering van een al-
gemene belasting van vermogenswinstcn. Aan deze zienswijze 
van de leden ligt kennelijk de algemene gedachte ten grond-
slag de belastingheffing in verband te brengen met de mate van 
inspanning waarmede financiële voordelen, van welke aard 
ook, worden verkregen. De ondergetekenden menen dit niet 
in ons belastingstelsel passende en praktisch onuitvoerbare 
desideratum te moeten afwijzen. Zij mogen te dezen aanzien 
verwijzen naar het betoog in de nota inzake de algemene her-
ziening dat is gewijd aan de fiscale behandeling van commis-
sarissenbeloningen. Aanvaarding van die gedachte zou ertoe 
moeten leiden voor de loterijbelasting en ook voor een ver-
mogenswinstbelasting even zware — en zelfs zwaardere — 
tarieven in te voeren dan die van de inkomstenbelasting welke 
de voordelen uit arbeid en uit onderneming treffen. De onder-
getekenden betwijfelen ten zeerste of de hier aan hel woord 
zijnde leden bereid zouden zijn deze consequentie van hun 
standpunt te aanvaarden. Hier openbaart zich het feit dat het 
uitgangspunt van de meergenoemde leden niet juist is, omdat 
daarbij voordelen welke in onze maatschappij een geheel ver-
schillende financiële betekenis voor de betrokkenen hebben, 
kunstmatig onder één noemer worden gebracht. Bij het in-
komen gaat het in het algemeen om een positieve eenheid van 
— vaak met een periodieke regelmaat terugkerende — voor-
delen die men, naar de gangbare opvattingen, ook zonder een 
gevoel van verarming kan verteren. Deze karaktertrekken 
stempelen het inkomen tot de belangrijkste en meest algemene, 
duurzame factor die voor een ieder de individuele levensstan-
daard bepaalt. Het inkomen vormt dan ook een aanknopings-
punt bij uitstek voor belastingheffing en wel voor een jaarlijkse 
belasting naar een — min of meer bestendige — jaarlijkse 
financiële draagkracht. 

Naast de inkomensvoordelen, en in het maatschappelijke 
verkeer daarvan ook afgescheiden, staan de voordelen binnen 
de vermogenssfeer. In tegenstelling tot het inkomen hebben 
zij een incidenteel karakter en zijn zij in het algemeen niet voor 
vertering vatbaar. Het verteren van vermogensvoordelen 
wordt algemeen aangemerkt als een intering, een aantasting 
van bezit. Deze voordelen zijn dan ook geen factor die de 
individuele levensstandaard bepaalt. Hun financiële betekenis 
is van andere aard dan die van inkomensvoordelen en ver-
leent aan de betrokkene niet die mate van financiële draag-
kracht als waarop de inkomstenbelasting is afgestemd. Of er uit 
een oogpunt van rechtvaardige belastingheffing in beginsel 
grond bestaat voor vermogensvoordelen in het algemeen eeï, 
afzonderlijke vermogenswinstbelasting in te stellen, is niet een 
vraag welke eenvoudigweg op grond van een analogie met de 
belaste inkomensvoordelen bevestigend kan worden beant-
woord; voor zulk een belasting moet een zelfstandige, in het 
algemeen rechtsbewustzijn verankerde rechtsgrond worden 
aangegeven. 

Zo zou men kunnen stellen dat het rechtsbewustzijn een 
matige belasting van vermogensvoordelen in het algemeen op 
zichzelf wel aanvaardbaar acht, indien waardeveranderingen 
in het gehele vermogen zich nagenoeg altijd als een waarde-
accres zouden aandienen. Dit zou betekenen dat incidentele 
realisaties van bestanddelen van het vermogen voor de bezit-
ter praktisch gesproken steeds met voordeel zouden geschieden 
en dat belangrijke negatieve resultaten hoge uitzondering zou-
den zijn. Voor de grote groep van vermogensvoordelen welke 
als voorwerp zijn gedacht van een het gehele vermogen be-
strijkende vermogenswinstbelasting, doet zich het verschijnsel 
van doorlopend positieve resultaten bij realisatie van vermo-
gensbestanddelen echter niet voor. Met betrekking tot het ge-
hele vermogen staan, over een langere periode bezien, tegen-
over de kansen op vermogensvoordelen voor de individuele 
bezitter de kansen op vermogensnadelen. Aldus beschouwd, is 
het zeer wel verenigbaar met een rechtvaardige belastinghef-
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fing, indien een belastingstelsel geen algemene vermogenswinst-
belasting kent en zich in het algemeen afzijdig houdt van de 
financiële resultaten waartoe risico's van het vermogensbezit in 
de parliculiere sector leiden. Dit klemt te meer voor een belas-
tingstelscl als het onze, waarin een algemene vcrmogensbelas-
ting is opgenomen welke jaarlijks de waarde van het gehele 
individuele vermogen belast. Bovendien is het, in E E.G.«ver-
band bezien, bepaald weinig aantrekkelijk, nu de directe be-
lastingcn te onzent verhoudingsgewijs reeds het zwaarst zijn, 
deze sector van de belastingen met een nieuwe permanente 
heffing aan te vullen, die trouwens zou afwijken van wat in de 
andere E.E.G.-landen geldt. 

Op de vraag of er in de huidige situatie te onzent bijzondere 
gronden bestaan voor een specifieke vermogenswinstbelasting 
welke zich tot de vermogcnsvoordelen van enkele objecten be-
perkt, wordt verderop in deze memorie van antwoord nader 
ingegaan. De facetten van een dergelijke specifieke belasting 
zullen daarbij worden vergeleken met die van een algemene 
vermogenswinstbelasting. 

Het interim-rapport van de Commissie van advies voor fis-
cale aangelegenheden, dat deze leden vervolgens in het geding 
brengen, geeft de ondergetekenden aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. Voor het bepalen van het Regeringsstandpunt 
inzake een vermogenswinstbelasting is het rapport waardevol, 
al zal het gewicht dat aan de daarin vervatte araumenten en 
beschouwingen moet worden toegekend, niet steeds gelijk wor-
den gewaardeerd. De vorige Minister van Financiën heeft, na 
van het rapport te hebben kennis genomen, als zijn — overi-
gens voorlopig — oordeel te kennen gegeven dat een vermo-
genswinstbelasting technisch zeer wel uitvoerbaar zou zijn en 
dat daarbij een redelijke verliescompensatie mogelijk zou zijn 
in dezelfde zin als die welke bij de inkomstenbelasting bestaat. 
Een nadere bestudering van het probleem van de vermogens-
winstbelastin?, mede aan de hand van dat rapport, heeft echter 
de ondergetekenden tot de overtuiging geleid dat zich op deze 
punten ernstige bezwaren tegen een dergelijke belasting voor-
doen. 

Bij haar afwijzing van een algemene, het gehele vermogen 
omvattende vermogenswinstbelasting heeft de Commissie 
vooral de nadruk gelegd op het probleem van de monetaire 
winsten welke in een dergelijke belasting zouden worden be-
trokken. Daarnaast speelden de technische moeilijkheden 
haars inziens een belangrijke rol. Voor de ondergetekenden 
weegt echter zwaarder het argument dat, in tegenstelling tot de 
opvatting van de vorige bewindsman, bij een vermogenswinst-
belasting geen regeling voor de compensatie van vermogens-
verliezen bereikbaar moet worden geacht welke aan redelijke 
eisen voldoet. Indien de Overheid met haar belastingheffing als 
het ware participeert in de financiële vermogensrisico's van 
particulieren, moet men de eis stellen dat het deelnemen in de 
positieve uitkomsten gepaard gaat met een deelnemen in de 
negatieve resultaten. Hieraan beantwoordt praktisch gesproken 
de regeling van de verliescompensatie bij de inkomstenbelas-
ting. Het object van deze belasting betreft immers opeenvol-
gende jaarlijkse positieve resultaten, in welke reeks een nega-
tieve jaaruitkomst tot de incidentele uitzonderingen pleegt te 
behoren. De compensatie van een dergelijk negatief inkomen 
van een bepaald jaar komt dan ook tot haar recht door de 
verrekening daarvan met de positieve inkomens van het voor-
afgaande jaar en de zes volgende jaren. Aan deze primaire 
voorwaarde van een reëel tweerichtingsverkeer tussen belas-
tingplichtige en Overheid kan echter een algemene belasting 
van incidentele vermogenswinsten niet voldoen. Allereerst toch 
zijn de vermogensverliezen en vermogenswinsten van een zelfde 
belastingplichtige dikwijls gescheiden door een veel groter tijds-
verloop dan 8 jaren, zodat de compensatieperiode aanzienlijk 
zou moeten worden verlengd, hetgeen op technische bezwaren 
stuit. Maar bovendien leert de ervaring dat er, vooral bij 
economische teruggang, omvangrijke incidentele vermogens-
verliezen worden geleden, welke tijdens het leven van een 
vermogenbezitter niet meer door adequate vermogenswinsten 
worden goedgemaakt. Men behoeft daarvoor niet alleen te 

denken aan de economische inzinking van de dertiger jaren, 
maar ook aan de koersval van de aandelen in het zoer 
recente verleden, ten aanzien waarvan het in de eerste plaats 
de vraag is of zij door koersstijging weer volledig zal worden 
gecompenseerd, doch vooral ook of een dergelijk herstel aan 
hen die thans het verlies leden nog ten goede zal komen. 
Zelf een in de tijd onbeperkte verliescompensatie, daar-
gelaten of zij technisch uitvoerbaar is, zou in deze gevallen 
niet baten. Het geschetste bezwaar is te ernstiger omdat inci-
dentcle vermogensverliezen welke uiteindelijk onverrekenbaar 
blijken te zijn, naar het zich laat aanzien, veelvuldiger bij klei-
nerc vermogens zullen voorkomen dan bij een groot vermo-
gensbezit, dat in de regel uit gespreide beleggingen bestaat. 

Het komt de ondergetekenden nuttig voor op deze plaats 
nog de aandacht te vestigen op een ander aspect van een al-
gemene vermogenswinstbelasting. Een dergelijke het gehele 
vermogen bestrijkende belasting zou, wat haar belastingobject 
betreft, theoretisch het best aan haar doel beantwoorden, in-
dien zij de aanwas van de waarde van het vermogen in zijn ge-
heel over een bepaalde periode zou belasten. Dit was ook de 
structuur van de vermogensaanwasbelasting, een buitengewo-
ne heffing welke de toeneming van de waarde van het indivi-
duele vermogen in de periode van 1 mei 1940 tot 1 januari 
1946 tot voorwerp had. Bij deze opzet is het realiseren van 
bepaalde bestanddelen van het vermogen irrelevant voor het 
bepalen van het belastingobject, dat immers gevonden wordt 
door een vergelijking van de waarde van het vermogen op 
twee verschillende tijdstippen. Dat men echter in de huidige 
meer normale tijdsomstandigheden aan een dergelijke meer 
verantwoorde conceptie voor het object van een algemene ver-
mogenswinstbelasting niet kan vasthouden, behoeft wel nau-
wclijks betoog. Het vorderen van een geldelijke bijdrage ter 
zake van een niet gerealiseerde vermogensvooruitgang zou op 
grote schaal vermogensbezitters dwingen periodiek een deel 
van hun vermogen te liquideren om fiscale verplichtingen te 
kunnen nakomen. Bovendien zou een fiscaal systeem dat er-
toe noopt voor een belasting met betrekkelijk hoge tarieven ten 
aanzien van alle belastingplichtigen periodiek het gehele ver-
mogen nauwkeurig te waarderen, in de praktijk welhaast onuit-
voerbaar zijn. 

Het is dan ook begrijpelijk dat men het denkbeeld 
van een algemene belasting van vermogensvoordelen in con-
creto presenteert in de vorm van een heffing welke zich be-
perkt tot de voordelen, behaald bij het vervreemden van afzon-
derlijke bestanddelen van het vermogen. Deze versmalling van 
de basis van de belasting is, naar het de ondergetekenden voor-
komt, ingegeven door de gedachte dat het moment van het 
realiseren van een vermogensbestanddeel een gunstige gelegcn-
heid voor belastingbetaling is en dat op deze wijze tevens het 
bezwaar van een periodieke schatting van het vermogen wordt 
ontgaan. Het valt echter niet moeilijk in te zien dat deze ver-
eenvoudiging van het object van een belasting welke een ver-
mogensvooruitgang beoogt te treffen tot onbillijkheden leidt. 
Een voordeel bij realisatie van een bestanddeel van het ver-
mogen is immers slechts een onderdeel van de vooruitgang 
of achteruitgang van het vermogen in zijn geheel. Door dit 
kunstmatige isoleren wordt geen rekening gehouden met ge-
vallen waarin van een vermogensvooruitgang geen sprake is, 
omdat het voordeel, gerealiseerd bij vervreemding van een be-
paald vermogensbestanddeel, wordt gecompenseerd — of zelfs 
overtroffen — door een ongerealiseerd waarde-decres van het 
overige vermogen van de belastingplichtige. 

Wat de technische complicaties van een algemene vermo-
genswinstbelasting betreft, met name ook indien men deze stelt 
tegenover de betrekkelijk kleine opbrengst van de belasting, 
delen de ondergetekenden evenmin het meer optimistische voor-
lopige oordeel van de vorige Minister van Financiën. De be-
lasting wordt of dusdanig ingewikkeld dat de voordelen niet 
opwegen tegen de technische bezwaren, of door omvang-
rijke vrijstellingen dusdanig grof dat zij reeds op die grond de 
naam van een rechtvaardige heffing niet verdient. Dat de be-
lasting voorts wellicht, naar het aanvankelijke oordeel van de 
vorige Minister, een aantal bestaande moeilijkheden zou kun-
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nen opheffen, indien daarin inkomensvoordelen zoals het bo-
nusaandeel en de aanmerkelijk-belangwinst worden betrokken, 
achten de ondergetekenden — nog daargelaten dat daarin geen 
rechtsgrond voor de invoering van zulk een belasting is ge-
legen — slechts een problematisch voordeel. Voor een gema-
tigd tarief voor bonusaandelen in het algemeen is naar hun 
oordeel geen goede grond aanwezk». Het brengen van aanmcr-
kelijk-belangwinsten uit de inkomenssfeer, waarin zij thuis-
horen, onder een algemene vermogenswinstbelasting plaatst de 
aandeelhouder voor de compensatie van verliezen in een zeer 
ongunstige positie. 

Na een algemene vermogenswinstbelasting te hebben afge-
wezen, heeft de meergenoemde Commissie in haar interim-
rapport verklaard het denkbeeld van een vermogenswinstbe-
lasting voor een zeer beperkt aantal objecten niet a priori te 
willen verwerpen. In het bijzonder heeft zij daarbij gedacht 
aan onroerende goederen en aan aandelen, meer speciaal de 
zgn. groeifondsen. Op het punt van een dergelijke specifieke 
vermogenswinstbelasting is het rapport echter vrij summier en 
bevat het in hoofdzaak een aantal vraagpunten en voorlopige 
opmerkingen welke niet verder zijn onderzocht. De Commissie 
voegt hieraan toe dat een grondige bestudering van alle pro-
blemen, zelfs van een beperkte vermogenswinstbelasting, nog 
zeer lange tijd zou vergen. Ten einde overbodig werk te ver-
mijden heeft de Commissie volstaan met het uitbrengen in 
maart 1958 van een interim-rapport, aan het slot waarvan zij 
mededeelt tot een verder onderzoek gaarne bereid te zijn in-
dien de Minister van Financiën een algemene of beperkte ver-
mogenswinstbelasting in beginsel gewenst zou achten. Deze 
nadere opdracht is aan de Commissie niet gegeven. 

Dat de Commissie niet bij voorbaat een beperkte vermo-
genswinstbelasting van de hand wijst, wordt kennelijk hierdoor 
verklaard dat zij daarbij de technische moeilijkheden minder 
groot achtte. Uit de opmerkingen welke zij verder heeft ge-
maakt over de winsten van zgn. groeifondsen zou nog kunnen 
blijken dat gedacht is aan specifieke objecten waarbij de mo-
netaire winsten een minder grote plaats innemen. 

Aan het verzoek van de hier aan hot woord zijnde leden 
om het Commissie-rapport, dat in maart 1958 is uitgebracht, 
over te leggen, kunnen de ondergetekenden niet voldoen. Zij 
zijn van oordeel dat het op het gebied van de belastingen mo-
gelijk moet blijven, dat de Regering een intern advies vraagt 
aan een commissie waarin zowel niet-ambtelijke als ambtelijke 
deskundigen zitting hebben. 

De meergenoemde leden gaan vervolgens nader in op de 
wenselijkheid van een vermogenswinstbelasting voor een be-
perkt aantal objecten. Vooropstellende dat stellig speculatie-
winsten onder een vermogenswinstbelasting dienen te vallen, 
zien zij kennelijk in de structureel-economische prijsontwik-
keling van gronden en aandelen een motief om ook voor ob-
jeeten, bij de aankoop waarvan geen speculatieve oogmerken 
behoeven te hebben voorgezeten, de bij vervreemding ver-
kregen voordelen in een dergelijke nieuwe belasting te betrek-
ken. 

Ten aanzien van de met speculatieve transacties behaalde 
voordelen — een betrekkelijk kleine categorie van vermogens-
voordelen — merken de ondergetekenden op dat, zoals ook in 
de meergenoemde nota is betoogd, dergelijke transacties niet 
naar een bevredigend, objectief criterium kunnen worden af-
gebakend. Bovendien rijst hier het eveneens tegen een algeme-
ne vermogenswinstbelasting aangevoerde ernstige bezwaar dat 
een omvangrijk incidenteel verlies ten gevolge van een ongeluk-
kige speculatie in vele gevallen fiscaal niet tot gelding kan 
worden gebracht. Ook de ongunstige ervaringen welke zijn op-
gedaan met de vroeger in de inkomstenbelasting ingebouwde 
heffing van zgn. speculatiewinstcn pleiten togen het weder in-
stellen van een belasting van deze winsten. De speculatiehef-
fing van de inkomstenbelasting bleek moeilijk uitvoerbaar en 
eiste van de belastingadministratie onevenredig veel controle-
werk. Daarbij deed zich nog de moeilijkheid voor dat voor het 
speculatieve karakter van een transactie geen ander hanteer-
baar criterium kon worden gevonden dan een bepaald tijdsver-

loop tussen aankoop en verkoop van de vermogensbestandde-
len. Dit formele wettelijke criterium bood, zoals de praktijk 
leerde, vele handige belastingplichtigen een gemakkelijke gele-
genheid de belasting te ontgaan, waardoor de heffing discnmi-
natoir werkte. 

Ook indien men zou constateren dat, over een bepaald aan-
tal jaren genomen, de prijzen van de totaliteit van de gronden 
en aandelen zich — trendmatig — in oogaande lijn bewegn, 
zou daaraan geen beslissende betekenis kunnen worden toege-
kend voor de beantwoording van de vraag of de rechtvaardig-
heid gebiedt de individuele bezitter van gronden en aandelen 
aan een specifieke vermogenswinstbelasting te onderwerpen. 
In een zodanige periode van trendmatige prijsstijging, waarin 
voor de individuele bezittingen de waardeveranderingen onder-
ling geheel verschillend kunnen zijn, zullen velen inderdaad bij 
de verkoop van hun bezittingen vermogenswinst behalen. Dit 
sluit echter niet uit dat anderen vermogensverliezen kunnen 
lijden. Immers ook bij een stijgende tendens blijken op korte 
termijn met name de koersen van aandelen sterk te fluctueren. 
Voorts dient te worden bedacht dat hetgeen zich formeel als 
een realisatie van een vermogensvoordeel voordoet in feite 
geenszins een vermogensvermeerdering behoeft in te houden. 
In vele gevallen zal er nl. van een vermogenschangement spra-
ke zijn geweest en is de mogelijkheid aanwezig dat het nieuwe 
vermogensobject in waarde daalt zonder dat dit verlies wordt 
gerealiseerd. 

Bij een belangrijke terugslag van de conjunctuur welke zich 
in de prijzen van onroerende goederen en aandelen zou mani-
festeren, zijn de gevallen waarin — veelal gedwongen — met 
verlies wordt verkocht in de meerderheid. Ook hier doet zich 
het euvel gelden dat de belasting wel alle vermogenswinsten, 
ook die van monetaire aard, zou treffen, doch in vele geval-
len voor vermoaensverliezen niet thuis zou geven. Dit bezwaar, 
dat de hier aan het woord zijnde leden onweerlegd la'en, stcm-
pelt de belasting tot een onredelijke heffing. Daarbij verdient 
het de aandacht dat het verschijnsel zich voordoet dat juist 
degenen met een minder sterke vermogenspositie bij koers-
dalingen hun aandelenbezit in vele gevallen moeten liquideren. 
Op het punt van de vermogensverliezen zijn, zoals hieronder 
wordt aangetoond, de consequenties bij een specifieke ver-
mogenswinstbelasting zelfs ernstiger dan bij een algemene. 
Bij een algemene vermogenswinstbelasting zou men namelijk 
no2 kunnen beweren — al bluft dit in verband met het 
incidentele karakter van gerealiseerde vermogensvoordelen 
een vrij povere stellins —, dat het niet- gerealiseerde waarde-
decres fiscaal alsnog tot gelding zou kunnen komen zodra men 
ook de gedeprecieerde vermogensbestanddelen vervreemdt. 
Een tot enkele vermogensbestanddelen beperkte heffing ech-
ter neemt een waardevermindering van het overige vermogen 
nimmer in aanmerking, zelfs niet indien deze wordt gereali-
seerd door vervreemding van de gedeprecieerde vermogens-
bestanddelen. Een normale consequentie van een dergelijke 
heffing is derhalve, dat belasting wordt geheven indien een 
vermogensbezitter een bepaald vermogensbestanddeel met 
voordeel te gelde maakt, ook al lijdt hij elders in zi;n vermo-
gen een eveneens gerealiseerd — nog groter —• verlies, waar-
door hij in zijn gehele vermogen blijkt te zijn achteruit gegaan. 
Deze discriminatie doet zich in sterkere mate gelden naarae-
lang het aantal objecten waarvan de vervreemdingswinsten 
worden belast, meer beperkt is. Overziet men de algemene 
bezwaren tegen een specifieke vermogenswinstbelasting, dan 
blijken zij over het geheel genomen nog ernstiger te zijn dan 
de bedenkingen welke zich tegen een algemene belasting van 
vermogensvoordelen keren. 

Niettemin kan men de vraag opwerpen of deze bezwaren 
onder alle omstandigheden prevaleren en elke denkbare speciale 
belasting van vermogensvoordelen uitsluiten. Men zou kunnen 
stellen dat bepaalde vermogensvoordelen voor de verkrijger een 
dusdanige bijzondere financiële betekenis hebben dat zij toch 
een afzonderlijke belasting zouden wettigen. Dit is op zichzelf 
niet ondenkbaar en ons belastingstelsel kent, getuige het suc-
cessie- en schenkingsrecht en de belasting van loterijprijzen, 
deze specifieke heffingen ook. Naar het oordeel van de onder-
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getekenden zou echter naast de bestaande belastingen een der-
gelijke nieuwe speciale heffing van bepaalde vermogensvoor-
delen — aangenomen dat men deze op verantwoorde wijze 
tegenover de andere vermogensvoordelen kan afbakenen — aan 
een tweetal primaire voorwaarden moeten voldoen. De eerste is 
de eis die men, zoals reeds is uiteengezet, steeds moet stellen 
aan een algemene belasting van vermogensvoordelen: de te 
belasten afzonderlijke voordelen zullen in alle of nagenoeg al-
le individuele gevallen positief moeten zijn. Negatieve resul-
taten zullen niet zo veelvuldig en in zodanige omvang mogen 
voorkomen dat verrekening met positieve uitkomsten niet meer 
gewaarborgd is. De tweede voorwaarde ziet op het motief 
waarom bepaalde vermogensvoordelen uit de eenheid van het 
vermogen kunnen worden losgemaakt en een speciale fiscale 
behandeling rechtvaardigen, onafhankelijk van hetgeen met het 
overige vermogen plaats vindt. Een zodanige discriminatie 
kan, naar het oordeel van de ondergetekenden, slechts worden 
aanvaard indien de in het oog gevatte voordelen op een ge-
stadig waarde-accres van uitzonderlijk formaat wijzen, uitzon-
derlijk in dier voege dat het vermogensrisico verhoudingsgewijs 
klein is ten opzichte van de financiële resultaten. Men kan 
hierbij overigens nog de vraag stellen of de redelijkheid dan 
niet zou medebrengen ook objecten die geregeld excessieve 
waardedalingen vertonen, in de belastingregeling te betrekken. 
Aan de bedoelde beide voorwaarden voor een redelijke belas-
tingheffing voldoet, naar de mening van de ondergetekenden, 
niet een specifieke vermogenswinstbelasting voor winsten op 
gronden en koerswinsten, welke de meergenoemde leden sug-
gereren. 

Voor een volledig inzicht in de ontwikkeling van de grond-
piijzen ontbreken de gegevens. Ten aanzien van de prijzen 
van landbouwgronden geeft de in dit jaar door het C.B.S. 
gepubliceerde „Statistiek van de pacht- en koopprijzen van 
landbouwgronden 1960/61", een beeld. De daarin opgenomen 
grafieken (blz. 13) en tabellen (blzz. 12 en 23) wijzen uit dat 
het prijsverloop voor de verschillende soorten grond onderling 
vrij aanzienlijk verschilde. Zo vertonen de prijzen van 
gronden in de tuinbouwgebieden belangrijk grotere fluctuaties 
dan de landelijke gemiddelden voor alle landbouwgebieden. 

Weliswaar kan men over de periode 1953 tot 1961 over het 
geheel genomen bij landbouwgronden een prijsstijging consta-
teren die groter was dan de algemene prijsstijging, doch hierbij 
mag niet uit het oog worden verloren dat vóór 1953 de prijzen 
van deze gronden relatief een zeer geringe stijging vertoonden. 
Voor de categorie boerderijen — waarover bovengenoemde 
Statistiek op blz. 23 uitsluitsel geeft — blijkt dan ook dat ver-
geleken met het jaar 1939 de waardestijging van deze gronden 
belangrijk achter is gebleven bij de vermindering van de koop-
kracht van het geld. 

Ten aanzien van niet-agrarische gronden ontbreken statis-
tische gegevens vrijwel geheel. Voor niet-bouwrijpe grond in 
uitbreidingsplannen, bestemd voor de bouw van woningwet-
woningen, bedroegen de gemiddelde aankoopkosten per m2 

in 1954 f 1,37, in 1958 f2,25 en in 1960 f2,54. De oorzaak 
van cleze prijsstijgingen ligt grotendeels in de toeneming van 
de bedrijfsschadevergoedingen welke in de grondprijzen is ver-
werkt. 

Hoewel de vorming van een oordeel over de prijsontwikke-
ling van niet-agrarische gronden door het ontbreken van con-
creet cijfermateriaal moeilijk valt, hebben de ondergetekenden 
toch de indruk dat voor de grote meerderheid van deze gron-
den — voornamelijk complexen van grotere omvang — van 
geen exorbitante prijsstijging kan worden gesproken. Wette-
lijke regelingen verhinderen hier in het algemeen verandering 
van bestemming en versnippering van deze goederen. Ook zal 
in vele gevallen bestemming van de grond voor woningbouw 
of recreatie worden voorafgegaan door onteigening, in welk 
geval de waardestijging binnen zekere grenzen blijft. Slechts 
bij die gronden — meest kleinere percelen — waaraan een 
recreatieve bestemming kan worden gegeven, of die men wil 
benutten voor meer luxueuze bungalow- of villabouw, worden 
soms de uitzonderlijke prijsstijgingen aangetroffen waarop de 
leden kennelijk doelen. 

Het is nauwelijks mogelijk over de ontwikkeling van het 
prijsniveau in de toekomst een oordeel te geven. De onderge-
tekenden zien geen factoren die in de komende tijden in 
sterkere mate dan in het verleden het geval was de grondprij-
zen zullen beïnvloeden. Voor de grote meerderheid van agra-
rische en niet-agrarische gronden betekent dit eerder een ach-
terblijven bij de algemene prijsontwikkeling dan een te boven 
gaan daarvan. Wel zou ten aanzien van de agrarische gronden 
een eventuele wijziging van de huidige politiek van beheersing 
van pachtprijzen — welke een stijging van de grondprijzen tot 
het economische kostprijsniveau immers verhindert -— een 
bijzondere factor tot prijsstijging kunnen vormen. Deze prijs-
stijging kan echter als inhaal van oude inflatie worden aange-
merkt. Gezien het voorgaande menen de ondergetekenden hun 
oordeel dat eventuele vermogenswinsten op grondbezit in 
hoofdzaak van inflatoire herkomst zijn, te moeten handhaven. 
Slechts ten aanzien van de betrekkelijk kleine categorie van 
gronden die door de gestegen recreatiebehoeften zijn beroerd, 
kan ook in de toekomst aan reële vermogenswinsten worden 
gedacht. Het behoeft dan ook geen betoog dat een vermogens-
winstbelasting welke de monetaire winsten zou uitsluiten, van 
zeer geringe financiële betekenis zou zijn. Alles bijeen geno-
men kan het verschijnsel van prijsstijgingen in de vorenbe-
doelde beperkte sector geen aanleiding zijn om de introductie 
van een vermogenswinstb~'';.sting op alle gronden te over-
wegen, terwijl de relatieve omvang van het verschijnsel te 
gering is om daartoe een speciale vermogenswinstbelasting op 
recreatiegrond in het leven te roepen. 

Ten aanzien van de door deze leden gegeven cijfers over 
het koersverloop van aandelen in de jaren 1953 tot en met 
1961 merken de ondergetekenden op, dat deze gegevens onvol-
doende zijn om de conclusie te dragen dat aandelenkoersen 
zich gestadig in opgaande lijn bewegen en zullen blijven be-
wegen. De gegevens zijn te beperkt, niet alleen omdat zij 
slechts aandelen in fondsen van Nederlandse ondernemingen 
betreffen, maar bovendien omdat zij een korte periode van 
9 jaar omvatten welke zich over het geheel genomen heeft 
gekenmerkt door een uitzonderlijk sterke economische expan-
sie. Het gaat hier immers om de vraag of het wenselijk is een 
permanente belasting aan ons belastingstelsel toe te voegen. In 
dit opzicht maant de vergelijking van de huidige aandelen-
koersen met die van 1938, welke naar aanleiding van een op-
merking van verschillende leden hieronder in deze memorie 
van antwoord wordt gegeven, tot voorzichtigheid. Doch zelfs 
de door deze leden in beschouwing genomen korte periode 
van 9 jaar uit het recente verleden, waarin de aande'enkoersen 
door de haussementaliteit zijn opgedreven, toont nog een be-
langrijke koersdaling tijdens de recessiejaren 1957 en 1958. 
Zoals hierboven reeds is aangevoerd leert de zeer recente grote 
koersval, met name ook van Amerikaanse fondsen, in dit op-
zicht dat men ook in de huidige tijd niet, gebiologeerd door 
aandelenkoersen in een hausse welke door hooggespannen 
winst- en rendementsverwachtingen alsmede door vlucht in 
reële waarden worden opgedreven, mag rekenen op een ont-
wikkeling van de aandelenkoersen welke belangrijke verliezen 
voor de bezitters uitsluit. Over de periode van januari tot en 
met juni 1962 gaf het Dow-Jonesgemiddelde voor 30 voor-
aanstaande Amerikaanse industrieaandelen een daling te zien 
van ruim 23 pet.; het algemene beursindexcijfer (A.N.P.-C.B.S.), 
gebaseerd op 53 Nederlandse fondsen, daalde in dezelfde 
periode met 19 pet. tot 328. Binnen de groep van aandelen 
zijn deze fluctuaties van het koerspeil overigens zeer vcrschi!-
lend, en het ligt dan ook voor de hand dat in de individuele 
gevallen de waardefluctuaties in het aandelenbezit onderling 
zeer sterke verschillen vertonen. Deze aanzienlijke koers-
dalingen logenstraffen de stelling van de meergenoemde leden. 
dat de door hen genoemde aandelenkoersen in het algemeen 
niet de indruk van overwaardering geven en dat zelfs de ver-
koop van Nederlandse fondsen naar het buitenland — een ver-
schijnsel overigens dat reeds tot de verleden tijd behoort — op 
een onderwaardering hier te lande van die fondsen zou wijzen. 

De meergenoemde leden vestigen er de aandacht op dat bij 
een beoordeling van een specifieke belasting van gerealiseer-
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de koerswinsten het bestaande fiscale stelsel een niet te veron-
achtzamen rol speelt. Zij verbinden daaraan de opmerking dat 
door onbelaste koerswinsten, agio-uilkcringcn in aandelen en 
claims hot beeld van hot aandelenrendement bepaald wel aan-
trckkclijker is dan wordt gemeend. Blijkens het hierboven ge-
geven betoog evenwel kan niet de meerdere of mindere mate van 
aantrekkelijkheid van enige beleggingsvorm — i.c. koerswin-
sten — de grond voor een specifieke vermogensbelasting geven, 
maar zou zulk een belasting slechts overweging verdienen in-
dien de aldaar aangeduide uitzonderingspositie bestond. Dit nu 
achten de ondergetekenden niet het geval. Overigens wijzen zij 
erop dat de door deze leden aangeduide situatie zich bij be-
paalde aandelen wel, doch bij andere niet voordoen. Voorts zij 
erop gewezen dat een stijging van het koersniveau over een 
lange reeks van jaren in belangrijke mate in een door winst-
inhouding geschraagde expansie van de onderneming haar oor-
zaak kan vinden. Dat dit stellig niet steeds het geval behoeft te 
zijn bewijst het verschijnsel dat er verschillende bedrijfstakken 
zijn aan te wijzen waar belangrijke zelffinanciering niet gepaard 
ging met een hoge vlucht van de aandelenkoersen. Te denken 
valt in dit verband aan de scheepvaart. 

De reserveringen van de lichamen zijn onder-worpen aan de 
vennootschapsbelasting en worden bij omzetting in kapitaal 
dan wel bij uitdeling mede door de inkomstenbelasting getrof-
fen. Voor zover een koersstijging uit andere oorzaken — deels 
van psychologische aard — voer spruit, is zij, indien zij in de 
verkoopprijs van de aandelen tot uitdrukking komt, in feite 
onbelast. Bedacht moet echter worden dat in deze gevallen 
zich veelvuldig het verschijnsel zal voordoen van een latere 
koersdaling door het wegvallen van bedoelde andere oorzaken. 
Wat in het bijzonder de fiscale behandeling van agio-uitkerin-
gen in aandelen en claimuitgiften betreft, zij te dezer plaatse 
opgemerkt dat daarbij sprake is van vermogensmutaties. De 
hieraan verbonden equivalente koersdaling kan in een periode 
van stijgende koersen worden opgevangen door koersstijging, 
maar zal daarentegen bij dalende koersen worden vergroot. 
Deze koersbewegingen worden in de regel nog versterkt door 
het psychologische effect dat uitgaat van een claimemissie. 
Voor het overige moge worden verwezen naar de uiteenzet-
tingen omtrent agio-uitkeringen in aandelen en claimuitgiften 
bij de bespreking hierna van artikel 25. Over het geheel ge-
nomen bestaat niet de indruk dat de genoemde voordelen van 
een dusdanige omvang zijn dat daardoor aandelen in het al-
gemeen een bij uitstek rendabel vermogensbezit vormen. 

De in dit verband bij verschillende leden gerezen vraag, in 
hoeverre de geldontwaarding tot uitdrukking is gekomen in 
het gestegen koerspeil en in de overige vermogenswaardever-
meerdering, valt in concreto moeilijk te beantwoorden. De 
koersontwikkeling is immers de resultante van tal van — 
zowel positief als negatief werkende — factoren, welke onder-
ling dermate verweven zijn dat isolering van een enkele factor 
daaruit niet mogelijk moet worden geacht. 

Wel kunnen de koersstijging van aandelen en de prijsstij-
ging van andere vermogensobjecten worden geconfronteerd 
met de koopkrachtvermindering van het geld. Indien men deze 
vermindering afleidt uit het prijsindexcijfer van het nationaal 
inkomen, zoals dit door het C.B.S. wordt berekend, dan blijkt 
bij vergelijking van de stijging van dit indexcijfer met de koers-
stijging van de gewone aandelen volgens de AN.P.—C.B.S.--
beursindices, deze laatste sedert 1938 ongeveer een kwart méér 
te zijn gestegen dan het algemene prijsniveau. Men zou dus 
over deze periode van een gemiddelde reële vermogensvermeer-
dering van aandeelhouders van circa 25 pet. kunnen spreken 
tegen een nominale van meer dan 300 pet., zoals uit de beurs-
indices valt af te leiden. De betrekkelijkheid van een dergelijke 
vergelijking, die gezien de grote fluctuaties in de aandelen-
koersen telkens weer anders uitvalt, blijkt onder meer als men 
nagaat hoe de algemene koersstijging sedert 1938 verloopt in 
de onderscheidene bedrijfstakken. Zo tonen de aandelen van 
internationale concerns — voor een groot deel echter in han-
den van buitenlanders — een nominale stijging van meer dan 
500 pet.; de aandelen van handelsondernemingen daarentegen 
dalen — wellicht mede door het verlies van het voormalige 

Nederlands-lndië — zelfs tot 2/3 van het koersniveau in 
1938. 

Bij een ander vermogensobject als bv. boerderijen blijken 
de koopprijzen sinds 1939 ruim verdubbeld te zijn, hetgeen zou 
kunnen wijzen op e?n reële waardedaling in deze sector. 

In aansluiting aan het vorenstaande volgt hieronder het 
antwoord op de drie vragen welke de hier aan het woord zijn-
de leden aan het slot van hun betoog stellen. 

1. De ondergetekenden zouden een vermogenswinstbelas-
ting niet onaanvaardbaar achten enkel en alleen op grond dat 
in de belastingregeling zelf niet met waardeverandering van de 
munt rekening zou worden gehouden. Wel staan zij in het bij-
zonder bij een vermogenswinstbelasting open voor het bezwaar 
tegen het belasten van monetaire winsten, met name omdat 
deze in het belastingobject een veel grotere plaats innemen dan 
de zgn. „schijnwinsten" op bedrijfsmiddelen in het geheel van 
de jaarlijkse fiscale winsten. 

2. De door deze leden gestelde vraag over regelingen op 
het stuk van een vermogenswinstbelasting in de Verenigde Sta-
ten van Amerika, Denemarken en enkele Zwitserse kantons 
wordt als volgt beantwoord. 

In de Verenigde Staten van Amerika vormt de belastinghef-
fing op vermogenswinsten een integrerend onderdeel van de 
inkomstenbelasting. Daarnaast wordt geen federale belasting 
naar het vermogen geheven. Als object van de belastinghef-
fing over vermogenswinsten geldt de gerealiseerde vermogens-
winst behaald bij verkoop of ruil van vermogensbestandde-
len. Daarbij blijven bestanddelen van een bedrijfsvermogen 
waarop afschrijving is toegestaan, buiten beschouwing; deze 
vallen onder het gewone regime van de inkomstenbelasting. 

Ten aanzien van de vermogenswinsten wordt een onderscheid 
gemaakt tussen die op korte en die op lange termijn; de grens 
tussen beide ligt bij 6 maanden. De korte-termijnwinsten wor-
den als inkomen beschouwd en vallen onder het gewone tarief 
van de inkomstenbelasting. De lange-termijnwinsten zijn de 
eigenlijke vermogenswinsten; hierover wordt een proportioneel 
tarief van 25 pet. geheven. Voor natuurlijke personen staat 
de mogelijkheid open van dit proportionele tarief af te zien 
en daarvoor in de plaats de helft van de vermogenswinst te 
tellen bij het gewone inkomen dat onder het progressieve ta-
rief valt. 

Compensatie van gerealiseerde (lange termijn) vermogens-
verliezen met gerealiseerde (lange termijn) vermogenswinsten 
is mogelijk in hetzelfde jaar of gedurende een carry-forward-
periode van vijf jaar. De gewone inkomstenbelasting kent bo-
vendien een carry back van drie jaar, doch deze geldt niet bij 
het compenseren van (lange termijn) vermogensverliezen. Na-
tuurlijke personen mogen daarenboven per jaar $ 1000 gewoon 
inkomen met vermogensverliezen compenseren. 

Bij vererving of schenking wordt geen belasting over vermo-
genswinsten geheven; er ontstaat op dat moment een claim wel-
ke wordt doorgeschoven naar de verkrijger. 

Met waardevermindering ten gevolge van gebruik van het 
vermogensbestanddeel wordt rekening gehouden bij het bepalen 
van de vermogenswinst. Kosten van verbeteringen worden 
aan de verkrijgingsprijs toegevoegd bij de berekening van de be-
1 astbare vermogenswinst. 

In Denemarken geschiedt de belastingheffing over vermo-
genswinsten op grond van een bijzondere wet, welke los staat 
van de gewone inkomstenbclastingwet. Vermogenswinsten wel-
ke ontstaan bij vervreemding in het kader van de uitoefening 
van een bedrijf of beroep, vallen onder de gewone inkomsten-
belasting. 

Het object van de vermogenswinstbelasting wordt gevormd 
door gerealiseerde vermogenswinsten. Met vermogenswinsten 
worden gelijkgesteld incidentele voordelen die niet als regel-
matig vloeiende inkomsten onder de gewone inkomstenbelas-
ting vallen. Hieronder vallen onder meer inkomensbestandde-
len waarvoor in ons land artikel 48 van het Besluit 1941 geldt. 
Een belastingplichtige kan verzoeken ook andere, niet met 
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name genoemde, incidentele inkomsten aan de vermogenbelas-
ting te onderwerpen. Van de winsten en verliezen die ontstaan 
ten gevolge van de vervreemding van aandelen en claimrechten 
en van het doen van liquidatie-uitkeringen van vennootschap-
pen wordt twee derde gedeelte in aanmerking genomen. 

Bij het vaststellen van de vermogenswinsten speelt de tijds-
duur geen rol, behalve met betrekking tot aandelen, claims en 
liquidatie-uitkeringen. Wanneer de vervreemding daarvan of de 
uitkeringen plaats vinden binnen twee jaar na de verkrijging, 
worden vermogenswinsten en -verliezen als gewoon inkomen 
beschouwd. 

Het proportionele tarief van de belasting bedraagt 30 pet. 
Voor onroerende goederen die zijn verkregen na 1948 en waar-
op geen extra-afschrijvingsfaciliteiten zijn toegepast geldt een 
vrijstelling aan de voet van D.Kr. 5000; in de overige gevallen 
bedraagt deze D.Kr. 1000. Op verzoek van de bclastingplich-
tige kunnen vermogenswinsten worden onderworpen aan de 
gewone progressieve inkomstenbelasting, in welk geval de 
winsten over drie opeenvolgende jaren worden gespreid; de 
aftrek aan de voet vervalt dan echter. 

De vermogensverliezen worden met de vermogenswinsten 
van hetzelfde jaar verrekend. Blijft er daarna nog een negatief 
saldo over, dan kan dit slechts worden verrekend met het ge-
wone inkomen van hetzelfde jaar. 

Bij vererving is geen vermogenswinstbelasting verschuldigd, 
terwijl de erfgenaam toch kan uitgaan van de waarde op het 
moment van vererving. Bij schenking moet de schenker daaren-
tegen wel de belasting voldoen. 

Met de geldontwaarding wordt slechts rekening gehouden, 
indien het onroerende goederen betreft die na 1948 zijn ver-
kregen en waarop geen extra-afschrijvingsfaciliteiten zijn toe-
gepast. In dit geval wordt de verkrijgingsprijs, evenals de kost-
prijs van later aangebrachte verbeteringen, gecorrigeerd door 
het toepassen van voor elk jaar verschillende percentages. Met 
de waardevermindering welke het gevolg is van het gebruik 
wordt rekening gehouden bij vermogensbestanddelen die in 
een bedrijf worden gebezigd en waarop afschrijving is toege-
staan. De verkoopwinst is dan het verschil tussen de verkoop-
prijs en de boekwaarde op het moment van verkoop. De kosten 
van verbeteringen worden bij de verkrijgingsprijs geteld bij het 
berekenen van de vermogenswinst. 

In Zwitserland worden vermogenswinsten in de privé-sfeer 
niet belast met een federale belasting. In de kantons Ziirich 
en Genève gelden de volgende regelingen. 

In het kanton Zürich worden vermogenswinsten, welke zijn 
behaald bij werkelijke vervreemding van roerende goederen, 
als gewoon inkomen beschouwd en met het gewone inkom-
stenbelastingtarief getroffen, indien tussen het tijdstip van ver-
werving en van vervreemding minder dan zeven jaar ligt. Ont-
staan vermogenswinsten bij de vervreemding van onroerende 
goederen, dan worden zij met inkomstenbelasting getroffen in-
dien en voor zover afschrijving erop is toegestaan. Winsten be-
haald bij de vervreemding van grond zijn bovendien onder-
worpen aan de Grundstückgewinnsteuer, welke progressief is 
naar de hoogte van de winst; deze progressie neemt af naar-
mate de periode tussen verwerving en vervreemding groter is. 

Bij het bepalen van het object van deze belastingen wordt 
geen of nagenoeg geen onderscheid gemaakt tussen bestand-
delen van een bedrijfsvermogen en van een privé-vermogen. 

Van de met de gewone inkomstenbelasting belastbare ver-
mogenswinsten kunnen de in de twee vorige jaren ge-
realiseerde vermogensverliezen worden afgetrokken. Slechts 
die vermogensverliezen komen voor compensatie in aanmer-
king, welke geleden worden bij vervreemding van goederen 
waarvan vermogenswinsten aan de inkomstenbelasting zijn on-
derworpen. Verrekening schijnt eveneens mogelijk te zijn met 
andere gewone inkomensbestanddelen. Bij de Grundstückge-
winnsteuer is geen compensatie mogelijk. 

Bij vererving wordt de nog niet gerealiseerde vermogens-
winst niet belast, terwijl de erfgenaam de waarde op dat mo-
ment als de verkrijgingsprijs mag beschouwen en evenzo dat 
tijdstip als het moment van verkrijging. 

Met de geldontwaarding wordt geen rekening gehouden, 
evenmin als met de waardevermindering welke optreedt door 
het gebruik. De kosten van verbetering worden bij de verkrij-
ging^prijs geteld. 

In het kanton Genève worden vermogenswinsten die voort-
vloeien uit vervreemding van vermogensbestanddelen die tot 
een bedrijfsvermogen behoren, met inkomstenbelasting be-
last. Daarentegen zijn winsten, behaald bij vervreemding van 
vermogensbestanddelen uit een pri\é-vermcgen, niet onder-
worpen aan inkomstenbelasting. Indien het echter om onroe-
rende goederen gaat, worden deze belast met de „Impöt spéci-
al sur certains bénéfices immobiliers". Daarbij gelden als voor-
waarden dat het onroerend goed in het kanton Genève is ge-
legen en er lussen het tijdstip van verkrijging en van vcrvreem-
ding niet meer dan tien jaar is verlopen. 

Het tarief van de vermogenswinstbelasting bedraagt 32 pet. 
indien de vervreemder minder dan twee jaren eigenaar is ge-
weest; het daalt geleidelijk naarmate de vervreemder de eigen-
dom langer dan twee jaren heeft bezeten. Ligt deze periode tus-
sen de acht en de tien jaar dan bedraagt het tarief 10 pet. Ver-
liescompensatie is niet mogelijk. 

Bij vererving of schenking wordt de nog niet gerealiseerde 
vermogenswinst niet belast. Het is niet bekend of voor de erf-
genaam de termijn van tien jaren opnieuw begint bij de ver-
krijging en of de waarde op het moment van vererving of 
schenking als zijn verkrijgingsprijs geldt. 

Met de geldontwaarding en met waardevermindering ten ge-
volge van het gebruik wordt geen rekening gehouden. Bij het 
bepalen van de vermogenswinst worden bij de verkrijgingsprijs 
alle kosten van verbeteringen, verbouwingen en opstallen en 
de overdrachtskosten bij aan- en verkoop geteld. 

3. De invoering van een belasting welke met name niet 
voldoet aan redelijke eisen voor een compensatie van negatieve 
voordelen, achten de ondergetekenden te allen tijde een ver-
slechtering van het fiscale klimaat, ook indien de opbrengst een 
verlichting van fiscale lasten elders mogelijk zou maken. Een 
vermogenswinstbelasting, zelfs al zou deze op een redelijke 
wijze kunnen worden geheven, betekent, zoals in de memorie 
van toelichting is uiteengezet, in het bijzonder voor de ver-
mogensvorming hier te lande een ongunstiger fiscaal klimaat. 
Het bezwaar tegen deze nieuwe belasting krijgt in het bij-
zonder reliëf, omdat in ons land, vergeleken met de andere 
E.E.G.-landen, het accent al zeer zwaar op de belasting van 
overschotten en vermogens ligt, terwijl een dergelijke belasting 
bovendien zou afwijken van de stelsels van die landen. Hier 
kemt nog bij dat de opbrengst van een dergelijke belasting niet 
alleen betrekkelijk laag, maar oqk in hege mate afhankelijk is 
van waardefluctuaties van vermegensebjecten — te denken 
valt hier aan koersdalingcn van effecten —; derhalve zal het 
praktisch moeilijk zijn invoering daarvan gepaard te doen gaan 
met een substantiële verlaging van een andere belasting. 

Voor de steun van zeer vele leden, die volledig instemmen 
met de beschouwingen over een vermogenswinstbelasting en 
het afwijzende standpunt dienaangaande in de nota inzake de 
algemene herziening, zijn de ondergetekenden erkentelijk. Het 
spreekt hen in het bijzonder aan dat ook deze leden hun oor-
deel vooral gronden op de zakelijke merites van een derge-
lijke belasting. Met de hier aan het woord zijnde leden zijn de 
ondergetekenden voorts van mening dat de invoering van een 
vermogenswinstbelasting aanleiding zou kunnen geven tot een 
wijziging elders in het bestaande geheel van de belastingen. 

Conjunctuurreserve 

Door vele leden wordt het invoeren van een onbelaste con-
junctuurreserve voor het bedrijfsleven bepleit. Aan dit punt 
hebben de ondergetekenden in het verleden reeds meermalen 
uitvoerige beschouwingen gewijd. Nadat de tweede onderge-
tekends bij de algemene financiële beschouwingen inzake de 
Rijksbegroting voor 1960 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1959—1960, blz. 237 en Eerste Kamer, zitting 1959—1960, 
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blzz. 169 en 170) de redenen van zijn afwijzend standpunt ter 
zake heeft uiteengezet, hebben de ondergetekenden zich nog-
maals bezonnen op dit vraagstuk. De resultaten daarvan zijn 
neergelegd in de nota inzake de algemene herziening. Kennis-
neming van de thans door vele leden gemaakte opmerkingen 
hebben de ondergetekenden niet van de onjuistheid van hun 
afwijzend standpunt overtuigd. 

Onder de geschetste omstandigheden menen de onderge-
tekenden, onder verwijzing naar de genoemde betogen, thans 
te kunnen volstaan met enkele van deze argumenten in het 
kort aan te duiden. 

De ondergetekenden hebben allereerst bezwaar tegen in-
voering van een onbelaste conjunctuurreserve uit een oogpunt 
van een rechtvaardige verdeling van lasten over de contribu-
abelen. Een conjunctuurreservc komt immers ten goede aan 
ondernemers, doordat een gedeelte van de winst kan worden 
onttrokken aan belastingheffing. Tegen deze achtergrond komt 
het de ondergetekenden niet juist voor aan de reeds bestaande 
faciliteiten neg een onbelaste conjunctuurreserve toe te voegen. 

De opmerking van vele leden dat bij de ondergetekenden de 
wens leeft de conjunctuurbeweging, binnen het kader van het 
realiseerbare, zo goed mogelijk te mitigeren, is uiteraard juist. 
Bedacht moet echter worden dat bij een daarop gerichte intro-
ductic van een bijzondere faciliteit in het belastingstelsel het 
nuttig effect daarvan bij de beslissing moet worden afgewogen 
tegen de gelijkheid, die in fiscale zaken voorop staat. Zoals uit 
hun vroegere betogen blijk!, zijn de ondergetekenden — anders 
dan deze leden — zeer sceptisch ten aanzien van de doe!tref-
fendheid van de onbelaste conjunctuurreserve als een van cle 
middelen tot het bereiken van het conjunctuurpolitieke doel. 
Zo is het nu eenmaal onzeker in hoaverre de ondernemers er 
gebruik van zullen maken. In het algemeen zullen zij toch 
huiverig zijn de verplichting op zich te nemen in een laagcon-
junctuur nieuwe investeringen te entameren, en daartegenover 
in de hausse, wanneer de rentabiliteit groot is, van additionele 
investeringen af te zien. Daarbij komt dat het blokkeren van 
liquide middelen van het bedrijfsleven niet zonder meer be-
hoeft te leiden tot een vermindering of afremming van de 
totale investeringsactiviteiten. 

Bovendien stuit men bij de invoering van een onbelaste con-
junctuurreserve op vele technische problemen welke aanleiding 
zouden geven tot dirigistische en — naar valt aan te nemen — 
het bedrijfsleven weinig welgevallige maatregelen. Zo zou ge-
controleerd moeten worden of de besteding van de gereser-
veerde gelden in overeenstemming is met de richtlijnen van 
de Overheid. Ook zou het gereserveerd blijven redelijkerwijs 
toch wel aan een bepaalde termijn moeten worden gebonden, 
hetgeen de mogelijkheid zou scheppen dat de vervaldatum in 
een hausse zou vallen. 

De hier aan het woord zijnde vele leden stellen dat zelfs 
indien het positieve effect van de maatregel geheel nihil zou zijn, 
de invoering van een dergelijke regeling geen nadeel zou be-
tekenen. Uit het voorgaande blijkt dat de ondergetekenden met 
deze opvatting niet kunnen instemmen: tegenover een ingreep 
in de verdeling der fiscale lasten dient een duidelijk conjunc-
tuurpolitiek voordeel te staan. 

Internationale scheepvaartondernemingen 
Nu zeer vele leden in de algemene beschouwingen van het 

voorlopig verslag de belangen van de scheepvaart ter sprake 
brengen en te kennen geven een uitvoeriger beschouwing over 
deze materie op prijs te stellen, zullen de ondergetekenden 
daarop gaarne ingaan. Ook hunnerzijds stellen zij er prijs op 
de problematiek van deze bedrijfstak samen te vatten en daar-
bij hun zienswijze te geven over de vraag of, en zo ja, in hoe-
verre de in de laatste jaren belangrijk teruggelopen winstcapa-
citeit van deze bedrijfstak aanleiding dient te geven tot spe-
ciale voorzieningen. 

Hoewel ook in Nederlandse scheepvaartkringen de over-
tuiging leeft dat overheidssteun, in welke vorm en waar ter 
wereld ook, in strijd moet worden geacht met het beginsel dat 
de zeescheepvaart een bedrijfstak is, welke zich op commer-

ciële basis en op deze basis alleen moet kunnen handhaven, 
ziet men in de laatste jaren zoveel gevallen waarin, ook in 
sterk maritieme landen, van dit beginsel wordt afgewezen, 
dat nadere bezinning op dit punt niet achterwege mag blijven. 
De hier bedoelde overheidssteun komt in hoofdzaak op drieër-
lei wijze tot uiting. In de eerste plaats door privilegiëring van 
de eigen vlag bij het vervoer van bepaalde ladingen, vervol-
gens door directe of indirecte subsidiëring van scheepvaart-
ondernemingen — dit laatste bv. in de vorm van goedkope 
kredieten — en tenslotte door het verlenen van fiscale facili-
teiten. Daar de Nederlandse reders tegenstanders zijn van 
vlaghcvoorrrechting, terwijl zij ook de financiering van hun 
ondernemingen zoveel mogelijk in eigen hand wensen te hou-
den, is het begrijpelijk dat in Nederland de vraagstelling in dit 
opzicht zich vrijwel geheel in het fiscale vlak beweegt. 

Uit de verschillende suggesties die de hier aan het woord 
zijnde leden naar voren brengen, mogen de ondergetekenden ge-
redelijk afleiden dat deze leden zich daarbij hebben laten lei-
den door een tweetal, respectievelijk in april en in juni 1961 
op verzoek van de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeni-
ging door het Internationaal Bclastingdocumentatie Bureau 
uitgebrachte rapporten inzake de fiscale behandeling van 
scheepvaartmaatschappijen in Denemarken, de Bondsrepubliek 
Duitsland, Japan, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Zweden. De daarin bij-
eengebrachte feitelijke gegevens voeren bij nauwkeurige be-
studering tot enkele merkwaardige conclusies. De eerste con-
clusie is deze, dat fiscale tegemoetkomingen die uitsluitend 
aan de scheepvaart worden gegeven veel minder voorkomen 
dan veelal wordt gedacht. Eigenlijk is alleen de 40 pet. inves-
teringsaftrek in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-lerland een substantiële begunstiging. De in de rap-
portcn besproken Duitse forfaitaire regeling is een onderdeel 
van de Duitse autonome regeling ter vermijding van dubbele 
belasting. Tegenover het voordeel van een lager tarief — 
25 pet. — dat de regeling biedt voor een bepaald deel van de 
winst, staat dat de belastingplichtige overigens geen gebruik 
kan maken van de autonome regeling, terwijl hij voorts voor 
het naar het lagere tarief belaste deel van de winst niet het 
voor winstuitdelingen geldende verlaagde tarief van de Kör-
perschaftsteuer — 15 pet. — geniet. Aan de belastingplichtige 
is de keus gelaten tussen toepassing van de forfaitaire regeling 
of van de algemene voorschriften, hetgeen erop wijst dat de 
forfaitaire regeling tot een nadeliger resultaat kan leiden dan 
de gewone wettelijke regelingen. Het komt de ondergeteken-
den voor dat de bijzondere forfaitaire regeling voor scheep-
vaartwinsten in vergelijking met het algemene Duitse belasting-
regime slechts een beperkte tegemoetkoming inhoudt. Enkele 
andere speciaal voor de scheepvaart getroffen regelingen met 
betrekking tot afschrijvingen (Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland en Zweden) en reserves (survey-
reserve in Zweden) betekenen niet meer dan belastingver-
schuivingen. Tenslotte genieten in Noorwegen de scheepvaart-
ondernemingen nog een zekere reductie op de tarieven van 
de gemeentelijke belastingen. 

Uit het bovenstaande komt reeds naar voren dat vele in de 
rapporten beschreven fiscale voordelen voor scheepvaarton-
dernemingen in het Nederlandse belastingstelsel reeds als al-
gemene maatregel zijn opgenomen. Gewezen kan worden op 
de vergaande regeling ter vermijding van dubbele belasting — 
die in feite neerkomt op een vrijstelling van Nederlandse be-
lasting voor buitenlandse winsten indien deze kunnen worden 
toegerekend aan een vaste inrichting in het buitenland, zelfs 
al is de geheven buitenlandse belasting aanmerkelijk lager 
— voorts op de vervroegde afschrijving, de investeringsaf-
trek, de survey-reserve, de vervangingsreserve, alle regelingen 
die in andere landen soms als speciale gunst uitsluitend aan 
scheepvaartondernemingen worden toegekend. Ook is het no-
dig in dit verband op te merken dat vrijwel nergens in de 
onderzochte landen een cumulatie van deze regelingen be-
staat als te onzent het geval is; reeds boven werd gewezen op 
de Duitse „Pauschal" regeling, die de toepassing van andere 
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regelingen uitsluit; gewezen kan ook worden op het Verenigd 
Koninkrijk v:;n Groot-Brittannië en Noord-Ierland, waar de 
investeringsaftrek niet kan samengaan met vervroegde af-
schrijving. In dit kader menen de ondergetekenden ook aan-
dacht te moeten vragen voor het feit dat behalve in het Ver-
enigd Koninkrijk in geen der onderzochte landen een investe-
ringsaftrek wordt toegepast, zodat Nederland ook in dit op-
zicht gunstig afsteekt. 

De vorenstaande nadere analyse van de gegevens die de 
rapporten verschaffen, doet reeds vermoeden dat Nederland in 
de rij der maritieme mogendheden in fiscaal opzicht geen on-
gunstige plaats inneemt, een vermoeden dat in concreto wordt 
bevestigd, indien men met deze gegevens de belastingdruk be-
rekent bij een fictieve rederij die representatief kan worden 
geacht voor de Nederlandse ondernemingen (i.c. werden de 
gegevens voor zulk een rederij berekend uit de publikaties van 
het C.B.S. over de jaren 1953—1958). Deze berekening wijst 
uit dat, indien men het in de herzieningsontwerpen neergelegde 
tarief voor de vennootschapsbelasting hanteert, men alleen 
voor het Verenigd Koninkrijk tot een lagere belastingdruk dan 
in Nederland kan concluderen; de overige landen komen tot 
een in vele gevallen belangrijk hogere druk. Bedenkt men hier-
bij dat de bedrijfsresultaten van 1953—-1958, waarop deze be-
rekening werd gebaseerd, vergeleken met de huidige, vrij gun-
stig waren, en dat de faciliteit van de investeringsaftrek bij 
lagere winsten verhoudingsgewijs meer gewicht krijgt totdat 
de winst daardoor tot 0 wordt gereduceerd, dan kan niet an-
ders worden geconcludeerd dan dat Nederland onder de mari-
tieme landen een voor de scheepvaart gunstig fiscaal klimaat 
vertoont. Dat alleen in het Verenigd Koninkrijk dit klimaat 
nog gunstiger is, moet naar het oordeel van de ondergeteken-
den ook gezien worden in het licht van de omstandigheid dat 
dit land na de tweede wereldoorlog in de groei van zijn vloot 
ver is achtergebleven bij de andere zeevarende mogendheden. 

Tenslotte willen de ondergetekenden nog wijzen op een al-
gemeen aspect van aan de winst gerelateerde fiscale faciliteiten, 
hetwelk in dit verband niet zonder belang is. Het is dit, dat het 
gewicht en de werking van dergelijke regelingen minder wordt, 
naarmate de winsten lager worden. Speciaal op het gebied van 
de scheepvaart wordt de juistheid van deze stelling frappant ge-
illustrcerd door het feit dat sinds de belangrijke daling van het 
vrachtenpeil en de daardoor veroorzaakte lagere resultaten van 
het scheepvaartbedrijf, de aantrekkingskracht van de zgn. 
,.goedkope vlaggen" der ,,Panhonliblanden" onder de huidige 
omstandigheden niet effectief is. 

Afgezien van dit aspect moeten de ondergetekenden de na-
druk leggen op het discriminatoire karakter van fiscale facili-
teiten ten behoeve van een bepaalde bedrijfstak. Zodanige 
faciliteiten zijn dan ook slechts gerechtvaardigd indien een be-
paalde maatschappelijke situatie, na afweging van alle voor 
de belastingheffing relevante belangen, geacht kan worden zo-
danige facetten te vertonen dat uit algemeen economisch of 
sociaal oogpunt doorbreking van de bij de verdeling van fis-
cale lasten in acht te nemen algemeenheid en gelijkheid ge-
boden is. Naar het oordeel van de ondergetekenden is dit ten 
aanzien van de scheepvaart niet aangetoond. 

Na deze algemene beschouwingen willen de ondergetekenden 
dieper ingaan op de speciale suggesties die de hier aan het 
woord zijnde leden naar voren brengen. De vraag naar de 
mogelijkheid van een forfaitaire splitsing tussen binnenlandse 
en buitenlandse winsten, waarbij deze laatste zouden worden 
vrijgesteld, werd boven reeds zijdelings aangeraakt bij de be-
schouwing over de Duitse forfaitaire regeling. Reeds op 
grond van de algemene overweging dat een exacte vaststelling 
van de winst de voorkeur verdient boven een vaststelling op 
forfaitaire basis, zün de ondergetekenden geen voorstanders 
van een zodanige forfaitaire splitsing. Daarenboven zou een 
dergelijke splitsing ten behoeve van een bepaalde groep van 
belastingplichtigen inbreuk maken op de algemene toepassing 
van het aan de Nederlandse belastingwetgeving ten grondslag 
liggende beginsel om inwoners en hier te lande gevestigde 
lichamen voor hun gehele inkomen en winst in de belasting-
heffing te betrekken. Zulk een inbreuk zou met het oog op 

andere gelijksoortige gevallen — waarbij gedacht wordt aan 
winsten welke Nederlandse ondernemingen buiten Nederland 
behalen zonder daarbij van een vaste inrichting in het buiten-
land gebruik te maken — niet te verdedigen zijn. 

Voorts dient in dit verband te worden bedacht dat Neder-
land een bijzonder soepele eenzijdige regeling ter voorkoming 
van dubbele belasting kent, welke ook voor scheepvaartonder-
nemingen toepassing vindt. Indien een scheepvaartondernc-
ming winst behaalt met behulp van een vaste inrichting of vas-
te vertegenwoordiger in het buitenland, is deze winst, zoals 
hierboven reeds werd opgemerkt, praktisch gesproken van Ne-
derlandse belasting vrijgesteld, ook al is de in het buitenland 
betaalde winstbelasting zeer gering. Op grond van deze rege-
ling werd in de periode van 1953 tot 1958 gemiddeld bijna 
18 pet. van de totale winst der scheepvaartondernemingen van 
Nederlandse belasting vrijgesteld. Deze eenzijdige regeling 
gaat belangrijk verder dan hetgeen ten aanzien van scheep-
vaartondernemingen internationaal gebruikelijk is en ook door 
Nederland bij verdragsonderhandelingen wordt nagestreefd. 
Bij het sluiten van verdragen ter vermijding van dubbele be-
lasting is het namelijk algemeen gebruikelijk de scheepvaart-
winst geheel toe te rekenen aan het land waar de onderneming 
gevestigd is, al bezit de onderneming in het buitenland vaste 
inrichtingen of vaste vertegenwoordigers. Dit standpunt heeft 
ook het Fiscale Comité van de O.E.E.S. aanvaard. Dit vormt 
een versterking van de gedachte dat het, gelet op alle factoren 
welke ten deze een rol spelen, onjuist is voor deze winsten 
een splitsing te verrichten en een deel ervan forfaitair toe te 
rekenen aan een andere Staat dan die van vestiging van de on-
derneming. 

Overigens verdient het de aandacht dat slechts in Denemar-
ken en de Bondsrepubliek Duitsland een regeling bestaat 
als hier wordt bepleit, zij het ook dat deze beide landen 
geen volledige vrijstelling geven, zoals de hier aan het woord 
zijnde leden vragen, doch slechts een verlaagd tarief (Bonds-
rcpubliek Duitsland) of een gedeeltelijke vrijstelling (Dene-
marken). In de Bondsrepubliek Duitsland heeft voorts, zoals 
boven reeds werd uiteengezet, de forfaitaire regeling alleen dan 
betekenis indien twee „exacte" regelingen, nl. het gereduceerde 
tarief op uitdelingen en de algemene regeling ter unilaterale 
vermijding van dubbele belasting, in bepaalde gevallen niet 
voldoende soelaas bieden. In Denemarken heeft de regeling 
geen forfaitair karakter; dit land heeft echter met de Bonds-
renubliek Duitsland gemeen dat het geen investeringsaf-
trek kent. De Nederlandse investeringsaftrek bedroeg voor de 
scheepvaart in de topjaren 1953 tot 1958 41nct. van de 
totale scheepvaartwinst. In de jaren van lagere winsten — na 
1958 — gaat de investeringsaftrek, zelfs na de verlaging van 
de percentages, nog zwaarder wegen. Het zal naar het oor-
deel van de ondergetekenden wel een uitzondering zijn, 
wanneer de Deense vrijstelling van de helft van de louter bui-
tenlandse winst deze Nederlandse volle vrijstelling van 41 pet. 
en meer van de gehele winst zou overtreffen. 

Voor een zo verstrekkende regeling als een forfaitaire split-
sing van de winst in een vrijgesteld en een niet vrijgesteld ge-
deelte, zoals door deze leden gevraagd wordt, kan dan ook 
naar het oordeel van ondergetekenden in het Nederlandse be-
lastingstelsel naast de investeringsaftrek geen zinvolle plaats 
worden ingeruimd. 

Ook zou onder de huidige omstandigheden, nu bij de Neder-
landse rederijen de scheepvaart in engere zin veelal verlies op-
levert, dat dan door inkomsten uit anderen hoofde wordt goed-
gemaakt, een regeling als hier wordt gevraagd naar het oor-
deel van de ondergetekenden voor de rederijen allerminst at-
tractief zijn. Een regime toch, krachtens hetwelk door de wet 
een gedeelte van de scheepvaartwinst als buitenlandse winst 
buiten aanmerking wordt gelaten, zou naar zijn aard ook moe-
ten gelden voor het buitenlandse verlies, dat in een zodanig 
regime niet ten laste van de binnenlandse winst zou dienen te 
worden gebracht. 

Als tweede suggestie brengen de hier aan het woord zijnde 
leden naar voren een vergrote investeringsaftrek alsmede 
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een afschrijving op vervangingswaarde. Het komt de onder-
getekenden voor dat met name bij inwilliging van deze laat-
ste wens — afschrijving op vervangingswaarde — in het bij-
zonder aan de scheepvaart geen dienst zou worden bewezen. 
Een zeer groot gedeelte van de Nederlandse vloot is namelijk 
gebouwd in de jaren 1956 tot 1960, jaren waarin de bouwkos-
ten van schepen belangrijk hoger waren dan thans het geval 
is. Voor de gehele Nederlandse vloot kan worden berekend 
dat het totaal van de afschrijvingen op kostprijs niet slechts 
voldoende is om de nodige vervanging te financieren, doch 
zelfs in het eerste decennium nog een groei van de vloot met 
rond 1 miljoen B.R.T. mogelijk maakt. Met deze laatste bc-
cijfering moge tevens zijn aangetoond dat voor een verho-
ging van de investeringsaftrek geen goede grond aanwezig is. 
Het doel immers van de investeringsaftrek is het stimuleren 
van de aanschaffing van produktiemiddelen, i.c. van schepen. 
Voor een uitbreiding van de vloot is, gezien het feit dat de 
wereldtonnage reeds te groot is voor het totale vrachtenaan-
bod, geen noodzaak aanwezig. De enige concurrentiemoge-
lijkheid kan derhalve worden gezocht in een versnelde ver-
vanging en vernieuwing van de vloot. Nu de normale afschrij-
vingen reeds zulk een versnelde vernieuwing mogelijk maken, 
kan voor een verhoging van de investeringsaftrek naar het oor-
deel van de ondergetekenden dan ook bezwaarlijk een redelijk 
motief worden gevonden. 

Tenslotte wijzen de aan het woord zijnde leden nog op 
het feit dat de bepalingen omtrent de N.Ó.R., die in het bij-
zonder bij scheepvaartondernemingen groot is, voor deze be-
drijfstak een speciale bedreiging vormen, omdat zij de norma-
le verliescompensatie frustreren. De ondergetekenden wil-
len gaarne toegeven dat op dit punt van een wezenlijk pro-
bleem kan worden gesproken. Inderdaad is de N.O.R. bij de 
scheepvaartondernemingen verhoudingsgewijs bijzonder groot 
— bijna de helft van de totale N.O.R. van alle ondernemin-
gen te zamen. Het feit dat zowel volgens de bestaande als vol-
gens de voorgestelde bepalingen een optredend verlies in de 
eerste plaats met de N.O.R. dient te worden gecompen-
seerd, vormt bij de huidige gang van zaken in de scheepvaart 
een juist voor die bedrijfstak belangrijk probleem, omdat met 
name dit regime in sterke mate de mogelijkheden raakt van 
het in stand houden van een moderne vloot die het hoofd 
kan bieden aan de internationale concurrentie. De fiscaal in 
aanmerking te nemen verliezen immers worden hoofdzake-
lijk gevormd door de fiscale afschrijvingen op de schepen. 
Worden deze verliezen nu niet gecompenseerd met winsten 
uit andere jaren, doch verrekend met de N.O.R., dan gaan 
daarmede bedragen aan afschrijvingen verloren die, zoals bo-
ven reeds werd gereleveerd, nodig zijn voor een (eventueel 
versnelde) vernieuwing van de vloot. 

Hernieuwde overweging van de problematiek betreffen-
de de N.O.R. heeft de ondergetekenden doen besluiten op 
het punt van de compensatie van verliezen met deze fiscale 
reserve een andere regeling voor te stellen. Deze regeling komt 
hierop neer dat de normale verliescompensatie voorrang krijgt 
boven verrekening met de N.O.R., terwijl voor een bedrag 
gelijk aan het aldus verrekende verlies afrekening van de 
N.O.R. zal plaats vinden tegen een tarief van 15 pet. 
Deze nieuwe regeling — welke hierna bij artikel 57 in detail 
zal worden uiteengezet — zal in verband met de omstandig-
heden zoals die voor de scheepvaart nu eenmaal liggen juist 
voor deze bedrijfstak, meer nog dan voor andere, beteke-
nis kunnen hebben. 

HOOFDSTUK I 

Belastingplicht 

Artikel 1. De ondergetekenden zullen, in aansluiting bij 
het voorlopig verslag, de gemaakte opmerkingen inzake de 
belastingplicht van de gehuwde vrouw ter sprake brengen bij 
artikel 5. 

Van de tekstkritiek die Mr. W. G. van Ravels heeft gele-
verd in de afleveringen van het Weekblad voor Fiscaal Recht 

nrs. 4461 t /m 4464, hebben de ondergetekenden met aan-
dacht kennis genomen. Zij willen naar aanleiding daarvan 
voorop stellen dat het in vele gevallen een kwestie van appre-
ciatie is, aan welke wijze van formuleren men de voorkeur 
geeft. In dergelijke gevallen zien zij geen reden het ontwerp, 
dat berust op een uitgebreide bestudering van de materie door 
de deskundige leden van de Vereenvoudigingscommissie en 
daarna nog weer ten departcmente is getoetst, te wijzigen. 
Voor zover de geleverde kritiek elementen bevat die tot ver-
betering van het ontwerp kunnen leiden, is hieraan, zoals 
uit het hierna volgende moge blijken, zoveel mogelijk tege-
moetgekomen. Op verschillende punten zou het gevolg geven 
aan de gedane suggesties naar het oordeel van de ondergeteken-
den echter tot een materiële of formele achteruitgang leiden, 
vergeleken bij de tekst van het ontwerp zoals deze thans 
luidt. In ieder geval achten de ondergetekenden het verwijt 
van een algemeen tekort aan juridische vormgeving bij de 
nieuwe belastingwetgeving niet gefundeerd. Het onderhavige 
ontwerp sluit, evenals de overige ontwerpen, zoveel mogelijk 
aan bij het in het kader van de algemene herziening reeds 
vernieuwde deel van de belastingwetgeving. Nog daargelaten 
of thans reeds een volledige afstemming op het toekomstige 
Burgerlijk Wetboek wenselijk en mogelijk is, achten de on-
dergetekenden de bezwaren van de schrijver op dit punt 
niet overtuigend. Zo kan men nog wel twijfelen aan de 
juistheid van de stelling, dat het wetstechnisch de voorkeur 
verdient eerst de uitzondering te vermelden en pas daarna 
de hoofdregel. 

Ten aanzien van de kritiek op het onderhavige artikel me-
nen de ondergetekenden dat er geen aanleiding is de inhoud 
daarvan over drie artikelen te verdelen. Naar de overtuiging 
van de ondergetekenden bevat artikel 1 in duidelijk leesbare 
taal de elementen die voor karakter en werkingssfeer van de 
inkomstenbelasting essentieel zijn, zonder dat het artikel ge-
compliceerd genoemd kan worden. Bij een verdeling van de 
materie over drie artikelen zou worden gehandeld in strijd 
met de economie der wetgeving, die medebrengt het aantal 
artikelen van een wet niet onnodig te vermeerderen. Voorts 
hebben de ondergetekenden gemeend de term „inkomsten-
belasting" te moeten behouden, aangezien deze reeds sinds ge-
ruime tijd burgerrecht heeft verkregen; het in 1912 versche-
nen zesde deel van het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal (kolom 1729) vermeldt het woord „inkomenbelasting" 
slechts als zijnde „vroeger wel eens gebezigd als eene meer 
letterlijke navolging van eng. incometax". 

Ook naar de mening van de ondergetekenden moet het 
bewijs van de aanwezigheid van de subjectieve belastingplicht 
door de fiscus worden geleverd; het is de ondergetekenden 
niet bekend dat hieraan ooit is getwijfeld, dan wel dat op dit 
punt moeilijkheden zijn gerezen. Dit standpunt sluit in dat 
een afwezige wiens bestaan kennelijk onzeker is geworden 
niet zal kunnen worden aangeslagen, onverschillig of hij al 
dan niet vermoedelijk overleden is verklaard. Aan het kind 
toekomende winsten, zuivere inkomsten en winst uit aanmer-
kelijk belang, die ontstaan zijn vóór de geboorte, zijn belast-
baar bij het kind na zijn geboorte. Inkomsten uit vermogen 
zullen echter ingevolge het tweede en derde lid van artikel 
5 in de regel deel gaan uitmaken van het inkomen van de 
vader of de moeder. 

In tegenstelling tot de opmerking van verschillende leden 
dat dit artikel te compact en daardoor moeilijk leesbaar zou 
zijn, menen de ondergetekenden, zoals zij hierboven reeds tot 
uitdrukking brachten, dat de materie welke in artikel 1 is ge-
regeld, duidelijk en met eenvoudige woorden is geformu-
leerd. Bij vergelijking met het overeenkomstige artikel 1 van 
het Besluit 1941, waarin niet twee doch zelfs drie onderwer-
pen zijn geregeld en dat desondanks nimmer tot enigerlei 
twijfelpunt aanleiding heeft gegeven, geloven zij niet dat kri-
tiek in deze gerechtvaardigd is. 

Artikel 2. Van de volgende Europese landen is het de on-
dergetekenden bekend dat zij hun buitenslands verblijfhou-
dende diplomatieke ambtenaren als inwoners van het eigen 
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land beschouwen: België, de Bondsrepubliek Duitsland, Fin-
land, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Zweden en Zwitser-
land. 

De ondergetekenden zijn van oordcel dat het beëindigen van 
een uitzonderingspositie, die in het licht van de bestaande op-
vattingen niet langer gerechtvaardigd geacht kan worden, op 
zichzelf beschouwd niet noopt tot het verlenen van een com-
pensatic aan de hierbij betrokken groep van belastingplichtigen. 
Gelet echter op alle omstandigheden die zich bij de overgang 
van het oude naar het nieuwe regime voordoen, heeft de 
tweede ondergetekende na overleg met de bewindslieden van 
Buitenlandse Zaken aan dezen zijn bereidheid kenbaar ge-
maakt om in de sfeer van de uitvoering een regeling te treffen 
die de aanpassing soepel zal doen verlopen. 

In het eerste lid van artikel 2 van het ontwerp wordt niet 
gesproken van „terugkeren binnen één jaar", doch van ,,met-
terwoon terugkeren binnen één jaar". Hierdoor wordt tot uit-
drukking gebracht dat er, naar de overige wettelijke bepalingen 
beoordeeld, sprake moet zijn van het opnieuw verkrijgen van 
een woonplaats in Nederland. Het is de ondergetekenden niet 
duidelijk hoe in verband hiermede van een onjuist uitgangspunt 
kan worden gesproken. Voorts wijzen de ondergetekenden erop 
dat de door de hier aan het woord zijnde leden voorgestelde zin-
snede „zonder intussen elders te hebben gewoond" niet identiek 
is met de thans in het artikel voorkomende bepaling. Indien 
iemand bijvoorbeeld heeft gewoond aan boord van een schip 
dat zijn thuishaven niet in Nederland heeft, kan men wel zeggen 
dat hij „elders" heeft gewoond, doch niet dat hij „in een der 
andere delen van het Koninkrijk of op het grondgebied van een 
andere Mogendheid" heeft gewoond. Mede gelet op de bedoe-
ling van deze bepaling achten de ondergetekenden het beter de 
bestaande redactie te handhaven. 

Met betrekking tot het in het tweede lid voorkomende be-
grip „dienstbetrekking" zij opgemerkt dat dit blijkens artikel 
20, tweede lid, van het ontwerp moet worden opgevat over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelas-
ting. Dit betekent dat het — niet expliciet omschreven — be-
grip dienstbetrekking, zoals dat voortvloeit uit de artikelen 2 
tot en met 5 van het ontwerp van Wet op de loonbelasting 1960, 
ook het onderhavige artikel beheerst. Aangezien het tweede lid 
van het onderhavige artikel uitsluitend betrekking heeft op een 
tegenwoordige dienstbetrekking, moet de vraag of hieronder 
ook een gepensioneerd ambtenaar of zijn weduwe valt, ont-
kennend worden beantwoord. Wat de eis van Nederlander-
schap betreft, dient in aanmerking te worden genomen dat de 
onderhavige wetsbepaling niet alleen ziet op de ambtenaren, 
vermeld in het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951, 
doch op ieder die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse 
publiekrechtelijke rechtspersoon. Ten einde te voorkomen dat 
ook personen van vreemde nationaliteit op grond van de onder-
havige wetsbepaling in de kring van binnenlandse belasting-
plichtigen zouden worden betrokken, is de eis van Nederlander-
schap opgenomen. 

Tenslotte zij opgemerkt dat artikel 5, eerste lid, van het 
ontwerp inderdaad geldt ten aanzien van de in artikel 2, 
tweede lid, vermelde inwonende echtgenoten, evenzeer als het 
tweede en derde lid van artikel 5 gelding hebben ten aanzien 
van de inwonende minderjarige kinderen. 

HOOFDSTUK II 

Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen 
AFDELING 1 

Inkomen 
Artikel 3. Het is uit een oogpunt van wetgevingstechniek 

wenselijk dat de belastingwetgever de maatstaf naar welke een 
belasting zal worden geheven op dusdanige wijze omschrijft, 
dat alle elementen die deze maatstaf bepalen daarin zijn ver-
werkt, zodat daarna zonder meer het tarief van de belasting 
kan worden toegepast. Dit uitgangspunt komt in het bestaande 
systeem niet volledig tot zijn recht. Weliswaar wijst artikel 4 
van het Besluit 1941 het zuiver inkomen aan als voorwerp van 

de belasting, maar in feite is dit inkomen niet de uiteindelijke 
maatstaf naar welke de belasting wordt berekend, omdat al-
vorens de belasting op haar uiteindelijke bedrag kan worden 
bepaald nog rekening moet worden gehouden met de buiten-
gewone lasten en de aftrekbare giften. 

Een en ander kan worden verduidelijkt door de volgende 
schematische voorstelling van het bestaande systeem: 
Zuivere opbrengst van eigen onderneming en 

van arbeid 
Zuivere opbrengst van vermogen 
Zuivere inkomsten in de vorm van periodieke 

uitkeringen +  
Onzuiver inkomen 
Persoonlijke verplichtingen 
Onverrekendc verliezen . . + 

Zuiver inkomen 

Buitengewone lasten . . . . 
Aftrekbare giften 

De Vereenvoudigingscommissie heeft het echter juister ge-
oordeeld de buitengewone lasten en de aftrekbare giften als 
elementen te incorporeren in het begrip „belastbaar inkomen", 
dat de maatstaf vormt waarnaar de belasting wordt geheven. 
Deze opbouw van het belastbare inkomen, waarmede de onder-
getekenden zich hebben verenigd, kan schematisch als volgt 
worden weergegeven: 
Winst uit onderneming 
Zuivere inkomsten uit arbeid, uit vermogen of 

uit anderen hoofde 
Winst uit aanmerkelijk belang +  
Onzuiver inkomen 
Persoonlijke verplichtingen 
Buitengewone lasten 
Aftrekbare giften +  

Inkomen 
Te verrekenen verliezen 
Belastbaar inkomen . . . 

Bij een vergelijking van het oude met het nieuwe schema 
trekken de volgende terminologische verschillen de aandacht. 

1. Het begrip „zuiver inkomen" heeft plaats gemaakt voor 
de begrippen „inkomen" en „belastbaar inkomen". Als „inko-
men" wordt aangemerkt het gezamenlijke bedrag van de — po-
sitieve en negatieve •—• zuivere inkomensbestanddelen die het 
ontwerp in de belasting betrekt, onder aftrek van de op dit ge-
zamenlijke bedrag drukkende persoonlijke verplichtingen, bui-
tengewone lasten en aftrekbare giften. Naar het oordeel van 
de ondergetekenden komt dit begrip „inkomen", hoewel het 
een fiscaal-technische term is, het meest overeen met hetgeen 
daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan. Zij achten 
het niet nodig in dit verband te spreken van „zuiver inkomen", 
aangezien het adjectief „zuiver" geen functie vervult en dus ge-
mist kan worden. Aangezien voor de heffing van de belasting 
het „inkomen" — dat overeenkomstig het spraakgebruik een 
annaal karakter heeft — gecorrigeerd moet worden met uit 
andere jaren stammende verliezen, is de term „belastbaar in-
komen" ingevoerd, die, zoals reeds is vermeld, tevens de maat-
staf vormt waarnaar de belasting wordt geheven. 

2. In de plaats van het begrip „zuivere opbrengst" zijn geko-
men de begrippen „winst" en „zuivere inkomsten", die de aan-
duiding vormen van de in de belasting betrokken (zuivere) inko-
mensbestanddelen. De term „winst" is gekozen omdat deze nu 
eenmaal de algemeen gebruikelijke benaming is voor de op-
brengst van een onderneming — ook in het huidige Besluit 
1941 — en de term „zuivere inkomsten", omdat het woord 
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inkomsten duidelijker het aan de persoon verbonden karakter 
daarvan weergeeft dan zulks met het woord opbrengst het ge-
val is. 

De ondergetekenden achten het stelsel van het ontwerp lo-
gisch opgebouwd en zoveel mogelijk aansluitend bij het spraak-
gebruik. Reeds hierom staan zij afwijzend tegenover het sche-
ma dat op bladzijde 7 van het voorlopig verslag is vermeld. 
Dit schema heeft bovendien het nadeel, dat naast de termen 
„onzuiver inkomen", „zuiver inkomen" en „belastbaar in-
komen" nog de term „belastbaar bedrag" wordt ingevoerd, 
hetgeen de terminologie in haar geheel onnodig compliceert. 
Voorts zou het onjuist zijn de investeringsaftrek op gelijke voet 
als de twee bestedingsaftrekken, gevormd door de buitenge-
wone lasten en de aftrekbare giften, van het zuivere inkomen 
af te trekken ter bepaling van het belastbare inkomen. Hier is 
sprake van aftrekposten van geheel verschillende aard. De in-
vesteringsaftrek heeft met de besteding van het inkomen niets 
van doen; het is een element dat alleen verbonden is met de 
fiscale winstberekening en dat evenmin als de bedrijfskosten 
en de aftrekbare kosten pas na de vaststelling van het totale 
inkomen in rekening behoort te worden gebracht. Daaren-
tegen liggen de persoonlijke verplichtingen enerzijds en de bui-
tengewone lasten en aftrekbare giften anderzijds in dezelfde 
orde van denken; het ontwerp behandelt ze dan ook gelijke-
lijk als aftrekpost ter berekening van het „inkomen" uit het 
„onzuiver inkomen". 

Met het vorenstaande vertrouwen de ondergetekenden dui-
delijk te hebben gemaakt, dat de verdwijning van de term „zui-
ver inkomen" naar hun mening een verbetering is. Voor de 
belastingstatistiekcn zijn de nieuwe begrippen even waardevol 
als de oude, zo niet waardevoller. De overgang van het ene 
begrippenstelsel op het andere biedt niet zodanige bezwaren, 
dat om die reden van de nieuwe terminologie zou moeten wor-
den afgezien. Welke bezwaren de nieuwe terminologie zou op-
leveren met betrekking tot de inkomensverdeling is de onder-
getekenden niet duidelijk; de gegevens daaromtrent zullen in 
de toekomst evenzeer beschikbaar zijn als thans. 

Het is inderdaad juist dat het in mindering brengen van de 
buitengewone lasten en de aftrekbare giften op het onzuivere 
inkomen geenszins betekent, dat zulks ook het geval zal zijn 
met de fiscale tegemoetkoming ten aanzien van de gehuwde 
vrouw; deze laatste beïnvloedt derhalve niet de in de artikelen 
38 en 39 genoemde grenzen voor aftrekbaarheid. Bij de fis-
cale tegemoetkoming ten aanzien van de werkende gehuwde 
vrouw heeft de bedoeling voorgezeten enige maliging in het 
tarief aan te brengen. Vermindering van het onzuivere inko-
men met alle daaraan verbonden gevolgen zou niet juist zijn. 
Hetzelfde geldt voor de aftrekken voor bejaarden en invaliden. 
In deze gevallen gaat het niet om bepaalde, concrete uitgaaf-
po,ten die ten laste van het fiscale inkomen mogen worden 
gebracht, doch om door de wetgever gefixeerde aftrekbedra-
gen, die als het ware een correctie vormen op de tarieftabel. 

Het verheugt de ondergetekenden dat verschillende leden de 
gewijzigde terminologie met de daaraan verbonden conse-
quenties als een verbetering zien. Zij achten het echter taalkun-
dig niet juister, te spreken van „verrekenbare" verliezen, in 
plaats van „te verrekenen" verliezen. De term „te verrekenen" 
verliezen geeft anders dan „verrekenbare" verliezen aan, dat 
de verliescompensatie imperatief en niet facultatief is. Het ad-
jectivisch gebruik van „te + infinitief" is overigens geenszins 
onnederlands en biedt bovendien in het onderhavige geval een 
goede gelegenheid om aan te duiden dat het gaat om de ver-
rekening die op de voet van Hoofdstuk IV plaats vindt. 

Artikel 4. De ondergetekenden geven de voorkeur aan het 
behouden van het woord „als" in het eerste lid van artikel 4. 
Dit woord geeft als voegwoord van hoedanigheid nauwkeurig 
uitdrukking aan hetgeen hier beoogd wordt, namelijk de verder 
in de wet omschreven inkomensbestanddelen toe te rekenen 
aan de belastingplichtige en ze tevens te zamen diens onzuiver 
inkomen te doen vormen. Er is een aanmerkelijk verschil in 
betekenis met het causale voorzetsel „wegens", dat in deze be-

paling niet past. Op zichzelf beschouwd, zou er geen bezwaar 
behoeven te bestaan tegen het gebruik van de woorden „in de 
vorm van", doch dit zou dan moeten leiden tot het aanbrengen 
van wijzigingen in tal van andere artikelen van het ontwerp. De 
ondergetekenden wijzen er nog op, dat het woord „als" ook 
reeds door het ontbreken van een komma achter „geniet" niet 
de betekenis kan hebben van „zoals". 

Wel kunnen zij zich verenigen met de door vele van de aan 
het woord zijnde leden uitgesproken voorkeur om ter verdui-
delijking van de inhoud van het artikel de zinsnede „of uit an-
deren hoofde" in het onderhavige artikel en in artikel 26 te 
vervangen door „of in de vorm van bepaalde periodieke uitke-
ringen en verstrekkingen". In de onderdelen 1 en XII, letter A, 
van de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging 
hebben de ondergetekenden de voorgestelde wijziging overge-
nomen. 

De beschouwingen van deze leden ter zake van de in artikel 
4 genoemde winst uit aanmerkelijk belang vinden hun beant-
woording onder Hoofdstuk II, Afdeling 4. 

De ondergetekenden delen niet de vrees van verschillen-
de leden dat misverstanden zouden kunnen voortvloeien uit 
het hanteren van het begrip aanloopverlies in artikel 43, derde 
lid, naast het bepaalde in het tweede lid van het onderhavige 
artikel. Wanneer het ontwerp de technische term „verlies" ge-
bruikt, bedoelt het daarmede negatief inkomen, zoals uitdruk-
kelijk is vermeld in artikel 43, eerste lid; zulk een verlies wordt 
„verrekend" (artikel 43, tweede lid). De term „verlies" is daar-
om opzettelijk vermeden bij het redigeren van artikel 4, tweede 
lid; daar is sprake van „negatief bedrag", ten aanzien waarvan 
uitsluitend de bepalingen van Hoofdstuk II (niet die van Hoofd-
stuk IV) overeenkomstige toepassing vinden. Het in artikel 43, 
derde lid, omschreven begrip „aanloopverliezen" vindt daaren-
tegen uitsluitend toepassing voor Hoofdstuk IV (en niet voor 
Hoofdstuk I I ) . Verwarring behoeft ten deze niet te worden ge-
vreesd. 

Artikel 5. Het verheugt de ondergetekenden dat vele leden 
ermede kunnen instemmen dat, evenals thans het geval is, het 
inkomen van man en vrouw gezamenlijk de basis zal blijven 
voor de berekening van de inkomstenbelasting en dat deze Ie-
den de samentelling ook voor de vermogensbelasting aanvaar-
den. Met deze leden zijn zij van oordeel dat aldus de draag-
kracht van een echtpaar — behoudens voor de gevallen van 
duurzaam gescheiden leven — wordt bepaald in overeenstem-
ming met de realiteit, zoals deze in onze samenleving wordt 
ervaren. Aan deze basis voor de berekening van de inkom-
stenbelasting van echtparen mag dan ook naar hun mening niet 
worden getornd. De vragen welke deze leden en vele andere 
leden stellen omtrent het nut van de belastingplicht van de ge-
huwde vrouw — een geheel ander punt uiteraard dan dat van 
de samentelling — hebben naar het voorkomt hun belang ver-
loren, nu in onderdeel XXXV van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging het hierna toe te lichten 
voorstel is vervat inzake het opleggen van eigen aanslagen aan 
gehuwde vrouwen. Dit voorstel raakt ook de vervolgens door 
vele andere leden besproken mogelijkheid en wenselijkheid de 
gehuwde vrouw die eigen inkomsten geniet, de gelegenheid te 
bieden daarvan zelfstandig aangifte te doen. Deze leden ves-
tigen daarbij de aandacht op een rapport van de door de Broe-
derschap der Notarissen in Nederland en de Broederschap der 
Candidaat-Notarissen ingestelde commissie. Verscheidene leden 
sluiten zich hierbij aan. Op dit punt ingaande willen de onder-
getekenden daarbij gaarne tevens betrekken de iets verder in het 
voorlopig verslag door zeer vele leden gestelde vraag omtrent 
de gedachte aan man en vrouw elk een aanslag naar rato van 
ieders inkomen op te leggen. Ook de vraag van enkele leden 
om op het aan de man gezonden aanslagbiljet zowel het in-
komen van ieder der echtgenoten als de daarover verschuldigde 
belasting te vermelden, zullen zij hierbij behandelen, daar deze 
gedachte van de vorige in wezen weinig verschilt. 

Het verheugt de ondergetekenden dat al deze leden bij het 
ontvouwen van deze denkbeelden als uitgangspunt kiezen, dat 
het totale bedrag van de belasting dient te worden bepaald 
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naar de som van de inkomens van man en vrouw. Het hier 
aangesneden vraagstuk beperkt zich dan ook tot de uitwer-
king van deze grondgedachte bij de toerekening van de belasting 
en moet worden gezien als een zelfstandige aangelegenheid, die 
naast de problematiek van de samentelüng staat. De in het wets-
ontvverp vervatte uitwerking stemt vrijwel overeen mei de thans 
geldende zeer eenvoudige regeling, volgens welke de aangifte 
van het gezamenlijke inkomen door de man geschiedt en de 
belasting over dat inkomen in één aanslag ten name van de 
man wordt begrepen. Van de vrouw kan zo nodig een aan-
gifte worden verlangd en zij kan binnen bepaalde grenzen 
voor de gezamenlijke belastingschuld mede-aansprakelijk worden 
gesteld. De rechtsmiddelen tegen de aanslag komen volgens deze 
uitwerking aan de man toe. 

Het komt de ondergetekenden voor dat de maatschappe-
lijke situatie van gehuwden, zoals deze zich thans heeft ont-
wikkeld, aanleiding vormt zich opnieuw op deze uitwerking te 
bezinnen. Zij denken hierbij in het bijzonder aan het stijgend 
aantal vrouwen dat door arbeid eigen inkomsten verwerft en 
aan de geleidelijk toenemende maatschappelijke betekenis van 
de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuw-
de vrouw. Gelet hierop zijn zij tot de slotsom gekomen dat de 
stand van deze ontwikkeling voldoende grond biedt voor een uit-
werking die hierbij aansluit. De ondergetekenden hebben daar-
toe in onderdeel XXXV van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging de in het wetsontwerp neergelegde 
regeling aangevuld met een bepaling die de mogelijkheid schept, 
dat de belasting over het gezamenlijke inkomen wordt omgesla-
gen over een aanslag voor de man en een aanslag voor de vrouw, 
berekend naar rato van ieders inkomen. Deze mogelijkheid is 
in die zin beperkt, dat bij uitsluiting van enige gemeenschap 
van inkomsten de afzonderlijke aanslag voor de vrouw, slechts 
wordt opgelegd indien één van de echtgenoten dit verkiest, en 
in alle andere gevallen indien beide echtgenoten het verkiezen. 
In het eerste geval is er een ondubbelzinnige aanwijzing dat de 
echtgenoten een afzonderlijke behartiging van hun financiële 
belangen bewust wensen en daaraan juridisch gestalte hebben 
gegeven. In gevallen daarentegen waarbij de inkomsten naar 
burgerlijk recht gemeen zijn, dient een meer zelfstandige fiscale 
behandeling — die dan afwijkt van hetgeen burgerrechtelijk is 
gekozen — naar de mening van de ondergetekenden slechts te 
geschieden als man en vrouw dit beiden verzoeken en tussen hen 
ook eensgezindheid bestaat over de vraag aan wie van hen de bc-
standdelen van het gemene inkomen moeten worden toege-
rekend. 

Het is duidelijk dat de inspecteur van de vrouw een aan-
gifte zal moeten verlangen ten behoeve van deze omslag over 
twee aanslagen. Zij heeft dan de mogelijkheid tegen de haar op-
gelegde aanslag zelfstandig in bezwaar en beroep te gaan. 

Wat de aansprakelijkheid jegens de fiscus betreft, wijzen de 
ondergetekenden er nog op dat de beide aanslagen gemeen-
schapsschulden zijn ingeval de inkomsten tussen de echtelie-
den gemeen zijn; in dat geval blijven derhalve alle gemeen-
schapsgoederen voor de belasting aansprakelijk, ondanks de 
verdeling over twee aanslagen. In geval van scheiding van in-
komsten daarentegen beperkt de verdeling over twee aansla-
gen de aansprakelijkheid van de man, terwijl de omvang van 
de aansprakelijkheid van de vrouw door haar aanslag komt 
vast te staan. De mogelijkheid voor de fiscus om de vrouw 
voor de aanslag van haar man mede aansprakelijk te stellen 
blijft uiteraard nodig voor de gevallen waarin geen omslag 
over twee aanslagen wordt gevraagd; de aanpassing van de 
daarvoor in artikel 54 neergelegde regeling komt bij dat artikel 
nader aan de orde. 

Het door de vele andere leden ter sprake gebrachte ver-
haalsrecht vussen de echtgenoten — overigens een vraagstuk 
behorende tot het gebied van het burgerlijk recht —, is hoofd-
zakelijk van belang wanneer de inkomsten niet gemeen zijn. 
In dat geval kunnen de echtelieden door het vragen van af-
zonderlijke aanslagen moeilijkheden over het onderlinge ver-
haal inderdaad voorkomen. De ondergetekenden menen even-
wel dat, wanneer zulk een verzoek achterwege is gebleven, 
het niettemin duidelijk is dat de aanslag van de man ook de 

vrouw aangaat voor zover haar inkomsten tot de omvang van 
die aanslag hebben bijgedragen, zodat zij die belasting mede 
behoort te dragen. Met betrekking tot de compensatie van 
verliezen, opgekomen van de zijde van de vrouw, verwijzen 
de ondergetekenden naar hetgeen zij hierna bij dit artikel daar-
omtrent opmerken. 

De mening van verscheidene leden dat artikel 5 niet in 
overeenstemming zou zijn met artikel 1, noch met de praktijk 
van de loonbelasting, waarbij over de verdiensten van de ge-
huwde vrouw belasting wordt ingehouden, komt de ondergete-
kenden niet juist voor. In het betoog van deze leden wordt im-
mers het principe van de samentelüng niet voldoende geschei-
den gehouden van de uitwerking daarvan. Voorts is de loon-
belasting primair niet meer dan een bij de bron geheven voor-
heffing op de inkomstenbelasting. Het karakter van bronhef-
fing van deze belasting brengt met zich mede dat ook van 
het loon van de vrouw belasting wordt ingehouden. Het zijn 
slechts technische redenen welke ertoe nopen dat over de ver-
diensten van de gehuwde vrouw loonbelasting wordt ingehou-
den zonder te letten op het loon van de man. Overigens is 
het tarief van de loonbelasting voor de gehuwde vrouw sedert 
1 januari 1962 niettemin zoveel mogelijk afgestemd op de 
samentelüng der inkomens. De inhouding op haar loon mist 
daardoor duidelijk het karakter van een op zichzelf staande 
heffing. 

Deze leden trekken een vergelijking met de moderne huwe-
lijkswetgeving en komen tot de conclusie dat de regeling van 
artikel 5 daarmede in strijd zou zijn. De ondergetekenden kunnen 
met deze zienswijze niet instemmen. Zij menen dat de met het 
huwelijk verbonden draagkrachtbepalende factoren door de 
nieuwe huwelijkswetgeving nauwelijks zijn beïnvloed. Naar de 
actuele maatschappelijke realiteit is het nog steeds zo dat er uit 
een oogpunt van draagkracht een zodanige onderlinge wissel-
werking bestaat tussen de beide echtgenoten, dat de draag-
kracht van het echtpaar het beste wordt benaderd door uit te 
gaan van het totale inkomen, en dat ook nog steeds een be-
sparende werking van het huwelijk uitgaat. Een geheel ander 
punt is de praktische uitwerking van de samentellingsgedach-
te. De voorgestelde wijziging op dit stuk hangt mede samen 
met maatschappelijke ontwikkelingen welke ook in de nieuwe 
huwelijkswetgeving uitdrukking hebben gevonden. 

Na het vorenstaande behoeft het geen verder betoog dat 
de principiële mening dezer leden, als zou belastingheffing van 
gehuwden zonder uit te gaan van het gezamenlijke inkomen 
mogelijk moeten worden gemaakt, niet die is van de onderge-
tekenden. In de enkele belastingwetgevingen, zoals die van de 
Bondsrepubliek Duitsland en van de Verenigde Staten van 
Amerika, welke — ter keuze van de echtelieden — een der-
gelijke belastingheffing mogelijk maken, wordt bij de belasting-
heffing van echtgenoten naar ieders eigen inkomen consequent 
het ongehuwdentarief toegepast; dit betekent gewoonlijk dat 
in totaal meer belasting wordt verschuldigd dan wanneer de 
keus niet op gescheiden belastingheffing zou zijn gevallen. 
Volgens de zojuist in België tot stand gekomen belastingher-
vorming zal de aldaar sinds kort en uitsluitend voor de bedrijfs-
beiasting geldende mogelijkheid dat de belasting over de be-
drijfsinkomsten van man en vrouw afzonderlijk wordt bere-
kend — overigens onder oplegging van slechts één aanslag, nl. 
ten name van de man — weer vervallen. 

Het stemt de ondergetekenden tot voldoening dat deze le-
den erkennen dat bij de inmiddels voorgestelde handhaving van 
de nieuwe regeling inzake de belastingheffing over de inkom-
sten van de werkende gehuwde vrouw hun bezwaren tegen 
het stelsel van samentelüng van de inkomsten der echtgeno-
ten minder zijn. 

Enige leden stellen dat de wetgever zijn streven om de 
vrouw als zelfstandig rechtssubject te erkennen dient voort te 
zetten. Zoals hierboven is uiteengezet zijn de ondergeteken-
den van oordeel dat een onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de bepaling van de totale belastingschuld van het echt-
paar — waarbij de beginselen van de belastingheffing tot de 
samentelüng nopen — en de verdere uitwerking van de be-
lastingheffing van echtparen bij de toerekening van de belas-
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ting, dus in de aanslagsfeer. De maatschappelijke situatie geeft 
aanleiding met betrekking tot de laatstbedoelde sfeer de voor-
gestelde nieuwe regeling te treffen. 

Op de vraag van deze leden om welke reden gein aan-
dacht is besteed aan de fiscale ontwikkeling binnen de E.E.G. 
op dit punt, merken de ondergetekenden op dat zij bij het 
overwegen van het in deze wenselijke recht uiteraard daaraan 
aandacht hebben besteed. Een duidelijke ontwikkeling in de 
ene of in de andere richting doet zich echter niet voor. In 
België wordt, zoals reeds is vermeld, in da aanvaarde wcts-
voorstellen tot herziening van de belastingwetgeving de sa-
menvoeging van het inkomen van man en vrouw hersteld. 
Nu de ondergetekenden ten aanzien van de belastingheffing 
van gehuwden geen wijziging hebben voorgesteld, ligt het voor 
de hand dat zij aan de wetgevingen op dit stuk in de E.E.G. 
geen beschouwing hebben gewijd. Men mag niet vergeten dat 
een bij een wetsontwerp behorende memorie van toelichting 
in de eerste plaats beschouwingen dient in te houden omtrent 
regelingen welke worden voorgesteld en niet omtrent moge-
lijke andere regelingen welke niet worden voorgesteld. Zulke 
beschouwingen kunnen trouwens gevoeglijk in de nadere ge-
dachtenwisseling met de Staten-Generaal aan de orde komen. 

Hetzelfde moge gelden met betrekking tot de verderop in het 
voorlopig verslag gemaakte opmerking dat aan de belastinghef-
fing van de inkomsten van de gehuwde vrouw uitvoeriger be-
schouwingen hadden moeten worden gewijd dan in de stukken 
tot dusverre is geschied. De ondergetekenden vertrouwen dat 
de onderhavige memorie op dit punt bevrediging zal schenken. 

Met betrekking tot het door deze leden ter sprake gebrach-
te Duits-Amerikaanse systeem van „splitsing" zij verwezen 
naar hetgeen daaromtrent hierna wordt opgemerkt bij de be-
spreking van artikel 45. Aldaar wordt uiteengezet dat invoe-
ring van zulk een systeem zou indruisen tegen de in ons land 
algemeen levende wensen nopens de belastingheffing van on-
gehuwden. 

De grond voor de samentelling is, zoals vele leden bij de 
aanvang van de bespreking van dit artikel terecht hebben ver-
meld, dat in de realiteit van de samenleving de draagkracht 
van een echtpaar — behoudens voor de gevallen van duur-
zaam gescheiden leven — wordt bepaald door de som der ge-
zamenlijke inkomsten. Vermogensrechtelijke zelfstandigheid 
van man of vrouw, voor zover die binnen de grenzen van de 
huwelijkswetgeving mogelijk is, doet aan deze realiteit geen 
afbreuk. 

Het is uiteraard de progressie, die ten gevolge heeft dat 
de samentelling ook financiële betekenis heeft. De omvang 
van deze betekenis hangt echter mede af van de hoogte van 
het tarief en van de verhouding tussen de tarieven voor on-
gehuwden en gehuwden. Er zijn daarnaast nog wel enkele 
praktische voordelen aan de samentellingsmethode verbon-
den. Gedacht kan worden aan de beperking van het aantal 
door de belastingplichtigen in te vullen aangiftebiljetten en 
de beperking van het aantal op te leggen aanslagen, zolang 
regel blijft dat de belasting over het gezamenlijke inkomen in 
één aanslag wordt begrepen. Bovendien voorkomt de samen-
telling dat man en vrouw trachten door onderlinge onwaar-
achtige verschuiving van inkomen de totale belastingschuld te 
verkleinen. 

Op de vraag naar de budgettaire gevolgen, indien de in-
komens van man en vrouw, ongeacht of zij ten aanzien van 
de vrouw voortkomen uit arbeid dan wel uit vermogen, niet 
zouden worden samengevoegd doch elk apart in aanmerking 
zouden worden genomen, kunnen de ondergetekenden geen 
volledig antwoord geven. Mede door het thans geldende sys-
teem van aangifte door de man, waarbij een aanduiding of 
het gaat om inkomen van de man of van de vrouw niet over 
de gehele lijn wordt gevraagd, ontbreken de gegevens welke 
voor een volledige raming van deze budgettaire gevolgen no-
dig zijn. Wel kan op grond van andere gegevens worden ver-
meld dat een dergelijk systeem enkel voor de inkomsten wel-
ke de vrouw uit dienstbetrekking geniet, met toepassing van 
tariefgroep II c.q. III voor de man en tariefgroep I voor de 
vrouw, per saldo zou leiden tot een opbrengstvermindering 

in de orde van grootte van f 20 min.; daarbij is er 
rekening mede gehouden dat de faciliteit voor de werkende 
gehuwde vrouw zou komen te vervallen. Bedacht dient 
te worden dat het systeem in de gedachtengang dezer leden 
zich mede zou moeten uitstrekken tot alle vrouwen die winst 
uit bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, dan wel andere 
opbrengst van arbeid genieten en tot de vrouwen die in het be-
drijf van haar man medewerken en aan wie dan een redelijke 
beloning voor haar arbeid zou moeten worden toegeschat, alles 
onder intrekking van de bestaande faciliteit voor deze groepen. 
Verder zou het systeem toepassing moeten vinden met betrek-
king tot alle vermogensinkomsten welke opkomsn van de zijde 
van de vrouw, onverschillig of deze in enige gemeenschap val-
len of niet; de belastingderving uit hooide hiervan wordt uiter-
aard niet getemperd door het vervallen van enige faciliteit. Het 
is dus wel duidelijk dat de totale belastingderving een veelvoud 
van het bovenvermelde bedrag zou belopen. 

Hieraan zij overigens toegevoegd dat het door deze leden 
genoemde systeem toch wel zeer irreëel zou zijn. Bij een aan-
slagregeling naar ieders inkomen afzonderlijk past het niet op 
een van de echtgenoten het gehuwdentarief toe te passen. In 
de Bondsrepubliek Duitsland en in de Verenigde Staten van 
Amerika wordt dan ook terecht in een dergelijk geval voor 
beide echtgenoten het ongehuwdentarief toegepast. Het door 
deze leden gedachte systeem zou daarentegen de man in het 
genot laten van een aftrek voor zijn vrouw, nl. door de toe-
passing van het lagere tarief van tariefgroep II c.q. III. Het 
systeem zou dus in feite gebaseerd zijn enerzijds op de ver-
onderstelling dat de vrouw volledig ten laste van de man, al-
thans ten laste van het bij hem belaste inkomen komt en an-
derzijds, blijkens het opleggen van een aparte aanslag aan de 
vrouw, op de veronderstelling dat de vrouw geheel zelfstan-
dig is. Deze tegenstrijdigheid zou het echtpaar het niet te 
rechtvaardigen voordeel verschaffen van dubbele aftrek aan 
de voet voor de vrouw, éénmaal bij de aanslag van de man 
en nog eens bij de aanslag van de vrouw zelf. Het vermelde 
bedrag van f20 min. moet dan ook mede in dit licht worden 
bezien. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de hier 
aan het woord zijnde leden zij nog opgemerkt, dat in het vo-
renstaande reeds is uiteengezet welke argumenten pleiten 
tegen fiscaalrechtelijke splitsing van de inkomens van man 
en vrouw. 

Op de vraag van deze leden waar en hoe burgerrechtelijke 
scheiding van inkomsten uit vermogen van man en vrouw door 
de fiscus wordt geëerbiedigd, delen de ondergetekenden mede 
dat van een eerbiediging als deze leden blijkbaar voorstaan, nl. 
een achterwege laten van de samentelling van deze inkom-
sten, volgens de hun ter beschikking staande gegevens 
slechts sprake is in de Verenigde Staten van Amerika en in 
de Bondsrepubliek Duitsland, en dan nog slechts als de belang-
hebbenden dit uitdrukkelijk wensen. Wel komt het in enkele 
landen (nl. in Noorwegen en in België, doch daar uitsluitend 
voor de bedrijfsbelasting) voor dat over arbeidsinkomsten van 
de vrouw de belasting apart wordt berekend; in België wordt, 
gelijk gemeld, de aanslag niettemin aan de man opgelegd; de 
man geniet in deze landen dan geen aftrek voor zijn vrouw. 

In de uitwerking van de samentelling in de aanslagsfcer 
komt men in de verschillende landen onderscheidene vormen 
tegen. In sommige landen, zoals in Zweden en — alleen op 
verzoek — in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, wordt de belasting over het gezamenlijke 
inkomen in twee bedragen vastgesteld, naar rato van ieders 
inkomen; er wordt dan zowel aan de man als aan de vrouw 
een aanslag opgelegd. In vele andere landen, zoals België 
(voor de aanvullende personele belasting), Luxemburg, Frank-
rijk, Zwitserland. Italië en Denemarken, wordt het gezamen-
lijke inkomen evenals thans nog in ons land, ongeacht de bur-
gerrechtelijke regeling tussen de echtelieden, steeds als inko-
men van de man b;last. Daarbij houdt men op uiteenlopen-
de wijze rekening met de factoren van het huwelijk die de 
draagkracht beïnvloeden. 

I 5380 19 (3) 
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In de Verenigde Stalen van Amerika kunnen de inkomens 

van man en vrouw geheel gescheiden worden belast; ieder is 
dun slechts aansprakelijk voor zijn belasting, die volgens het 
ongchuwdentarief wordt berekend; dit komt bij ongelijke in-
komens door de progressie in de regel duurder uit dan bij ge-
lijke inkomens. Aan de ongelijke belastingheffing, afhankelijk 
van de verhouding van hun beider inkomens, kunnen de echte-
lieden ontkomen door invulling van één, door beiden te onder-
tekenen, aangiftebiljet. Er ontstaat dan voor hen één gemeen-
schappclijke belastingschuld, waarvoor zij beiden hoofdelijk 
aansprakelijk zijn; deze belastingschuld wordt berekend alsof 
ieder van hen als ongehuwde de helft van het gezamenlijke in-
komen genoot en recht had op de helft van de som van beider 
vrijstellingen. In de praktijk verkiest men uiteraard meestal 
deze sunientelling met denkbeeldige splitsing. 

In de Bondsrepubliek Duitsland kunnen de bedde inkomens 
geheel gescheiden worden belast; ook hier is ieder dan slechts 
aansprakelijk voor zijn belasting, berekend als voor een onge-
huwde. Aan het nadeel van de progressie bij ongelijke inko-
mens kan men ook hier ontkomen door samentelling met 
denkbeeldige splitsing. Indien de echtelieden niet uitdrukkelijk 
om gescheiden behandeling vragen, wordt zelfs aangenomen 
dat zij samentelling wensen. Er ontstaat dan weer een gemeen-
schappelijke belastingschuld, berekend volgens dezelfde me-
thode als voor de Verenigde Staten van Amerika beschreven. 
De aanvankelijk hoofdelijke aansprakelijkheid voor deze ge-
zamenlijke schuld heeft inmiddels plaats gemaakt voor een 
aansprakelijkheid voor de achterstallige belasting naar rato 
van de bedragen die bij gescheiden behandeling verschuldigd 
zouden zijn. Ook in de Bondsrepubliek Duitsland is de samen-
telling met denkbeeldige splitsing in feite regel. 

Van de mening van enkele leden dat geen aanslag in de in-
koirijtenbelasting zou dienen te volgen, indien de inkomens van 
man en vrouw beide onder de bepalingen van de loonbelasting 
vallen, hebben de ondergetekenden goede nota genomen. Bij 
het beramen van de maatregelen voor de werkende gehuwde 
vrouw (gedrukte stukken, zitting 1961-1962-6534), zijn zij, 
ondanks ernstige pogingen, er niet in geslaagd een bevredigende 
regeling in deze geest te ontwerpen. Bij artikel 45 hierna wijden 
zij aan dit onderwerp uitvoeriger beschouwingen. 

De ondergetekenden achten het niet onbevredigend dat in 
het door vele andere leden gestelde geval van samenwoning van 
twee personen die elk duurzaam gescheiden leven van hun echt-
genoot, geen samentelling van inkomens plaats vindt. Een 
nadere uiteenzetting omtrent de gronden voor deze zienswijze 
geven de ondergetekenden in de aanvang van de bespreking 
van artikel 46. Ook overigens komen zij bij de behandeling van 
de artikelen 45 en 46 in breder verband terug op de problemen 
welke zich voordoen ten aanzien van de verhouding tussen 
ongehuwden, gehuwden en personen wier huwelijk door over-
lijdcn cf echtscheiding is ontbonden. Zij menen derhalve de hier 
aan het woord zijnde vele andere leden te mogen verwijzen 
naar het betoog bij de vermelde artikelen, waar het standpunt 
van de ondergetekenden omstandig wordt uiteengezet. 

Met betrekking tot de vraag of ingeval de man binnen het 
Rijk en de met hem gehuwde vrouw niet binnen het Rijk woont, 
de opbrengst van de buitenlandse bronnen van de vrouw aan 
belastingheffing in Nederland zou ontsnappen, merken de on-
dergctekenden op dat uit de terminologie van het ontwerp 
volgt, dat alle inkomensbestanddelen van de in het buitenland 
wonende gehuwde vrouw, ongeacht uit welk land zij ze heeft 
verkregen, als inkomensbestanddelen van haar man moeten 
worden aangemerkt. Indien de man binnenlands belastingplich-
tige is, wordt hij derhalve voor al die bestanddelen aangeslagen. 
Ten einde evenwel elke twijfel op dit punt uit te sluiten, hebben 
de ondergetekenden in onderdeel XXIV, letter B, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging het vierde 
lid van artikel 40 aangevuld. Overigens zal het gestelde geval 
zich zelden voordoen, aangezien bij een minder duurzaam ver-
blijf van de vrouw buitenslands haar woonplaats meestal zal 
samenvallen met die van de man, terwijl bij een duurzaam 
verblijf van de vrouw buitenslands veelal sprake zal zijn van 

duurzaam gescheiden leven in de zin van artikel 5, eerste lid, 
van het ontwerp. 

De ondergetekenden zijn van oordeel dat in het op blad-
zijde 8, rechter kolom, vijfde alinea, van hot voorlopig verslag 
gestelde geval de redelijkheid gebiedt dat zowel ten aanzien 
van het nog te verrekenen verlies van de vrouw over 1961, als 
ten aanzien van haar negatieve inkomen over 1962 wordt ge-
handeld overeenkomstig hetgeen de hier aan het woord zijnde 
leden juist achten. Ten einde twijfel op dit punt uit te sluiten 
is in onderdeel II van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging een aanvulling van artikel 5, eerste lid, van 
het ontwerp opgenomen. 

In geval van ontbinding van een huwelijk komt een negatief 
bedrag, voortvloeiende uit een onderneming van de vrouw 
en ontstaan gedurende het gedeelte van het jaar dat vóór de 
ontbinding van haar huwelijk is verstreken, in mindering op 
de positieve inkomensbestanddelen over dat jaar van de man, 
terwijl een eventueel restant wordt verrekend met zijn inkomen 
van het vorige jaar. Dit achten de ondergetekenden een aan-
vaardbare consequentie van de bestaan hebbende huwelijks-
band. Indien deze verrekening echter niet ten volle zou kunnen 
plaats hebben, moet op grond van de huidige tekst van het 
ontwerp worden aangenomen dat het restant-verlies gecompen-
seerd wordt met de inkomens van de man over de zes volgende 
jaren. De ondergetekenden kunnen zich indenken dat men 
deze gang van zaken onbevredigend acht. Bovendien laat zich 
dit niet wel verenigen met de meer zelfstandige positie van 
de gehuwde vrouw, zoals deze ook tot uitdrukking komt in 
de voorgestelde mogelijkheid dat zij zelfstandig wordt aange-
slagen. Derhalve hebben de ondergetekenden bij onderdeel 
XXV, letter B, van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging artikel 43 zodanig aangevuld, dat ook voor 
gevallen als het onderhavige een bevredigend resultaat wordt 
verkregen in die zin, dat de vrouw na ontbinding van het huwe-
lijk het van haar zijde opgekomen nog onverrekende verlies 
„medeneemt". Heeft het bedrijf van de vrouw gedurende het 
jaar waarin het huwelijk is ontbonden een winst opgeleverd en 
in het daarop volgende jaar een negatief bedrag, dan is dit 
laatste ten volle een zaak van de — niet meer gehuwde — 
vrouw. Via de carry back kan dit negatieve bedrag verrekend 
worden met het inkomen van de vrouw indien zij over het 
voorafgaande jaar een belastbaar inkomen heeft gehad. Van 
een carry back met het inkomen van de man kan geen sprake 
zijn. 

In het navolgende schema is de onderwerpelijke problema-
tiek voor de meest voorkomende gevallen uiteengezet. 

A. Huwelijk op 31-8-'62 

Lijdt de vrouw ver-
lies uit haar onder-
neming in: 

dan is dit compensabel met: 
Lijdt de vrouw ver-
lies uit haar onder-
neming in: inkomsten van de 

vrouw genoten in: 
inkomsten van de 
man ( + vrouw) 
genoten in: 

1961 

1962 (1/1-31/8) 

1962 (1/9-31/12) 

1963 

1961 
1960 
1962 (1/1-31/8) 

1962 (1/1-31/8) 
1961 

1962,1963/1967 

1962, 1963/1968 

1962 
1961 
1963/1968 

1963 
1962 
1964/1969 
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B. Scheiding (in fiscale zin) op 31-8-'62 

Lijdt de vrouw ver-
lies uit haar onder-
neming in: 

dan is dit compensabel met: 
Lijdt de vrouw ver-
lies uit haar onder-
neming in: 

inkomsten van de 
man ( + vrouw) 
genoten in: 

inkomsten van de 
vrouw genoten in: 

1961 

1962 (1/1-31/8) 

1962 (1/9-31/12) 

1963 

1961 
1960 
1962 

1962 
1961 

1963/1967 

1963, 1964/1968 

1962 (1/9-31/12) 

1963/1968 

1963 
1962 (1/9-31/12) 
1964/1969 

Wat de verhouding tussen de belastingobjecten van ouders 
en kinderen betreft, herinneren de ondergetekenden eraan dat 
de bepalingen van het Besluit 1941 medebrengen dat, behou-
dens voor de inkomsten uit dienstbetrekking, niet slechts de in-
komsten van het kind welke de ouder geniet krachtens wette-
lijk vruchtgenot, maar ook de inkomsten van het kind waar-
van de ouder dit genot niet heeft met het inkomen van de 
ouder worden samengevoegd (vergelijk de artikelen 29 en 
43 van het Besluit 1941). Aan deze regeling ligt uiteraard 
de gedachte van de gezinseenheid ten grondslag. Het ontwerp 
stelt voor om, wat de inkomsten betreft, slechts de inkom-
sten uit vermogen van het minderjarige kind aan de ouder 
toe te rekenen (bij afwezigheid van wettelijk vruchtgenot 
onder voorwaarde dat de ouder voor het kind kinderaf-
trek geniet). Winsten en andere inkomsten zijn inkomensbe-
standdelen van het kind of worden als zodanig aangemerkt. 
Heeft deze regel de eenvoud voor, hij brengt mede tot uiting 
dat hetgeen door het kind met arbeid wordt verdiend meer 
bepalend is voor de plaats die het kind in de samenleving in-
neemt, dan dat het de draagkracht van de ouder verhoogt. In 
toenemende mate komt het voor dat een kind, zodra het gaat 
verdienen, een zekere beschikkingsmacht over zijn verdiensten 
krijgt. Naar het oordeel van de ondergetekenden behoort de 
fiscus zich daarbij aan te sluiten. 

De vraag of, indien het kind wordt aangeslagen voor an-
dere inkomensbestanddelen dan die uit vermogen en dan per-
soonlijke verplichtingen, zijn buitengewone lasten en zijn af-
trekbare giften op zijn onzuiver inkomen in mindering komen, 
wordt door de ondergetekenden bevestigend beantwoord. 

AFDELING 2 

Winst uit onderneming 
Algemeen 
Het pleidooi van zeer vele leden die ruimte zouden willen 

geven aan groeiende bedrijfseconomische inzichten en het fis-
cale winstbegrip uitsluitend zouden willen zien bepaald door 
goed koopmansgebruik, geeft de ondergetekenden aanleiding 
tot de volgende opmerkingen. 

In het ontwerp wordt — in overeenstemming met de be-
staande wetgeving — als winst beschouwd het bedrag van 
de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in 
welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming. De 
jaarlijkse winst dient te worden bepaald volgens goed koop-
mansgebruik. Deze ruime formulering, welke bij de Wet Be-
lastingherziening 1950 is ingevoerd, laat de ondernemer een 

grote mate van vrijheid in het kiezen van zijn systeem voor het 
berekenen van de jaarlijkse winst. De in het ontwerp gehan-
teerde abstracte omschrijving van de begrippen biedt aan rcch-
ter en administratie ruimschoots gelegenheid de nodige soepel-
heid in de toepassing te betrachten. Een en ander is reeds ge-
bleken uit de in het navolgende nog te bespreken jurisprudentie 
die zich ten aanzien van de jaarlijkse winstberekening na de 
genoemde belastingherziening 1950 heeft ontwikkeld en waar-
door bijvoorbeeld bij de voorraadwaardering het ijzeren-voor-
raadstelsel met manco-reserve voor fiscaal gebruik is toege-
staan. 

Vormt dus het goede koopmansgebruik het uitgangspunt 
bij de fiscale winstberekening, het komt de ondergetekenden 
niet juist voor dat begrip als enig criterium te aanvaarden. 
Het feit dat het goede koopmansgebruik richtsnoer is voor de 
commerciële winstbepaling brengt niet noodzakelijkerwijs 
met zich dat dit bij de fiscale winstbepaling eveneens in ge-
lijke mate het geval dient te zijn. Prof. Dr. Th. Limperg heeft 
in het Maandblad voor Accountancy en Bcdrijfshuishoudkun-
de van januari 1937 erkend: „ . . . . dat ook een logische 
en economisch rationele berekening van het inkomen niet al-
tijd een bruikbare grondslag voor de belastingheffing behoeft 
te vormen". Weliswaar is er alle reden gezonde bedrijfsecono-
mische ontwikkelingen nauwkeurig in het oog te houden, 
doch deze kunnen niet steeds zonder meer als grondslag voor 
de belastingheffing worden aanvaard. Zo kan de eigen doel-
stelling van de belastingheffing, nl. een rechtvaardige verde-
ling van lasten, er zeer wel toe leiden dat bedrijfs3conomie 
en belastingheffing niet altijd parallel kunnen gaan. Het is 
daarom dan ook dat bij de verruiming van de voorschriften 
inzake de bepaling van de jaarlijkse winst bij de belastingher-
ziening 1950 op destijds aangegeven gronden op een tweetal 
punten een zekere begrenzing is aangebracht, nl. door hand-
having van de regelen inzake de afschrijving op bedrijfsmid-
delen en door het stellen van de eis van een bestendige ge-
dragslijn. 

De ondergetekenden zijn van mening dat beide begrenzin-
gen gehandhaafd moeten blijven. De eis tot binding van de af-
schrijving aan de historische kostprijs wordt hierna in deze 
memorie uitvoerig besproken. Fiscaalrechteüjke toepassing van 
een substantialistisch systeem zou een bevoordeling van het 
bedrijfsleven ten opzichte van de overige belastingplichtigen 
betekenen. Indien aan het gebruik van geld zekere nadelen 
kleven, dienen deze waar dit mogelijk is — dus ook in de 
fiscale sfeer — op een redelijke wijze over de leden van de 
samenleving te worden verdeeld. De ondergetekenden menen 
daarom dat de — binnen het overigens ruime winstbegrip —• 
bestaande binding van de afschrijving op bedrijfsmiddelen aan 
nauwkeurige grenzen niet mag vervallen. 

Ook ten aanzien van de in 1950 ingevoerde eis van een be-
stendige gedragslijn zijn de ondergetekenden nog steeds van 
mening dat deze noodzakelijk is. Deze clausule houdt in dat 
de ondernemer, met behoud van de vrijheid van handelen wel-
ke hij heeft met betrekking tot de weg waarlangs hij zijn winst 
wil berekenen, wordt gebonden aan een continuïteit die in de 
praktijk van de wetstoepassing niet kan worden gemist. Het 
zou immers onaanvaardbaar zijn dat bv. met betrekking 
tot de waardering van voorraden of de afschrijving op bedrijfs-
middelen het ene jaar dit standpunt en het volgende jaar een 
ander zou worden ingenomen, zelfs al zouden de vermoedelijke 
uitkomsten daarbij geen rol spelen. 

Aanknopende bij het feit dat in de wetsvoorstellen een aan-
tal min of meer grondige wijzigingen zijn verwerkt onder meer 
door de aandacht welke het ontwerp in verschillende opzichten 
toont voor de onderneming als een zelfstandige factor in het 
maatschappelijke leven, stellen verschillende van deze zeer vele 
leden een vraag omtrent het karakter van hetgeen zij noemen 
„deze ombuiging". De ondergetekenden merken hieromtrent 
het volgende op. 

Bij het heffen van belastingen naar het inkomen wordt ge-
streefd naar een zoveel mogelijk gelijke verdeling van de las-
ten naar de draagkracht van de contribuabelen. Dit heeft tot 
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gevolg dat de persoon — en dus ook de ondernemer — op 
de voorgrond staat. In het streven van de fiscus naar gelijk-
hcid in de belastingheffing voor alle contribuabclcn zal deze 
persoonlijke relatie overheersen. Gaandeweg hebben echter 
ook objectiverende factoren hun invloed uitgeoefend. Dit 
brengt met zich mede dat er een zekere spanning kan ont-
staan tussen het persoonlijke en het meer zakelijke onderne-
mingsaspect en dat een afweging van deze beide noodzakelijk 
word!. Het karakter van de inkomstenbelasting dwingt ertoe, 
bij die afweging het persoonlijke asp;ct zeer zwaar te laten 
wepen. 

In dit licht moeten de bepalingen in het ontwerp worden 
bezien, welke aanknopen bij zekere zelfstandigheidsaspecten 
van de onderneming. De genieter van de winst staat op de 
voorgrond, niet de onderneming. Deze laatste vormt voor de 
belastingheffer een factor ter bepaling van de draagkracht 
van de ondernemer. Met zelfstandigheidsaspecten wordt in het 
ontwerp slechts daar rekening gehouden, waar daarvoor bij-
zondere gronden bestaan en waar dit in het kader van de be-
ginselen van de belastingheffing verantwoord is. Uit deze ziens-
wijze vloeit voort de opvatting van de ondergetekenden op het 
punt van de interpretatie, nl. dat in die gevallen waarin zelf-
standigheid aspecten van de onderneming aanleiding hebben ge-
geven tot het opnemen van een speciale bepaling, zij bij de uit-
legging van de bepaling niet buiten beschouwing zullen kun-
nen blijven. 

Het denkbeeld van een ondernemingswinstbelasting, waar-
van de door zeer vele leden bedoelde suggestie van het Ka-
tholiek Verbond van Werkgevers vakverenigingen een meer 
gedetailleerde uitwerking geeft, vormt naar vanzelf spreekt 
een onderwerp waaraan de ondergetekenden bijzondere aan-
dacht hebben gegeven. Zij hebben daaraan zelfs zoveel belang 
gehecht, dat zij in de nota inzake de algemene herziening in 
een afzonderlijke paragraaf — paragraaf 6 — er uitvoerig op 
zijn ingegaan. Kennisneming van het tweede rapport van vo-
renbedocld Verbond, van oktober 1960, heeft hun geen aan-
leiding gegeven hun afwijzend standpunt te herzien. 

Alhoewel het in het kader van deze memorie van antwoord 
niet zou passen volledig in te gaan op de kritiek, geuit in het 
tweede rapport van het Verbond, en de aan het woord zijnde 
leden er trouwens geen blijk van geven in hoeverre zij deze 
kritiek onderschrijven, willen de ondergetekenden hier toch 
op een aantal belangrijke punten uit dit rapport ingaan. 

Een sterk accent legt het rapport op de zin uit de nota in-
zake de algemene herziening waarin is gesteld, dat er per in-
dividuele onderneming bezien verschillen in belastingdruk tus-
sen de ondernemingen uit de beide sectoren van het bedrijfs-
leven bestaan. Betoogd wordt dat daarmede een situatie is 
erkend, waarmede men niet tevreden kan zijn bij de construc-
tie van een belastingplicht van individuele ondernemingen. 

De ondergetekenden kunnen deze conclusie niet onder-
schrijven. Er mag immers niet a priori van worden uitgegaan 
dat vennootschappen en particuliere ondernemingen gelijk moe-
ten worden b:l.st. Primair dient de vraag onder oien te wor-
den gezien of tussen particuliere en in n.v.-vorm gedreven on-
dernemingen een verschil in fiscaal regime geboden is. Bij de 
beantwoording van deze vraag dient vooral het desideratum 
van een verantwoorde lastenverdeling tussen ondernemers en 
andere belastingplichtigen gewicht in de schaal te leggen. Dit 
dwingt ertoe de afwijkingen tussen het regime voor particu-
liere ondernemers en dat voor andere belastingplichtigen bin-
ncn beperkte grenzen te houden. Neemt men daarnaast met 
de ondergetekenden aan dat om verschillende redenen het 
bestaan van een n.v. dwingt tot een ingreep in het normale 
inkomstenbelasting-regime •—• welk regime in dit geval im-
mers zou betekenen dat de aandeelhouders met inkomsten-
belasting zouden worden belast over de totale winst van de 
n.v., zowel de uitgedeelde als de niet-uitgedeelde — en dat 
een om die reden in het leven gero;pen afzonderlijk regime 
voor alle n.v.'s moet gelden, dan is een zekere globalisering 
onvermijdelijk. D..t er zich dan individuels verschillen zullen 
vertonen indien men vergelijkingen tussen de gevallen van 
de ene groep en die van de andere groep trekt, spreekt van-

zelf en betekent zeker niet dat er strijd zou bestaan met het-
gcen uit een oogpunt van fiscale verdelingsbeginselen verant-
woord is. Hier openbaart zich een bij wettelijke regelingen op-
tredend algemeen verschijnsel en het behoeft mitsdien geen 
verwondering te wekken dat ook in het voorstel van het Ver-
bond verschillen per individuele onderneming optreden. 

Met betrekking tot het eerste uitgangspunt van het voorstel 
van het Verbond, inhoudende dat de belastingheffing van on-
dernemingen onafhankelijk moet zijn van de rechtsvorm, 
wordt in het rapport gesteld dat de nota inzake de algemene 
herziening bij de acls.ructie van het tegenovergestelde stand-
punt te veel een beroep doet op de open n.v.'s, doch de kwan-
tiatief belangrijkste groep van de besloten n.v.'s daarbij 
slechts bij wijze van analogie betrekt. Daartegenover zouden 
de ondergetekenden willen stellen dat los van de vraag, welke 
n.v.-vorm binnen de groep van n.v.'s als de meest belangrijke 
moet worden aangemerkt, toch een aantal kenmerken kun-
nen worden aangegeven welke algemeen voor alle n.v.'s gel-
den, zij het dat deze zich bij de ene vorm in een sterkere mate 
zullen vertonen dan bij de andere. Tegen die achtergrond dient 
het betoog in de nota inzake de algemene herziening te wor-
den bezien. Bij alle n.v.'s vertonen zich kenmerken welke aspec-
ten vormen van de scheiding tussen onderneming en aandeel-
houder, een scheiding die haar neerslag vindt in het aanmer-
ken van deze n.v. als afzonderlijke rechtspersoon. Gedacht 
kan hierbij worden aan de beperkte aansprakelijkheid tegen-
over schuldeisers, de regelingen tot bescherming van het ver-
mogen en de gemakkelijke overdraagbaarheid van de onder-
neming of van een gedeelte daarvan. Voor deze ondernemings-
vorm dient dan ook een afzonderlijk fiscaal regime te gel-
den, waardoor de wins; van de n.v. niet zonder meer aan het 
progressieve inkomstenbelastingtarief wordt onderworpen. 
Krijgt het verschil tussen particuliere ondernemingen en 
n.v. s een zeer sterk accent indien men het oog richt op de 
open n.v., het vorenstaande geldt toch ook voor de besloten 
n.v. Ook deze gedraagt zich met haar aandeelhouders in het 
maatschappelijke verkeer als een afzonderlijke eenheid, terwijl 
ook haar vermogen en winst administratief en reëel gescheiden 
zijn van het vermogen en hflt inkomen van de aandeelhouders. 

Het rapport betrekt in dit verband ook de aanmerkelijk-
belangregeling en de motivering daarvan in het betoog. Te 
dien aanzien zij opgemerkt dat het vraagstuk van het aan-
merkelijk belang tot een geheel andere sfeer van problemen 
behoort. De ondergetekenden verwijzen naar hetgeen met be-
trekking tot dat vraagstuk hierna in deze memorie is uit-
eengezet. 

Zou men al met het rapport tot de — van die van de on-
dergetekenden afwijkende — conclusie komen dat de beslo-
ten n.v. kenmerkend is voor het karakter van de n.v. in het 
algemeen en dat deze vorm te weinig verschilt van die van de 
particuliere onderneming om een afwijkende fiscale behande-
ling te rechtvrardi^en, dan zou dat er, zoals gezegd, veelal 
toe moeten leiden bij de aandeelhouders rechtstreeks inkom-
stenbelasting te heffen naar een evenredig deel van de winst 
van de vennootschap. Deze conclusie dwingt echter geenszins 
tot de invoering van een onderneminfswinstbelasting. 

Het tweede uitgangspunt van de suggestie van het Verbond 
is de stelling dat de winst van de onderneming niet geschikt 
is voor een progressieve belastingheffing. Het rapport gaat in 
dit verband in op de opmerking in de nota inzake de algeme-
ne herziening dat de ondernemer, in tegenstelling tot de 
aandeelhouder van een n.v., de volledige beschikkingsmacht 
heeft over het vermogen en de winst van de onderneming, 
een beschikkingsmacht die juridisch noch economisch in finan-
ciële betekenis verschilt van die van de eigenaar van een pri-
vé-vermogen. In het rapport wordt betoogd dat deze stelling 
irrelevant is voor het onderhavige vraagstuk. Naar de mening 
van de ondergetekenden vormt echter het feit dat de onder-
nemer een directe beschikkingsmacht heeft over het vermo-
gen van de onderneming — en dus ook over de winst — 
juist een belangrijke factor voor de beantwoording van de 
vraag of de winst de draagkracht van de ondernemer direct 
beïnvloedt. Daarbij zij bedacht dat op het gebied van de in-
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komstenbelasting in het algemeen de aard van de aanwending 
van het inkomen niet bepalend is. Ook is het feit dat deze in 
zekere mate een onvrij aspect vertoont, zoals bij de aflossing 
van schuld, op zichzelf geen reden voor een geprivilegieerde 
fiscale behandeling. Het niet opnemen van winst betekent in 
wezen een belegging van inkomen en wel een belegging in 
eigen onderneming. Bovendien kan het uit een oogpunt van 
draagkracht toch geen verschil maken of in de onderneming 
wordt geïnvesteerd uit de winst, dan wel uit privé-vermogen 
of met vreemd kapitaal. Het is onjuist te stellen, zoals ge-
schiodt in het meergenoemde rapport, dat de draagkracht van 
de ondernemer nog niet beïnvloed word! door dat gedeelte van 
de winst dat nog aan de onderneming gebonden is. Er zijn 
naar het oordeel van de ondergetekenden geen factoren welke 
deze toevloeiing van draagkracht zodanig onderscheiden van 
andere vormen van ontstaan van inkomen, dat zij een wezen-
lijk verschil in belasting rechtvaardigen. Een afwijkende wijze 
van belasten van dit onderdeel van het inkomen zou dan ook 
een discriminatoir karakter dragen. Het is juist een van de 
grootste bezwaren tegen de in de rapporten ontwikkelde gc-
dachte, dat zij leidt tot een niet gerechtvaardigde fiscale be-
voordeling van de ondernemingswinsten boven andere inkom-
sten. Bovendien dient te worden bedacht dat de discrimineren-
de werking van een ondernemingswinstbelasting, zoals deze 
door het Verbond wordt voorgesteld, ook nog afhankelijk is 
van de mate waarin ondernemers meer of minder kunnen re-
serveren door buiten de onderneming gelegen oorzaken, zoals 
het bezit van privé-vermogen of de grootte van het gezin. 

Een geheel andere zaak is uiteraard het vraagstuk van de 
juiste winstbere-kening. Daarvoor is het onder meer nodig het 
ondernemingsvermogen boekhoudkundig te omgrenzen. In 
het tweede rapport van het Verbond wordt ten onrechte 
tussen deze beide vraagstukken een causaal verband gelegd. 
Het administratieve onderscheid tussen ondernemings- en 
privé-vermogen, uit een oogpunt van winstberekening essen-
tieel, betekent niet dat er ook uit een oogpunt van een even-
wichtige belastingheffing bezien een wezenlijk verschil zou 
bestaan. 

Het rapport noemt nog het bezwaar van het hoge en pro-
gressieve tarief, dat een schadelijke werking kan hebben op 
de ontwikkeling van de ondernemersactiviteiten. Allereerst 
zij daarbij opgemerkt dat dit hoge en progressieve tarief ook 
anderen dan ondernemers zwaar treft. Een alsemeen werken-
de maatregel welke zou leiden tot een verlichting van de be-
lastinsdruk alleen voor ondernemers, zou een uitgesproken dis-
criminatoir karakter dragen, dat door het vorenbedoelde be-
zwaar niet gerechtvaardigd zou zijn. Bovendien menen de on-
dergetekenden dat in de praktijk de werking van het tarief 
niet zo schadelijk is als in het rapport wordt gevreesd. Zoals 
een recent algemeen onderzoek door de Commissie vermogens-
onderzoek bij de middenstandsonderneming heeft geleerd, ver-
toont de financiële situatie bij de middenstandsondernemingen 
in de laatste jaren een duidelijke vooruitgang. Daarbij zij be-
dacht dat de in het rapport genoemde tarieven van 70 en 60 pet. 
pas aan de orde komen, wanneer sprake is van zeer hoge in-
komens; voor gehuwden zonder kinderen b.v. wordt een ge-
middeld heffingspercentage van 60 eerst bereikt bij een in-
komen van ongeveer f 170 000. 

Het rapport wijst op de passage in de nota inzake de alge-
mene herziening waarin wordt erkend dat bij de grote onder-
nemingen de druk van de inkomstenbelasting hoger ligt dan 
die van de vennootschapsbelasting en waar wordt gewezen 
op de mogelijkheid van geruisloze overgang naar de n.v.-
vorm. Het is inderdaad zo dat het op goede gronden gekozen 
systeem — zoals hierboven is uiteengezet — individuele ver-
schillen niet kan vermijden. Het is dan een gunstige bijkom-
stigheid dat indien de ondernemer op fiscale gronden — 
meestentijds zullen andere factoren de doorslag geven — de 
n.v.-vorm verkiest, hij geen door de fiscus aangebrachte ver-
sperringen op zijn weg vindt. Aan het feit dat er een globaal 
evenwicht bestaat doet dit niet af. Het is toch wel een bekend 
verschijnsel in de maatschappij, dat grote ondernemingen bij 

voorkeur in n.v.-vorm worden gedreven en dat daarbij primair 
andere dan fiscale factoren een rol spelen. 

Het derde uitgangspunt is de afwijzing van de zgn. dubbele 
heffing van de winst van ondernemingen van rechtspersonen. 
De ondergetekenden menen dat, nog geheel afgezien van de 
theoretische aspecten van dit vraagstuk, het budgettaire ef-
fect van het vervallen van deze dubbele heffing zo ingrijpend 
zou zijn, dat — zeker in het kader van de algemene herziening 
— reeds daarin reden voor een negatief standpunt is gelegen. 
Volgens het in de rapporten vervatte voorstel zou de druk-
vcrlichting bij de n.v.'s gepaard gaan met een drukvcrlich-
ting bij de particuliere ondernemingen. Immers worden niet 
alleen volgens dat voorstel particuliere ondernemingen vrijge-
laten van onderncming-,winstbc!a>ting indien het inkomen klci-
ner is dan f 48 000, maar bovendien wordt in die gevallen het 
creëren van een onbelaste reserve toegestaan. Wanneer men 
mede rekening houdt met de in het eerste rapport voorgestelde 
verrekening van 40 pet. op uit het buitenland komende divi-
denden en de in het voorstel vervatte vrijstelling van dividend-
belasting op naar het buitenland gaande dividenden, spruit uit 
de suggesties van de rapporten een totale vermindering van de 
belastingopbrengst voort van f 400 min. Zoals gezegd, betekent 
dit dat het voorstel reeds om budgettaire redenen niet kan 
worden aanvaard. 

Nu zou men wel de in de rapporten neergelegde gedachte 
kunnen plaatsen in het kader van een gelijkblijvende belasting-
druk voor de gehele ondernemingssector, er daarbij van uit-
gaande dat het voorstel primair niet een belastingverlaging, 
doch een structuurwijziging binnen die sector beoogt. Het weg-
vallen van het verschil tussen het belasten van winsten uit par-
ticuliere ondernemingen en winsten van n.v.'s zou dan leiden 
tot een verlichting van de totale belastingdruk op de vennoot-
schapswinsten, maar tevens tot een aanzienlijke verzwaring van 
de belastingdruk voor het merendeel van de particuliere onder-
nemingen. Het behoeft wel geen betoog dat ook de voorstan-
ders van de gedachte van de ondcrnemingswinstbclasting af-
wijzend zullen staan tegenover een zodanige uitwerking daar-
van. 

Daaraan zij nog toegevoegd dat het uit de ondernemings-
winstbelasting lichten van particuliere ondernemingen bij een 
inkomen beneden f48 000 de eerste twee uitgangpunten van 
het voorstel ondergraaft. Volgens de in de rapporten vervatte 
suggestie immers dient geen ondernemingswinstbelasting te 
worden geheven van particuliere ondernemingen, indien het in-
komen van de ondernemer kleiner is dan f 48 000; wel zou in 
deze gevallen de vorming van een onbelaste reserve moeten 
worden toegestaan. Dit betekent dat voor het merendeel van 
de particuliere ondernemingen de winst wel progressief wordt 
belast (uitgang punt 2) en dat bovendien in die gevallen een 
particuliere onderneming anders wordt belast dan een n.v. bij 
gelijke winst (uitgangspunt 1). Tenslotte betekent dit nog dat 
twee particuliere ondernemingen, beiden met een gelijke winst-
capaciteit van bv. f35 000, verschillend worden bel.st indien 
het inkomen van de ene ondernemer groter en het inkomen van 
de andere ondernemer kleiner is dan f 48 000. 

Het tweede rapport opent ten aanzien van dit belangrijke 
bezwaar geen nieuwe gezichtspunten. Gesteld wordt dat het 
voorstel niet uitgaat van een gelijk tarief voor alle onderne-
mingen, maar van een gelijk systeem van belastingheffing. 
Daarmede trekt het rapport zich op een zuiver formeel stand-
punt terug. Niet de gelijkheid van belastingdruk wordt centraal 
gesteld, maar de gelikheid van de methode van belastinghef-
fing. De ondergetekenden moeten echter blijven volhouden, 
dat de in de rapporten voorgestelde uitwerking van de gedach-
te van de ondernemingswinstbelasting niet een toepassing kan 
worden genoemd welke met de uitgangspunten daarvan in 
overeenstemming is; zij zijn van oordeel dat een dergelijke 
uitwerking de vooropgestelde principes wel degelijk onder-
graaft. Daarbij zij nog eens herhaald dat de afwijkende re-
geling zou gelden voor verreweg de meeste particuliere onder-
nemers; de in het tweede rapport gebezigde term „bepaalde" 
ondernemers drukt dit wel zeer zwak uit. 
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Op de technische problemen van het voorstel menen de on-

dergetekcnden in het kader van deze memorie niet te moeten 
ingaan. Slechts zij vermeld dat bij de technische uitwerking 
van een ondernemingïwinstbelasting zoals deze het Verbond 
voor ogen staat, zich een aantal niet gemakkelijk op te lossen 
problemen zouden voordoen, waarbij gedacht kan worden 
aan de regeling van de verliescompensatie en aan de uitdeling 
van niet belaste winstbestanddelen en oude winstbestanddelen 
van vóór de invoering, of van winstbestanddelen welke met 
een verschillend tarief zijn belast. 

De suggesties welke in het eerste rapport aan de hand wor-
den gedaan voor de verhoudingen met het buitenland hou-
den — afgezien van het budgettaire nadeel dat zij opleveren — 
inbreuken in op de huidige fiscale politiek op dit stuk van een 
dermate vergaand karakter, dat zij als een omwenteling op dit 
gebied moeten worden aangemerkt. De ondergetekenden wil-
len zich hier beperken tot enige losse opmerkingen over het-
geen wordt voorgesteld met betrekking tot uit het buitenland 
komende en naar het buitenland gaande dividenden. Ten aan-
zien van de uit het buitenland komende, door particulieren ge-
noten, dividenden wordt voorgesteld met de daarop vallende 
inkomstenbelasting te verrekenen de buitenlandse winstbelas-
ting welke is geheven van de winst waaruit de dividenden zijn 
betaald. Deze te verrekenen belasting wordt steeds gesteld op 
40 pet., ongeacht of er in het buitenland een winstbelasting 
wordt geheven en ongeacht het werkelijke percentage van de 
aldaar geheven winstbelasting. Bovendien wordt deze 40 pet. 
steeds verrekend dan wel gerestitueerd, ongeacht het bedrag 
van de Nederlandse inkomstenbelasting. 

De belastingstudiegroep van het Verbond is tot deze gedachte 
gekomen door een moeilijkheid waartoe het denkbeeld van de 
onderncmingswinstbclasting in buitenlandse verhoudingen aan-
leiding gaf. Zonder een nadere maatregel immers zou invoering 
van deze belasting leiden tot een aanzienlijk verschil in fiscaal 
opzicht tussen binnenlandse dividenden — met verrekening van 
40 pet. — en buitenlandse dividenden —• zonder verrekening. 
Een geheel bevredigende oplossing voor dit probleem lijkt moei-
lijk te vinden. De radicale oplossing van het eerste rapport be-
perkt per saldo de Nederlandse bevoegdheid tot belastinghef-
fing verder dan naar gangbare internationale opvattingen zelfs 
bij verdrag van een land kan worden gevraagd. De onderge-
tekenden is geen geval bekend, waarin een land met betrekking 
tot binnenkomende particuliere dividenden eenzijdig overgaat 
tot verrekening van buitenlandse winstbelasting. Wel komt het 
voor — zij het slechts zelden —• dat een land zich bij verdrag 
tegenover de verdragspartner tot een dergelijke verrekening 
verplicht. Maar een verplichting van die aard gaat niet ver-
der dan een verrekenen van ten hoogste de werkelijk in het 
buitenland geheven belasting. Bovendien wordt dan het te ver-
rekenen bedrag — overeenkomstig de aard van deze methode 
van vermijding van dubbele belasting — nog aan een tweede 
limiet gebonden, te weten de in het binnenland van de divi-
denden geheven inkomstenbelasting. Het behoeft geen betoog 
dat bij een percentage van 40 de teruggaaf van de — meer-
malen lagere of zelfs in het geheel niet geheven — buiten-
landse winstbelasting in vele gevallen een onredelijk voordeel 
voor de desbetreffende belastingplichtige kan inhouden, ook 
in vergelijking met andere contribuabelen. Waar dit voordeel 
zich voordoet, zou — onder overigens gelijke omstandigheden 
— in feite een begunstiging plaats vinden van investering in het 
buitenland boven investering in eigen land. 

Een ander punt dat in dit verband vermelding verdient, be-
treft de uitgaande dividenden. In het eerste rapport wordt voor-
gesteld de dividendbelasting op deze dividenden te laten ver-
vallen. Een dergelijke maatregel zou evenwel strijden met de 
Nederlandse fiscale politiek op dit stuk, zoals deze is uiteen-
gezet in § 5, onderdeel 1, van de nota inzake de algemene her-
ziening, en wel in het stuk betreffende de dividendbelasting en 
het internationale belastingrecht. Zoals daar is vermeld, is het 
tarief van de belastingen op dividenden in andere landen ge-
woonlijk hoger dan het tarief van de Nederlandse dividendbe-
Iasting. Voorts is daar betoogd dat het steeds meer gebruikelijk 

wordt aan het land waar de uitkerende vennootschap is ge-
vestigd een zeker recht toe te kennen, naar het buitenland 
vloeiende particuliere dividenden te belasten. Het beeld van 
de belastingheffing op uitgedeelde vennootschapswinst ver-
toont bij deze opzet drie fasen: heffing over de vennootschaps-
winst als zodanig in het land van vestiging van de vennoot-
schap, heffing door datzelfde land van een gelimiteerde bron-
belasting op als dividend naar het buitenland vloeiende uitge-
deelde winst van de vennootschap, en tenslotte heffing van in-
komstenbelasting van het dividend in het land van inwoning 
van de aandeelhouder met verrekening van de werkelijk ge-
heven gelimiteerde bronbelasting van het andere land. In deze 
opzet past wel een verhoging van het tarief van de Neder-
landse dividendbelasting. Een vervallen van de dividendbelas-
ting daarentegen zou de positie van Nederland bij onderhan-
delingen over belastingverdragen aanzienlijk verzwakken, aan-
gezien de onderhandelingspartner dan zonder enige concessie 
zijnerzijds reeds de gunstigst denkbare behandeling van uit Ne-
derland vloeiende dividenden zou genieten. Ook dient nog te 
worden bedacht dat de Nederlandse dividendbelasting in vele 
andere landen met de aldaar geheven inkomstenbelasting wordt 
verrekend. In die gevallen zou het verdwijnen van onze divi-
dendbelasting niet ten goede komen aan de genieter van de di-
videnden, maar aan de schatkist van het desbetreffende land. 

Vergelijkt men het voorstel uit de rapporten van het Verbond 
met de belastingstelsels van onze E.É.G.-partners, dan kan 
men niet anders concluderen dan dat ook in dit verband de in-
voering van een ondernomingswinstbelasting geen aanbeveling 
verdient. In grote trekken gezien is het immers zo, dat deze 
stelsels op het stuk van het belasten van winsten met het onze 
overeenstemmen, dan wel de neiging vertonen naar een stelsel 
als het Nederlandse toe te groeien. Een fundamentele wijziging 
op dit stuk als door de meergenoemde belastingstudiegroep 
wordt voorgesteld, zou dan ook de afstand van ons belasting-
stelsel tot dat van onze E.E.G.-partners vergroten. 

Met betrekking tot de budgettaire consequenties van het 
voorstel, waarover de hier aan het woord zijnde leden een 
vraag stellen, mogen de ondergetekenden verwijzen naar het-
geen in het vorenstaande daaromtrent reeds is vermeld. 

De ondergetekenden betreuren het dat vele leden niet zijn 
overtuigd door de argumenten voor het afwijzende standpunt 
inzake de fiscaalrechtelijke toepassing van de vervangings-
waardeleer bij de bepaling van de afschrijvingen op duurzame 
produktiemiddelen. Zoals zij reeds eerder te kennen gaven, 
zijn de ondergetekenden van mening dat, hoezeer deze leer 
in de wetenschap der bedrijfseconomie een zekere plaats moge 
hebben verworven, dit niet betekent dat zij nu ook fiscaalrech-
telijk zou moeten worden aanvaard. Naar aanleiding van het-
geen de hier aan het woord zijnde leden betogen ten aanzien 
van de verschillende in de memorie van toelichting aange-
voerde argumenten welke zijn vermeld onder de letters a tot en 
met h, zij het volgende opgemerkt. 

Ten aanzien van de eerste drie bezwaren (a t /m c) merken 
de aan het woord zijnde leden op, dat deze te ondervangen 
zouden zijn door te werken met algemene indexcijfers, zoals 
ook wordt aanbevolen in het rapport nr. 103 van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap en de publikatie in De Neder-
landse Industrie van 1 september 1960. Hiertegen hebben de 
ondergetekenden ernstige bezwaren. Wanneer men in een tijd 
van stijgende prijzen op bepaalde gebieden de indexatie-metho-
de toestaat, betekent dit dat het inflatiegevaar in aanzienlijke 
mate wordt vergroot. Bovendien ligt het voor de hand, dat dit 
zal leiden tot aanvaarding van de indexatie ook op andere ter-
reinen. Men gaat dan een weg op welke leidt tot een gevaar-
lijke verzwakking van belangrijke weerstanden tegen mogelijke 
inflatieprocessen. 

Ook uit een oogpunt van een rechtvaardige verdeling van 
lasten zou het invoeren van een indexatie-methode bezwaar-
lijk zijn. De ondernemer die met leenkapitaal een bedrijfsmid-
del heeft gefinancierd, gaat bij inflatie reëel in vermogen voor-
uit en er is geen reden die reële vermogensstijging van belas-
tingheffing uit te sluiten. 
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Wat het sub c bedoelde bezwaar betreft, verwijzen de vele 

leden naar het reeds genoemde rapport nr. 103 van de Ver-
eniging voor Belastingwetenschap en naar de eveneens reeds 
vermelde publikatie in De Nederlandse Industrie van 1 sep-
tembcr 1960. In het onderstaande zullen deze, te zamen met 
enkele andere geopperde stelsels, nog in ogenschouw worden 
genomen. 

Naar aanleiding van de opmerking van vele leden ten aan-
zien van het vierde bezwaar ld), verwijzen de ondergetekenden 
allereerst naar het eerder betoogde omtrent het fiscale winst-
begrip. Zelfs al zou het zo zijn dat niet in alle sectoren van de 
maatschappij met nominale bedragen zou worden gerekend, 
dan nog zou de doelstelling van de belastingheffing de invoe-
ring van een substantialistisch winstbegrip verhinderen. 

Daargelaten dat er bij de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet geen directe koppeling 
plaats vindt aan een indexcijfer dat de mate van inflatie weer-
geeft, brengt het aanpassen van sociale uitkeringen nog niet 
mede dat in deze de op andere grondgedachten gebaseerde fis-
cale principes moeten worden doorbroken. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de door deze leden getrokken vergelijking met 
de loonpolitiek. 

Toepassing van de vervangingswaardeleer door het Staats-
bedrijf der P.T.T. geschiedt om andere dan fiscale redenen, 
zoals ten behoeve van de kostprijsberekening ter wille van de 
bedrijfseconomische doeleinden. De ondergetekenden ver-
mogen niet in te zien waarom dit aanleiding zou moeten zijn 
tot het hanteren van de vervangingswaarde bij het berekenen 
van de fiscale winst. 

De ondergetekenden kunnen in de door deze leden gemaak-
te opmerkingen over het vierde bezwaar geen aantasting zien 
van de stelling, dat het gulden-is-guldenstelsel het uitgangspunt 
moet vormen voor het heffen van belastingen. 

Het vijfde bezwaar (e) betreft de verdeling van de belas-
tingdruk over de bestaansduur van een bedrijf. De hier aan het 
woord zijnde leden bestrijden de in de memorie van toelichting 
gemaakte opmerking, dat de winstberekening naar historische 
kostprijs leidt tot een betere spreiding van de belasting over de 
bestaansduur van de onderneming. Zij achten dit argument 
zelfs onjuist. Het komt de ondergetekenden voor dat het door 
deze leden naar voren gehaalde aspect van de hoogconjunc-
tuur, nl. de financiering van duurdere voorraden en investe-
ringen, niet afdoet aan het feit dat in een zodanige conjunctu-
rele situatie de totale economische potentie van de onderne-
mingen op een hoog peil ligt en de mogelijkheid van interne 
financiering dan eveneens zeer groot is. Het is eveneens minder 
juist -— zeker indien men de individuele ondernemingen in het 
oog vat — zonder meer te stellen dat het bedrijfsleven, en 
daarvan in het bijzonder de kleinere bedrijven, in een laag-
conjunctuur over ruime liquide middelen beschikt en deze dan 
zonder enig bezwaar als belasting aan de overheid kan af-
dragen. De veronderstelde liquide middelen zullen immers 
sterk de neiging vertonen in te krimpen door teruglopende be-
drijvigheid en dalende prijzen. 

Het zesde door deze leden vermelde bezwaar (/) handelt 
over het conjunctuurnivellerende effect van de traditionele 
waardering en afschrijving op basis van de historische kost-
prijs. In dit verband willen de ondergetekenden allereerst op-
merken dat zij niet uiteaan van de onjuiste veronderstelling 
dat de vervangingswaardeleer slechts een leer zou zijn om de 
ondernemer aan een beter fiscaal klimaat te helpen. Met de 
aan het woord zijnde leden zijn zij het daarentegen eens — zo-
als zij reeds enkele malen in het vorenstaande hebben betoogd 
— dat de vervangingswaardeleer primair de commerciële winst-
bepaling aangaat. Dit betekent echter niet automatisch dat 
deze leer ook voor de fiscale winstberekening geschikt zou zijn. 
De ondergetekenden stellen in ieder geval vast dat fiscale toe-
passing bij handhaving van een ongewijzigd tarief voor het be-
drijfsleven in een periode van stijgende prijzen een niet onaan-
zienlijke tegemoetkoming op het stuk van de belastingen zou 
betekenen. 

Ten aanzien van de algemeen-economische gevolgen van 
de vervangingswaardeleer zijn de ondergetekenden het niet 

eens met de zienswijze van deze vele leden. Zij sluiten zich 
eerder aan bij de mening van Prof. Dr. H. J. Witteveen, welke 
deze heeft ontvouwd op de vergadering van de Vereniging 
voor Belastingwctenschap op 25 maart 1961 (Geschrift nr. 
105, blz. 10): „Het is nu eenmaal zo, dat een inflaticproces 
alleen wordt geremd als door de prijsstijging sommige groe-
pen, bedrijven of individuen gedwongen worden hun bestedin-
ten reëjl terug te brengen. Dat is de enige rem, die het infla-
tieproces uiteindelijk oproept. Wanneer men die rem weg-
neemt en alle inkomens en vermogens met de prijzen mee om-
hoog laat gaan, dan kan het niet anders of het inflatiegcvaar 
wordt daardoor belangrijk vergroot." 

Met de door de vele leden onderschreven opvatting ten aan-
zien van de doorberekening van een stijging van de vervan-
gingswaarde in de verkoopprijzen kunnen de ondergetekenden 
niet instemmen. Doorberekening is in feite versterking van in-
flatie, ook al zou er theoretisch bij een hoger prijspeil een ze-
ker evenwicht kunnen ontstaan waardoor een verder voortgaan 
van de inflatie vermeden wordt. Trouwens, indien de waarde-
stijgingen worden doorberekend zien de ondergetekenden 
niet in waarom deze winsten niet belast zouden mogen wor-
den. Wanneer de vele leden stellen dat ten gevolge van een 
geslaagde doorberekening geen beroep op nieuw vermogen 
behoeft te worden gedaan, gaan zij uit van de gedachte dat zo-
veel mogelijk met eigen middelen moet worden gefinancierd. 
Dit behoeft echter niet altijd het geval te zijn. 

De ondergetekenden moeten bestrijden dat mede door de 
bestemming van de belastinggelden de fiscale heffing van de 
onderhavige winsten de tendens heeft inflatoir te werken. Het 
huidige Kabinet baseert immers de berekening van de be-
schikbare ruimte voor uitgavenvergrotingen en belastingverla-
gingen juist op de trendmatige groei van het nationale inko-
men, mede om te verhinderen dat de toeneming van de belas-
tingopbrengst welke een gevolg is van de hoogconjunctuur, tot 
het doen van additionele uitgaven leidt. In het kader van deze 
politiek heeft dan ook het belasten van de uit waardestijgingen 
voortvloeiende winsten juist een sterk afremmend effect en 
vormt het een in een modern anticyclisch overheidsbeleid on-
misbare ingebouwde fiscale stabilisator. 

In het bijzonder is in dit geval van belang dat door het be-
lasten van deze winsten liquide middelen aan het bedrijfsleven 
worden onttrokken op een moment dat de rentabiliteit groot 
is. De hier aan het woord zijnde vele leden zullen het met deze 
stelling eens kunnen zijn, gezien het feit dat zij eerder in het 
voorlopig verslag pleiten voor onbelaste conjunctuurreserves 
om zodoende de investeringslust van het bedrijfsleven in de 
hausse af te remmen. In geval van fiscaalrechtelijke tocpas-
sing van de vervangingswaardeleer blijven deze liquide midde-
len in het bedrijfsleven aanwezig en zullen zij de ondernemers 
er zeker niet van afhouden expansieve investeringen te entame-
ren, hetgeen dus conjunctuurstimulerend zou zijn. Volgens 
Prof. Dr. Th. Limperg, die als de auctor intellectualis van 
de vervangingswaarde-theorie in ons land kan worden be-
schouwd, zou zelfs volledige bedrijfseconomische toepassing 
van de vervangingswaarde-theorie de fiscus niet de zekerheid 
verschaffen, „dat de belastingplichtige zelf in zijn vertering 
zich naar die rationele (winst) berekening zal cedragen" 
(Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, ja-
nuari 1937). 

Het zevende door vele leden vermelde bezwaar (g) betreft 
de vergelijking met de buitenlandse wetgevingen, waarin even-
eens geen sprake is van een consequent toegepast systeem 
van afschrijving naar de vervangingswaarde. De ondergete-
kenden kunnen niet inzien dat het feit dat Nederhmd ten 
aanzien van de wetenschap der bedrijfseconomie, internatio-
naal gezien, een vooraanstaande plaats inneemt, zou moeten 
inhouden dat op een substantialistisch fiscaal systeem zou 
moeten worden overgegaan; zoals in het vorenstaande is be-
toogd, onderscheidt het fiscale winstbegrip zich door de doeI-
stellingen van de belastingheffing nu eenmaal van het be-
bedrijseconomische. Dit betekent overigens niet, dat ons land 
op het terrein van de fiscale winstbepaling niet in een voor-
aanstaande positie zou kunnen verkeren. 
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In dit verband zij nog bedacht dat, nu in geen enkel land 

een substantialistisch systeem bij de fiscale winstberekening 
wordt toegepast, het invoeren daarvan in ons land met zich 
zou medebrengen dat de Nederlandse belastingheffing over 
de winst zich verwijdert van de fiscale stelsels in de andere 
Benelux- en E.E.G.-landen. Het behoeft wel geen betoog dat 
dit aspect, met name nu deze de concurrentievoorwaarden zou 
raken, een belangrijk argument vormt tegen een koerswijziging 
op dit punt. 

Het laatste van de acht door vele leden vermelde bezwa-
ren (li) handelt over het feit dat bij voorraden de prijzen in 
het algemeen veel sterker en op kortere termijn fluctueren dan 
bij bedrijfsmiddelen. Deze leden konden niet zien dat hierin 
een argument gelegen is dat zou pleiten tegen een toestaan 
van de vervangingswaardcleer ten aanzien van bedrijfsmiddelen. 

De primaire vraag ten aanzien van het onderscheid in deze 
tussen de bedrijfsvoorraden en de bedrijfsmiddelen betreft de 
begrenzing van het fiscale winstbegrip. Zoals eerder in deze 
memorie is uiteengezet moeten aan het ruime fiscale winstbe-
grip zekere grenzen worden gesteld, opdat de doelstelling van 
een redelijke verdeling van fiscale lasten niet in het gedrang 
komt. Bij een afweging van alle van belang zijnde factoren 
menen de ondergetekenden d.;t de toepassing van het ijzeren-
voorraadstelsel, waartegen verscheidene tegen de vervangings-
waardeleer aangevoerde bezwaren eveneens gelden — zij het 
over het geheel genomen in minder sprekende mate —, nog 
wel kan worden aanvaard, doch dat op deze weg niet verder 
mag worden gegaan door voor de bedrijfsmiddelen de ver-
vangingswaardeleer toe te staan. Dit zou een overschrijding 
van de vorenbedoelde grenzen zijn. Met betrekking tot het 
verschil tussen het waarderen van bedrijfsmiddelen en van 
voorraden zij nog het volgende opgemerkt. 

In de eerste plaats moet worden genoemd het vorenbe-
doelde door deze leden beaamde verschil in prijsverloop, het-
welk ertoe leidt dat bij vervanging van bedrijfsmiddelen niet 
in die mate financieringsproblemen op de voorgrond staan als 
bij heraanschaffing van bedrijfsvoorraden. Daarbij dient te 
worden bedacht dat juist het voorkomen van financierines-
moeilijk'neden het voornaamste motief vormt voor de toepassing 
van het ijzeren-voorraadstelsel. Ook kan nog worden gewezen 
op de reeds bestaande verschillende fiscale behandeling voor 
beide soorten produktiemiddelen, doordat investerin»sfacili-
teiten zoals de investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving 
wel voor bedrijfsmiddelen en niet voor bedrijfsvoorraden 
gelden. Tenslotte dient nog te worden vermeld dat het moment 
van de daadwerkelijke vervanging bij bedrijfsmiddelen in het 
alaemeen aanzienlijk verder in de toekomst is verwijderd dan 
bij voorraden, zodat het in dat geval moeilijker is de vervan-
gincsprijs enigszins nauwgezet te bepalen. 

Vele leden zijn van mening dat de voordelen van de ver-
vangingswaardeleer zo algemeen bekend zijn, dat zij zich van 
een uitvoerige uiteenzetting daaromtrent hebben onthouden. 
De ondergetekenden willen hen hierin niet volgen en nu sa-
menvattend aangeven wat hun grootste bezwaren tegen in-
voering van de vervangingswaardeleer voor de fiscale winst-
berekening zijn. 

Als eerste bezwaar geldt voor de ondergetekenden de be-
voorrechting van het bedrijfsleven ten opzichte van de ove-
rise belastingplichtigen; bij de bespreking van de verhouding 
tussen het fiscale en het b?drijfseconomische winstbegrip heb-
ben zij dit reeds vermeld. Zij zijn ook niet van mening dat het 
fiscale regime met betrekking tot de ondernemingswinst in het 
verleden voor het bedrijfsleven bijzonder schadelijk is geweest. 
Het is immers duidelijk gebleken dat het fiscale regime niet in 
de weg heeft gestaan aan de vermogensvorming juist in dat 
gedeelte van het bedrijfsleven, waarvan men vrij algemeen 
dacht dat het door zware fiscale lasten in een verzwakte positie 
zou geraken. 

Vervolgens wijzen de ondergetekenden op bezwaren die op 
conjunctureel terrein liggen. Allereerst noemen zij het feit dat 
invoering van de vervangingswaardeleer een afstand doen be-
tekent van een conjunctureel instrument, dat momenteel in 
het belastingstelsel is ingebouwd en dat gekenmerkt wordt 

door het automatisme van zijn werking. Door dit automatisme 
vormt het een snel werkende stabilisator en een onmisbaar ele-
ment van een slagvaardig conjunctuurbeleid. Bij invoering 
van de vervangingswaardeleer zouden de ondergetekenden 
dit instrument moeten vervangen door een niet-ingebouwde 
stabilisator. Zij zouden dan zijn aangewezen op het mani-
puleren met de tarieven. Zoals de ondergetekenden in de 
nota inzake de invoering van de tariefsverlaging van enige 
belastingen (gedrukte stukken, zitting 1960—1961 — 6344) 
hebben uiteengezet, hebben zij daartegen overwegend be-
zwaar. Afgezien van de in vorenbedoelde nota vermelde be-
zwaren zouden de ondergetekenden toch niet kunnen instcm-
men met het vervangen van een stabilisator door tariefsma-
nipulaties, omdat dusdoende het conjunctuurbeleid minder 
flexibel zou worden en dus minder snel zou reageren, en te-
vens omdat frequente aanpassing van de belastingtarieven on-
zekerheid voor het bedrijfsleven zou scheppen bij het nemen 
van beslissingen. Daardoor zou bovendien een conjunctuur-
versterkend effect kunnen optreden wanneer de ondernemers 
zouden vooruit lopen op een verwachte verhoging van het 
tarief. 

Een ander bezwaar, dat eveneens in het conjuncturele vlak 
is gelegen, betreft een typerende consequentie van de vervan-
gingswaardeleer in haar symmetrische gedaante, nl. dat de 
fiscale winsten in de laagconjunctuur relatief groot zijn; fiscale 
toepassing van deze leer zou immers slechts mogelijk zijn, 
indien tegenover een verkleining van de fiscale winst in de 
hausse een vergroting daarvan in de baisse zou staan. Dit 
betekent dat het bedrijfsleven dan meer belasting zal moeten 
betalen dan bij een nominalistische fiscale winstberekening. 
Het behoeft geen betoog dat dit reeds uit een psychologisch 
oogpunt weinig aantrekkelijk is. De ondergetekenden kunnen 
niet goed inzien hoe het mogelijk zal zijn in een depressie, 
wanneer vele ondernemingen toch al moeite hebben het hoofd 
boven water te houden, winsten te belasten die door vele 
ondernemers als verliezen worden beschouwd. Integendeel, de 
overheid dient dan de bedrijvigheid juist zoveel mogelijk te 
stimuleren. 

De ondergetekenden kunnen niet onderschrijven dat toen 
sinds 1 januari 1950 aan de rechter eenmaal de vrije hand 
was gelaten om ten aanzien van voorraden binnen de grenzen 
van het goede koopmansgebruik waarderingssystemen te aan-
vaarden, de gulden-is-guldenleer als de alleen juiste onmid-
dellijk is verlaten. Zoals reeds eerder in deze memorie is uit-
eengezet, heeft zich na de verruiming van het winstbegrip in 
1950 een jurisprudentie kunnen ontwikkelen waardoor de on-
dernemer ten aanzien van het systeem van voorraadwaar-
dering meer ruimte dan vroeger is gelaten. Doch dit wil nog 
geenszins zeggen dat het gulden-is-guldenstelsel is verlaten. 
Met betrekking tot de verschillen welke hier liggen tussen de 
waardering van de bedrijfsvoorraden en de bedrijfsmiddelen 
zij verwezen naar hetgeen daaromtrent in het vorenstaande 
is betoogd. 

Ten aanzien van het door vele leden gegeven voorbeeld 
van de handelaar en de transportondernemer merken de on-
dergetekenden nog op, dat het daarin opgeroepen beeld er ge-
heel anders uit komt te zien wanneer men bedenkt dat de 
transportondernemer de voordelen van andere — om struc-
tureel-economische redenen in het leven geroepen — fiscale 
faciliteiten geniet. Er is naar de mening van de ondergete-
kenden dan ook geen reden te stellen dat de transportonder-
nemer „veel slechter" wordt behandeld dan de handelaar. 

Alle relevante aspecten in aanmerking genomen, zijn de 
ondergetekenden niet van mening dat uit het verschil in fisca-
le behandeling voor bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoorraden on-
overkomelijke gevolgen voortkomen en evenmin dat verschil-
lende ondernemers op zeer ongelijke wijze worden behandeld. 

Deze vele leden maken voorts gewag van de reeks aixes-
ten van de Hoge Raad, gewi'd aan de voorraadwaardering, en 
geven uiting aan de wensen die zij op dit gebied nog koesteren. 

a. Hun eerste wens betreft de door de Hoge Raad strin-
gent geformuleerde eisen ten aanzien van het ijzeren-voor-
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raadstelsel, met name de begrippen „soortgelijk" of „soortver-
want". Hierdoor zou de mogelijkheid moderne stelsels van 
voorraadwaardering toe te passen reeds op administratieve 
gronden voor vele bedrijven zeer gering zijn. 

b. Hun tweede wens betreft eveneens het ijzeren-voorraad-
stelsel en wel de moeilijkheden welke optreden wanneer 
grondstoffen in een bedrijf onderling vervangbaar zijn. Deze 
leden pleiten voor de mogelijkheid de basiscijfers van de ge-
leidelijk verdwijnende voorraad over te brengen naar de ge-
leidelijk op te bouwen normale voorraad nieuwe grondstoffen. 

Beide wensen illustreren deze leden met voorbeelden. Ver-
volgens vragen zij sub c aandacht voor de methode welke in 
het adres van het Nederlands Instituut van Accountants, de 
Vereniging van Academisch Gevormde Accountants en de 
Nederlandse Orde van Belastingconsulenten van 22 april 1960 
aan de orde is gesteld. Daarin wordt voorgesteld de normale 
goederenvoorraad uit te drukken in guldens van het basisjaar en 
deze te herleiden door middel van branchegewijs vast te stel-
len indexcijfers. Wanneer het de ondergetekenden mogelijk zou 
zijn deze laatstgenoemde wijze van voorraadwaardering voor 
fiscaal gebruik te aanvaarden, zouden de beide vorengenoemde 
wensen automatisch zijn vervuld. 

De wensen van de hier aan het woord zijnde leden zijn te 
herleiden tot het probleem van de economische vervanging. 
Daarbij wordt een bepaald goed vervangen door een goed 
van een andere technische samenstelling, maar met een gelijke 
economische functie in het bedrijf. Het is de ondergetekenden 
gebleken dat het in het bijzonder met betrekking tot voor-
raden, waarbij doorlopend substitutie plaats vindt, niet mogelijk 
is een algemeen geldend en gemakkelijk te hanteren criterium 
te vinden, dat in voldoende mate exact aangeeft of en in hce-
verre een goed een ander goed economisch vervangt. Voor 
een bepaalde onderneming zal het wellicht mogelijk zijn 
in een concrete situatie een uitspraak te doen, omdat het om 
goederen in een en dezelfde economische functie gaat. Naar 
de mening van de ondergetekenden is het evenwel niet moge-
lijk een uitspraak te doen die in alle bedrijven opgaat. Niet al-
leen omdat dezelfde goederen in verschillende bedrijven in een 
verschillende economische functie kunnen voorkomen, maar 
eveneens omdat door de technische ontwikkeling steeds 
nieuwe goederen ontstaan en de aanwendingsmogelijkheden 
van bestaande goederen veranderen. 

In dit verband wordt wel aanbevolen dat goederen in groe-
pen worden onderverdeeld en dat wordt toegestaan dat de 
goederen binnen een groep als fiscaal-identiek worden be-
schouwd. Dit is echter geen oplossing van het probleem, om-
dat de groepsindeling voortdurend herzien zou moeten wor-
den, wil de methode althans doeltreffend zijn. Een andere com-
plicatie vormt nog het prijsverloop van de goederen die tot 
één groep worden gerekend. Het zou zeer toevallig zijn, indien 
het prijsverloop gelijk zou zijn. Het ligt meer voor de hand dat 
divergenties in het prijsverloop normaal zullen zijn. In dat ge-
val bestaat de mogelijkheid dat de ondernemers bij aanwezig-
heid van fiscaal-identieke goederen hun keus richten op het 
goed met het voor hen gunstigste prijsverloop. De ratio van 
het ijzeren-voorraadstelsel is het voorkomen van financierings-
moeilijkheden. Indien een groepsindeling naar gelijke econo-
mische functie al mogelijk zou zijn, maar het prijsverloop van 
de fiscaal-identieke goederen binnen een groep uiteenloopt, 
kan het doel dus worden voorbijgeschoten doordat dan ten 
aanzien van bepaalde goederen ten onrechte een winstcorrectie 
zou kunnen worden toegepast. 

Omdat het naar de mening van de ondergetekenden onver-
antwoordelijk optimistisch zou zijn te verwachten, dat men een 
groepscriterium zou kunnen vinden dat zowel gebaseerd is op 
een gelijke economische functie in elke concrete situatie als 
ook op een gelijk prijsverloop, moeten zij het voorgestelde 
normale-voorraadstelsel in guldens van het basisjaar afwijzen. 
Bovendien komt het hun bezwaarlijk voor dat een systeem fis-
caal zou worden toegepast zonder dat is gebleken dat het com-
mercieel over een breed front reeds met succes wordt gevolgd. 

Het verzoek van vele andere leden, die voorshands de ar-

resten over ijzeren-voorraadstelsel, manco-reserve, constante 
kosten en huurkoop in een ander licht willen beoordelen, om 
een samenvatting van d; voornaamsie aspecten daarvan, geeft 
de ondergetekenden aanleiding het volgende op te merken. 

Het door de Hoge Raad toelaatbaar geoordeelde ijzeren-
voorraadstelsel houdt in, dat de normale — gestadig aan te 
houden — voorraad goederen bestendig wordt gewaardeerd 
naar het prijspeil bij de aanvang van het boekjaar met ingang 
waarvan het stelsel is ingevoerd. De bedoeling en het resul-
taat van deze wijze van waardering is, dat de met de verkoop 
van tot de normale voorraad behorende goederen behaalde 
winst wordt gesteld op het verschil tussen het bedrag van de 
verkoopopbrengst en het bedrag dat is of moet worden be-
steed om de verkochte goederen te vervangen. De ondernemer 
wordt aldus in staat gesteld ook in geval van prijsstijging de 
aanvulling van zijn voorraad tot het normale peil met eigen 
middelen te financieren. 

Indien die aanvulling op de balansdatum nog niet is ge-
schied, kan de ondernemer de aanwezige voorraad onder de 
activa opnemen, gewaardeerd op de basiswaarde van de nor-
male voorraad onder aftrek van het bedrag dat zou moeten 
worden besteed om de aanwezige voorraad tot het peil van de 
normale voorraad aan te vullen. Op deze wijze wordt een zelf-
de resultaat verkregen als bij het vormen van een manco-
reserve het geval zou zijn geweest. De winst wordt bepaald op 
hetzelfde bedrag dat zou zijn verkregen indien de aanvulling 
op de balansdatum was geschied. 

Neemt de normale voorraad toe, dan wordt de hoeveelheid 
waarmede de normale voorraad is vergroot gewaardeerd tegen 
de aanschaffingskosten van het jaar van de vergroting. Neemt 
de normale voorraad af, dan wordt de waardering tegen vaste 
basisprijzen beperkt tot de verkleinde normale voorraad. 

Indien en zolang de marktprijs beneden de vaste basisprijs 
is gelegen, is waardering tegen de marktprijs toegestaan. Die 
lagere marktprijs gaat echter als nieuwe vaste basisprijs fun-
geren, indien redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de 
oorspronkelijke vaste basisprijs in de toekomst weer zal wor-
den bereikt. 

Tot de normale voorraad wordt niet gerekend een met het 
oog op de geaardheid van de inkoopmarkt eventueel tijdelijk 
hogere voorraad aangezien deze in het algemeen met geleend 
geld zal, of althans kan, worden gefinancierd. 

De waardering tegen op een vroeger tijdstip geldende prijzen 
mag uitsluitend worden betrokken op goederen die soortgelijk, 
althans soortverwant zijn aan de op dat vroegere tijdstip aan-
wezige goederen. Dit geldt voor aard, kwaliteit en prijs der goe-
deren. Het is niet voldoende dat goederen tot een zelfde 
branche behoren. 

Met betrekking tot de waardering van door een onder-
neming geproduceerde en nog in voorraad zijnde goederen 
(fabrikaten, halffabrikaten, onderhanden werken) heeft de 
Hoge Raad beslist, dat als voortbrengingskosten zijn te be-
schouwen de uitgaven welke bepaaldelijk door de vervaardi-
ging van deze goederen worden opgeroepen en dat daarom het 
constante deel van de algemene bedrijfskosten niet tot de 
voortbrengingskosten behoort. Dit deel van de kosten behoeft 
de ondernemer dus bij de fiscale winstbepaling niet in de 
waarde van zijn voorraad produkten te begrijpen. De Hoge 
Raad omschrijft het constante deel van de algemene bedrijfs-
kosten als de constante aan de algemene opzet van het bedrijf 
verbonden kosten en overweegt, dat deze kosten, zolang het 
bedrijf op de bestaande voet wordt voortgezet, in beginsel on-
afhankelijk van het wisselende verloop van de produktie wor-
den gemaakt. Nader is gebleken dat hieronder niet vallen de 
afschrijvingen op rechtstreeks aan de produktie dienstbare 
machines en gereedschappen. De waarde daarvan wordt van 
lieverlede rechtstreeks aan de produkten afgestaan en in het 
algemeen in het huidige tijdsgewricht in de waarde van het 
gerede produkt teruggevonden. Deze kosten dienen daarom 
thans in het algemeen wel bij de waardering van de voorraad 
in aanmerking te worden genomen. 

Het vorenstaande geldt zowel voor goederen die op voor-
raad zijn geproduceerd als voor produkten die op bestelling 
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zijn vervaardigd en voor onderhanden werken van een aan-
neming>bedrijf. 

Indien het ijzeren-voorraadstelsel wordt toegepast, werkt 
het buiten aanmerking laten van het constante deel van de al-
gemene bedrijfskosten uiteraard door in de prijs bij de aanvang 
van het jaar, met ingang waarvan het stelsel wordt ingevoerd, 
d.i. in de voortaan geldende vaste basisprijs. 

Uit de jurisprudentie inzake huurkooptransacties kan worden 
afgeleid dat het in overeenstemming is met goed koopmans-
gebruik de winst daarop tot uitdrukking te brengen naar ge-
lang de huurkooptermijnen worden voldaan of voor zover aan 
huurkooptermijncn meer wordt voldaan dan de boekwaarde 
(d.i. in het algemeen de kostprijs) van het in huurkoop af-
gelevcrde goed bedraagt. In het eerste geval wordt de bruto-
winst telkens voor een evenredig deel tot uitdrukking gebracht 
zodra de afnemer een termijn betaalt. In het tweede geval 
wordt met het tot uitdrukking brengen van winst gewacht, 
totdat een bedrag gelijk aan de boekwaarde (d.i. in het al-
gemeen de kostprijs) van het goed aan huurkooptermijnen is 
ontvangen. De aan de huurkoopovereenkomst verbonden kos-
ten worden dan onmiddellijk ten laste van de winst gebracht. 
Aannemelijk is, dat een combinatie van vorenbedoelde wijze 
van winstbepaling met het ijzeren-voorraadstelsel eveneens als 
in overeenstemming met goed koopmansgebruik zal worden 
beschouwd. 

De vraag van de aan het woord zijnde leden of deze arresten 
niet tot gevolg hebben dat in toenemende mate en in het bij-
zonder bij expanderende bedrijven stille reserves ontstaan, 
waarover de belastingheffing niet, althans eerst in een verre toe-
komst, plaats vindt, kunnen de ondergetekenden niet geheel 
ontkennend beantwoorden. Wel dient te worden bedacht dat 
niet alle prijzen voortdurend stijgen. Te wijzen valt op de grond-
stoffenprijzen, welke reeds enkele jaren aan een dalend verloor» 
onderhevig zijn. Zoals bekend mag worden verondersteld, 
wordt juist voor grondstoffen het ijzeren-voorraadstelsel toege-
past. Een en ander tegen elkaar afwegend, menen de onder-
getekenden dan ook dat de vrijheid welke aan de ondernemers 
is gegeven met betrekking tot de waardering van voorraden 
niet zodanig is, dat zij uit een oogpunt van rechtvaardige be-
lastingheffing niet meer zou kunnen worden aanvaard, noch 
achten zij een regeling geboden krachtens welke bijvoorbeeld 
periodiek een zeker percentage van de vorenbedoelde stille 
reserves aan de winst wordt toegevoegd. 

Evenals de eerder aan het woord zijnde vele leden hebben 
de hier aan het woord zijnde leden de acht argumenten uit de 
memorie van toelichting besproken en deze eveneens onder de 
letters a tot en met /; gerubriceerd. 

a tot en met c. Dat de ondergetekenden de toepassing van 
de vervangingswaardeleer bij de berekening van de afschrijvin-
gen op duurzame produktiemiddelen voor de belastingheffing 
niet als een ideaal zien, blijkt duidelijk uit het vorenstaande 
betoog. 

d. De mening van deze vele andere leden omtrent dit ar-
gument komt overeen met die van de ondergetekenden. 

e. De vele andere leden onderschrijven dit aangevoerde 
argument. Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn ge-
worden, beschouwen de ondergetekenden het als een van de 
grootste bezwaren tegen invoering van de vervangingswaarde-
leer in het fiscale stelsel dat in tijden van dalende conjun-
tuur hogere fiscale verplichtingen ontstaan. De ondergeteken-
den beschouwen dit als zijnde niet in het belang van een ver-
antwoorde belastingheffing. 

ƒ. Ook de ondergetekenden zijn door hetgeen vele leden 
daaromtrent opmerken niet overtuigd van het conjunctuurni» 
vellerende effect van de vervangingswaardeleer. De vele andere 
leden wijzen er terecht op dat het ontbreken van dit effect 
wordt erkend op blz. 35 van het rapport van de Commissie 
van de Vereniging voor Belastingwetenschap die de mogelijk* 
heden van toepassing van substantialistische winstopvattingen 
op het fiscale terrein bestudeerde. 

g. In het vorenbedoelde rapport van de Commissie van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap wordt een stelsel aan de 

orde gesteld, dat behoort tot de na de indiening van dit wets-
ontwerp naar voren gebrachte stelsels op het stuk van de sub-
stantialistische winstbepaling. Een dergelijk systeem is voorge-
stcld in De Nederlandse Industrie van 1 september 1960 (blz. 
562—564) en in het adres van Kamers van Koophandel 
van 23 februari 1961 (blz. 3—4). Naar aanleiding hiervan zij 
het volgende opgemerkt. 

Het stelsel van de Commissie van de Vereniging voor Belas-
tingwetenschap gaat ervan uit dat bij de berekening van de 
totale winst met behulp van een algemeen indexcijfer de in-
vloed van veranderingen in de geldwaarde wordt uitgescha-
keld. Bovendien zou deze geldwaardecorreetie op de totale 
winst reeds bij de jaarlijkse winstberekening ctappe-gewijs die-
nen plaats te vinden. Het opvolgen van dit voorstel van de 
Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap zou 
erop neerkomen dat het gulden-is-guldenstelsel geheel en al 
zou worden losgelaten. 

De ondergetekenden hebben er kennis van genomen dat 
deze Commissie tot een conclusie kon komen, die zelfs de 
aanhangers van de vervangingswaardetheorie niet als een on-
derdeel van hun leer beschouwen. Gesteld dat er een bedrijf s-
economisch motief voor zou kunnen worden aangegeven, dan 
nog vermogen de ondergetekenden niet in te zien waarom bij 
het beëindigen van de onderneming de tot dat ogenblik onbc-
last gebleven inkomensbestanddelen niet belast zouden dienen 
te worden. Bij het einde van de bestaansduur van de onder-
neming vervallen immers de objectiverende factoren welke tot 
een uitstel van de belastingheffing aanleiding hebben ge-
geven. De persoonlijke aspecten treden dan weer volledig op 
de voorgrond. Dit is dan ook het gerede moment de uitgestel-
de belastingheffing te effectueren. 

De door deze Commissie voorgestelde methode dient daarom 
beoordeeld te worden uit het gezichtspunt van een rechtvaar-
dige verdeling van lasten over alle groepen van contribuabe-
len. Indien men dit doet, kunnen de ondergetekenden niet in-
zien waarom een ondernemer een voorkeursbehandeling zou 
moeten genieten in een situatie waarin hij juist geen onder-
nemer meer is. 

Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen bepleit deze Commis-
sie een correctie op de afschrijvingen aan de hand van index-
cijfers, welke voor elke groep van gelijksoort:ge produktiemid-
delen zouden moeten worden vastgesteld. Het afschrijvingssys-
teem dat voorgesteld is in De Nederlandse Industrie en door 
Kamers van Koophandel komt erop neer, dat naast de af-
schrijving op basis van de historische kostprijs tevens het ver-
schil tussen enerzijds de aan de hand van een landelijk index-
cijfer bepaalde vervangingswaarde van de verbruikte werkeen-
heden van het totaal van de duurzame produktiemiddelen en 
anderzijds de historische kostprijs daarvan op een reservereke-
ning wordt geboekt. Deze reserverekening is gebonden aan 
het complex en wordt niet verminderd bij het afstoten van een 
bedrijfsmiddel waarop tevoren extra-afschrijvingen zijn ver-
richt. 

Beide stelsels worden gekenmerkt door het gebruik van in-
dexcijfers. Afgezien nog van de vraag welke instantie een zo-
danig indexcijfer dient vast te stellen, lost een dergelijk sys-
teem de waarderingsmoeilijkheden niet op, doch verplaatst het 
deze naar de vaststellende instantie. In het systeem van De 
Nederlandse Industrie en Kamers van Koophandel is sprake 
van een landelijk indexcijfer. Het or.tgaat de ondergetekenden 
wat de betekenis van een dergelijk cijfer zou kunnen zijn. De 
Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap ver-
fijnt het tot indexcijfers per groep goederen, hetgeen tot een 
cijfer van meer beperkte betekenis leidt. Doch hierbij rijst de 
vraag hoe de goederen gegroepeerd moeten worden, dus wat 
als groepscriterium dienst zou moeten doen. Het zal de vele 
andere leden niet ontgaan zijn dat hier dezelfde bezwaren op-
treden als bij de in het vorenstaande besproken methode van 
normale-voorraadwaardering, welke om deze reden werd ver-
worpen. In het vorenstaande hebben de ondergetekenden reeds 
hun mening kenbaar gemaakt ten aanzien van inflatie-correcties 
met behulp van indexcijfers. In het licht van het bovenstaande 
zijn de ondergetekenden van mening dat het geen aanbeveling 
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verdient de bepleite waarderingsstelsels voor fiscaal gebruik 
toe te staan. Ten overvloede zij aan het vorenstaande nog toe-
gevoegd, dat het geen wezenlijk verschil maakt of de correcties 
jaar voor jaar, dan wel — periodiek — over langere perioden 
worden toegepast. Tegen beide methoden gelden dezelfde be-
zwaren. 

Met de mening van verschillende leden dat het winstbegrip 
van het ontwerp niet wezenlijk verschilt van het huidige, kun-
nen de ondergetekenden instemmen. De grootheden die het 
winstbegrip kent, zullen in guldens moeten worden gemeten. 
De constatering van deze leden dat het gulden-is-guldenstelsel 
onverkort wordt gehandhaafd, is juist. 

Ten aanzien van de vermogenswinsten in de bedrijfssfeer 
die tot uiting komen bij overlijden, overdracht en liquidatie, 
menen de ondergetekenden dat in het ontwerp aanzienlijke 
verzachtingen zijn opgenomen. Ongetwijfeld is de vraag of de 
vervangingswaardeleer volledig moet worden ingevoerd, bij-
zonder belangrijk. Het is de ondergetekenden echter niet dui-
delijk waarom de verschillende leden aan de constatering dat 
de vervangingswaardeleer een onderneming kan beschermen 
tegen vele schadelijke gevolgen van een langzame inflatie, de 
conclusie verbinden dat deze leer in tijden van algemeen stij-
gende prijzen een rechtvaardiger en juister belastingheffing 
mogelijk kan maken. Zij menen in het vorenstaande te hebben 
aangetoond dat dit niet het geval is. 

Daaraan zij nog toegevoegd dat het toch wel een merk-
waardig facet zou zijn van de onderhavige leer, dat zij bij een 
bepaalde economische situatie rechtvaardig zou werken, doch 
in een andere juist niet. De ondergetekenden delen de mening 
van deze leden dat de toepassing in een tijd van depressie aan-
leiding kan geven winsten te belasten die dan door het bedrijfs-
leven als verliezen zullen worden beschouwd. In het voren-
staande hebben de ondergetekenden reeds uiteengezet dat dit 
een van hun grote bezwaren is tegen fiscaalrechtelijke toepas-
sing van de vervangingswaardeleer. 

De mening van de hier aan het woord zijnde leden dat het 
uitgangspunt van het ontwerp het voordeel heeft dat de belas-
ting geheven wordt op tijdstippen die daarvoor gunstig zijn, 
kunnen de ondergetekenden onderschrijven. 

Het verheugt de ondergetekenden dat deze leden zich ervan 
bewust zijn, dat fiscale toepassing van de vervangingswaarde-
leer erop neerkomt dat aan de ondernemers een soort goud-
clausule wordt verleend, waardoor de gevolgen van de in-
flatie kunnen worden ontgaan. Het huidige systeem, waarbij 
diit niet mogelijk is, werkt in dit opzicht rechtvaardiger. 

De ondergetekenden hebben er kennis van genomen dat 
deze leden een nadere aanvulling zouden wensen ten aanzien 
van het voorgestelde systeem van waardering van bedrijfs- en 
beroepsvoorraden ten behoeve van de vaststelling van de jaar-
winst. Naar het de ondergetekenden voorkomt laat de ver-
vangingskoopgedachte niet toe, dat de thans aangelegde norm-
voorschriften worden verruimd. Zij moeten met de aan het 
woord zijnde leden van mening verschillen over de vraag of 
binnen het ijzeren-voorraadstelsel een adequate regeling moge-
lijk is ten aanzien van het fiscaal onderling vervangbaar s!el-
len van technisch onderling vervangbare grondstoffen of tech-
nisch andersoortige doch wel soortverwante grondstoffen. 
Deze moeilijkheden worden ook wel aangeduid als het pro-
bleem van de economische vervanging. Aangezien de ondergc-
tekenden op grond van de in het vorenstaande aangevoerde ar-
gumenten geen mogelijkheid zien op dit stuk verder te gaan dan 
thans reeds geschiedt, kunnen zij de verschillende leden niet 
tegemoet komen door een nadere aanvulling van het systeem 
van voorraadwaardering te geven. 

Ook de methode, bepleit in het adres van 22 april 1960 van 
het Nederlands Instituut van Accountants, de Vereniging van 
Academisch Gevormde Accountants en de Nederlandse Orde 
van Belastingconsulenten, vormt geen voor de ondergeteken-
den aanvaardbaar stelsel. Voor hun bezwaren daartegen zij 
verwezen naar het eerder in deze memorie daaraan gewijde 
betoog. 

Voor toepassing van het thans toegestane ijzeren-voorraad-
stelsel is volgens de jurisprudentie voor de middelgrote en 
kleine ondernemingen zeker niet steeds een ingewikkelde of 
omvangrijke voorraadadministratie vereist. 

De ondergetekenden zijn van mening dat het geen aanbe-
veling zou verdienen over het waarderingssysteem van be-
drijfs- en beroepsvoorraden op grond van artikel 22 van de 
Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 
een advies aan de Hoge Raad te vragen. Op het stuk van de 
jaarlijkse voorraadwaardering laat het ontwerp van wet de 
ondernemer vrij, zolang hij volgens goed koopmansgebruik 
handelt en een bestendige gedragslijn volgt. Ten aanzien van 
deze vereisten heeft de jurisprudentie duidelijke lijnen getrok-
ken. Het is niet aan te nemen dat de Hoge Raad in het geven 
van een advies ex artikel 22 van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie aanleiding zou vinden zijn opvattingen omtrent 
deze vereisten te wijzigen. Overigens vermogen de onderge-
tekenden niet in te zien, wat het belang voor de rechtszeker-
heid zou kunnen zijn van een niet-bindend advies van de Hoge 
Raad. Ten aanzien van de bestendige gedragslijn moge nog 
worden verwezen naar hetgeen eerder in deze memorie dien-
aangaande is betoogd. 

Het is niet de bedoeling van de ondergetekenden geweest, 
de afwijzing van de afschrijving op bedrijfsmiddelen naar ver-
vangingswaarde te motiveren met de gezamenlijke werking 
van het bestaande afschrijvingssysteem, de vervroegde afschrij-
ving en de vervangingsreserve. Echter kan niet ontkend wor-
den dat daardoor de financiering van vervangende produktie-
middelen wordt vergemakkelijkt. Doch de compenserende 
werking van deze maatregelen voor de winstbepaling heeft 
niet voorgezeten bij de invoering daarvan. De vervroegde af-
schrijving is — evenals de investeringsaftrek — destijds in het 
belang van de economische structuur van ons land ingevoerd. 

Het is de ondergetekenden niet geheel duidelijk, wat de hier 
aan het woord zijnde leden bedoelen met de stelling dat het 
niet mogelijk is de waardedaling van het object van afschrijving 
in meerdere mate te relateren aan de economische slijtage. De 
wijze waarop de Hoge Raad de wettelijke bepalingen inzake af-
schrijvingen interpreteert staat toch toe, dat ook onder het hui-
dige fiscale regime bij de afschrijving rekening gehouden kan 
worden met de economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. 
De ondergetekenden vermogen niet in te zien waarom de nor-
male afschrijving niet gekoppeld dient te worden aan de ver-
vroegde afschrijving. Het gaat in beide gevallen om afschrij-
ving van de historische kostprijs. Toegegeven kan worden dat 
de vervroegde afschrijving daarnaast nog een ander doel 
heeft, nl. om het mogelijk te maken dat betaling van belasting-
schuld kan worden verschoven. Indien echter naast het bedrag 
van de vervroegde afschrijving bovendien nog de totale kost-
prijs op normale wijze zou mogen worden afgeschreven, zou 
het in feite op een afstel van belastingbetaling neerkomen; dit 
zou dus betekenen dat een extra-investeringsaftrek zou worden 
verleend boven de bestaande. 

De door de hier aan het woord zijnde leden en ook door 
verscheidene leden bepleite methode van periodieke opwaar-
dering, c.q. afwaardering van de boekwaarde van bedrijfsmid-
delen verschilt in wezen niet van een permanente herwaar-
deringsmogelijkheid. De argumenten die de ondergeteken-
den in het vorenstaande tegen deze laatste methode naar vo-
ren hebben gebracht, gelden ook de periodieke methode van 
herwaardering. De ondergetekenden kunnen zich voorstellen 
dat plotseling optredende divergenties tussen de boekwaarde 
en de werkelijke waarde van bedrijfsmiddelen, veroorzaakt 
door bv. oorlogsomstandigheden of natuurrampen, aanleiding 
zouden kunnen zijn tot het toestaan van een herwaardering 
voor eenmaal. Het behoeft wel geen betoog dat dergelijke 
oorzaken thans niet aanwezig zijn. 

Eveneens nemen de ondergetekenden, zoals zij in het vo-
renstaande uitvoerig hebben betoogd, een afwijzend stand-
punt in ten aanzien van de noodzaak een zekere overeenstem-
ming te bereiken met de bestaande waarderingsmogelijkhe-
den van bedrijfs- en beroepsvoorraden. 
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Artikel 6. De vraag van zeer vele leden of indien in het 
eerste lid de woorden „daaronder begrepen hij, die, anders dan 
als aandeelhouder, mede gerechtigd is tot het vermogen van een 
onderneming" zouden worden geschrapt, over de betekenis 
van dit lid onduidelijkheid ontstaat, dan wel een wijziging van 
de inhoud van dit lid wordt veroorzaakt, wordt bevestigend 
beantwoord. Met name zou bij weglating van deze woorden 
twijfel rijzen over het antwoord op de vraag of de blote 
eigenaar van een onderneming, ingeval hij tot vervreemding 
van zijn bezit overgaat, wel onder de tekst van de bepaling 
gebracht zou kunnen worden. Opdat vaststaat dat alle voor-
delen uit onderneming ook inderdaad als winst kunnen worden 
belast en mede in aanmerking genomen dat ook de Hoge Raad 
dit criterium hanteert (arrest van 9 januari 1952, B. 9135), 
verdient het naar de mening van de ondergetekenden de voor-
keur deze twijfel te vermijden. 

Artikel 7. De vraag van vele leden of het vervallen van 
artikel 18 van het Besluit 1941 tot gevolg heeft dat het gebruik 
van de eigen woning, indien dit met de uitoefening van een 
landbouwbedrijf rechtstreeks verband houdt, niet meer als 
mede tot het landbouwbedrijf behorend zal worden beschouwd, 
kan niet in het algemeen worden beantwoord. Het vervallen 
van deze bepaling betekent dat voor de landbouwer dezelfde 
regels zullen gelden als voor een andere ondernemer, nl. dat 
hij binnen de grenzen der redelijkheid kan beslissen of het 
woongedeelte tot het bedrijfsvermogen behoort. Aangezien 
naar het de ondergetekenden voorkomt het woongedeelte, 
waarvan het gebruik meestal rechtstreeks met de uitoefening 
van het landbouwbedrijf verband houdt, in de regel tot het 
bedrijfsvermogen zal worden gerekend, zal een splitsing tussen 
de onderhoudskosten van het woongedeelte en die van het 
bedrijfsdeel zelden behoeven te worden gemaakt. De opvatting 
van de Hoge Raad dat artikel 18, tweede lid, 3°, van het 
Besluit 1941 niet van toepassing is voor gepachte boederijen, 
brengt mede dat de door de pachter voor het woongedeelte ge-
dane uitgaven in beginsel voor hem privé-uitgaven vormen en 
niet voor aftrek als bedrijfskosten in aanmerking komen. Van 
administratieve moeilijkheden van enige betekenis is bij de 
toepassing van deze arresten niet gebleken. 

Artikel 8. Het verheugt de ondergetekenden dat vele le-
den zich kunnen verenigen met de argumenten die de onder-
getekenden in de memorie van toelichting hebben aange-
voerd voor de afschaffing van de zgn. landbouwvrijstelling. Bij 
het oordeel over deze vrijstelling dienen deze argumenten, nl. 
dat de grond voor de eigenaar die daarop zelf een landbouw-
bedrijf uitoefent, een bedrijfsmiddel vormt en dat de bestaan-
de vrijstelling een inbreuk betekent op het algemene winstbe-
grip, naar de mening van de ondergetekenden dan ook bij af-
weging tegen de argumenten welke voor de vrijstelling pleiten, 
de doorslag te geven. 

De verschillen tussen de fiscale positie van de eigenaar-ge-
bruiker en de eigenaar-verpachter, waarvoor deze leden aan-
dacht vragen, onderscheiden zich niet principieel van andere 
soortgelijke verschillen in andere sectoren van het bedrijfsle-
ven. Zij dienen te worden gezien in het licht van het fisca-
le winstbegrip, volgens hetwelk wijziging van de waarde van 
zaken welke door de ondernemers worden ingezet in het op 
het creëren van winst gerichte proces, een element van 
deze winst behoort uit te maken. De aan het woord zijnde 
leden brengen in dit verband mede het vraagstuk van de ver-
mogenswinstbelasting ter sprake. Te dezer zake mogen de on-
dergetekenden volstaan met te verwijzen naar hun uitvoerige 
uiteenzetting daarover eerder in deze memorie van antwoord 
onder het hoofd „inkomensbegrip". Op deze plaats zij slechts 
opgemerkt dat een — wellicht tijdelijke — waardestijging van 
de grond ten gevolge van schaarste en geringe vermeerder-
baarheid ervan, geen aanleiding kan vormen tot de invoering 
van een algemene — zich niet tot een bepaald object beper-
kende — vermogenswinstbelasting. 

De mening van verscheidene leden dat in plaats van het 
zgn. boerenprivilege af te schaffen dit juist zou dienen te wor-

den uitgebreid tot alle bedrijven en beoefenaren van vrije be-
roepen, is niet die van de ondergetekenden. Een vrijstelling 
voor waardeveranderingen van onroerende goederen die een 
gevolg zijn van wijzigingen in economische of monetaire om-
standigheden, zou in wezen niet anders zijn dan een tussen-
standpunt tussen een over de gehele linie geldend nominalis-
tisch systeem en het in fiscale zaken over de gehele linie, t.w. 
voor alle bedrijfsmiddelen, aanvaarden van de vervangingswaar-
deleer. De overwegingen die voor de ondergetekenden heb-
ben gegolden bij het bepalen van hun standpunt inzake de 
laatstbedoelde leer, gelden ook ten aanzien van het tussenstand-
punt. Daarenboven zou een uitbreiding van de vrijstelling tot 
alle ondernemers — beoefenaren van vrije beroepen daaron-
der begrepen — de uitvoering van de wet in belangrijke mate 
verzwaren. De waarlijk niet gemakkelijk te beantwoorden 
vraag of een waardeverandering van een onroerend goed 
al dan niet in de uitoefening van het bedrijf of beroep is ont-
staan, een vraagstuk dat zich thans alleen ten aanzien van 
landbouwbedrijven voordoet, zou dan voor alle ondernemingen 
een rol gaan spelen. Dat overigens de belastingheffing over 
waardestijgingen van onroerende goederen onereus zou zijn, 
omdat bij het opnemen van deze zaken onder het bedrijfsver-
mogen de consequenties daarvan niet konden worden voor-
zien, kunnen de ondergetekenden niet onderschrijven. In deze 
kan immers nauwelijks van het doen van een keus worden 
gesproken, omdat deze goederen reeds van oudsher naar de 
omstandigheden al dan niet tot het bedrijfsvermogen beho-
ren. Werd al doelbewust een keus gedaan, dan brengt ook de-
ze keus — zoals in zovele andere gevallen — een aantal risi-
co's mede, waaronder die dat een wijziging in het fiscale re-
gime wordt gebracht. 

Verschillende leden geven als hun mening te kennen dat bij 
de beoordeling van de onderwerpelijke vrijstelling gelet moet 
worden op de unieke plaats, welke de grond bij het landbouw-
bedrijf als bedrijfsmiddel inneemt. Voor het geval deze leden 
daarbij voor ogen mocht staan dat in het landbouwbedrijf 
andere eigendomsverhoudingen bestaan dan bij andere bedrij-
ven, merken de ondergetekenden op dat in 1959 in Nederland 
47 pet. van de totale oppervlakte cultuurgrond eigendom was 
van de boer, terwijl naar de toestand van 1955 de panden 
waarin een ambacht wordt uitgeoefend of een detailhandels-
bedrijf is gevestigd, eveneens voor 47 pet. eigendom zijn van 
de middenstander. Dit cijfer is uiteraard niet voor alle soor-
ten van bedrijven hetzelfde; het maakt bv. een groot verschil 
op welke soort grond het landbouwbedrijf wordt uitgeoefend, 
en wat ambacht en detailhandel betreft, zijn de eigendomsver-
houdingen, behalve naar de aard van het bedrijf, nog ver-
schillend naar de grootte van het inkomen en naar de grootte 
van de gemeente van vestiging. Maar in geen geval liggen de 
verhoudingen zo dat zij een grond kunnen vormen om het 
landbouwbedrijf in een bijzonder bevoorrechte positie te 
plaatsen. 

Omtrent de in de E.E.G.-landen geldende regelingen voor 
de vaststelling van de winst van een landbouwbedrijf met be-
trekking tot de waardevermeerdering van de gronden kun-
nen de ondergetekenden het volgende mededelen. 

De Bondsrepubliek Duitsland en Luxemburg hebben een 
vrijstelling zoals Nederland deze thans kent. Bij Frankrijk en 
Italië komt de vraag niet aan de orde in verband met de for-
faitaire belastingheffing die deze landen in het algemeen op 
inkomsten uit het landbouwbedrijf toepassen. In het nieuwe 
Belgische belastingstelsel wordt overwogen waardeverschil-
len ter zake van ongebouwde bedrijfseigendommen volledig 
vrij te stellen. 

De ondergetekenden hebben er kennis van genomen dat 
verschillende andere leden voorshands van mening zijn dat 
grond, anders dan bv. een machine of een gebouw, geen be-
drijfsmiddel zou zijn. Zo deze leden hiermede bedoelen tot 
uitdrukking te brengen dat de grond, zijnde een groep werk-
eenheden die niet vermindert, een bedrijfsmiddel is met andere 
eigenschappen dan machines en gebouwen, vinden zij de onder-
getekenden uiteraard aan hun zijde. Dit verschil geeft dan ook 
aanleiding de grond in zoverre fiscaal anders te behandelen 
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dan machines en gebouwen, dat daarop niet kan worden afge-
schreven. Het handhaven van de bijzondere vrijstelling kan 
echter op dit verschil niet worden gegrond. 

De door deze leden aangehaalde adressen van het Land-
bouwschap en de Federatie van Landeigenaren geven, na het 
vorenstaande, in verband met de daarin geuite gedachte dat 
de eigen boer in twee kwaliteiten optreedt, nl. als eigenaar van 
zijn grond en als ondernemer, nog aanleiding het volgende op 
te merken. De ondergetekenden kunnen niet inzien dat op dit 
stuk de situatie bij landbouwondernemingen anders zou liggen 
dan bij andere ondernemingen. Geheel afgezien nog van de 
vraag of men in enig opzicht van twee wezenlijk te onder-
scheiden kwaliteiten zou kunnen spreken, doet het zich 
toch ook bij andere ondernemingen voor dat de onderne-
mer eigenaar is van in het bedrijf aangewende onroerende 
goederen. Doch bovendien is de in de adressen gestelde 
scheiding van kwaliteiten naar de mening van de onderge-
tekenden fiscaal niet relevant. In wezen gaat het immers om 
het — voor alle ondernemingen geldende — onderscheid tus-
sen privé-goederen en goederen welke — ook maatschap-
pelijk gezien — een integrerend onderdeel van de onderne-
ming van de eigenaar vormen. Er zijn geen redenen het 
binnen de laatste groep van goederen bestaande onder-
scheid te bestendigen, een onderscheid dat — afgezien van 
de vraag welke criteria daarvoor zouden moeten gelden — 
een kunstmatig karakter draagt. Daarbij mag niet uit het oog 
worden verloren dat deze sector van bedrijvigheid een maat-
schappelijk ontwikkelingsproces doormaakt en de afstand van 
land- en tuinbouw tot de industriële sector geringer wordt. 

De gedachtengang van de vele leden, die ten aanzien van 
het onder letter c voorgestelde opmerken dat naar hun mening 
de in de memorie van toelichting gegeven uiteenzetting over de 
mogelijkheid om slechts eenmaal de franchise van f 7500 ts ge-
nieten, niet een geheel adequate formulering in de wettekst 
heeft gevonden, is de ondergetekenden niet duidelijk. Met het 
begrip onderneming wordt niet anders bedoeld dan de organi-
satie van kapitaal en arbeid, door een contribuabele opge-
bouwd en in stand gehouden met het oogmerk om winst te be-
halen. De opmerking in de memorie van toelichting dat het 
woord „staken" thans duidelijk aangeeft dat men op vrijstel-
ling van f 7500 slechts eenmaal een beroep kan doen en wel 
wanneer men blijvend en voor goed zijn onderneming prijs-
geeft, bedoelt aan te geven dat slechts aanspraak op de vrij-
stelling bestaat als de onderneming zoals deze op dat moment 
bestaat een einde neemt, ongeacht of dit geschiedt door liqui-
datie, overdracht of op andere wijze. Uiteraard sluit dit niet 
uit, dat een belastingplichtige tijdens zijn leven meer dan eens 
de vrijstelling van f 7500 kan genieten als hij gedurende zijn 
leven meer dan eenmaal een onderneming staakt. In het licht 
van het vorenstaande is de formulering van artikel 8, letter c, 
naar de mening van de ondergetekenden dan ook in overeen-
stemming met hetgeen is bedoeld. 

De vraag of met de zinsnede „voor zover het aldus behaalde 
bedrag uitgaat" niet bedoeld wordt „voor zover de bepaalde 
voordelen uitgaan" moet wel op een misverstand berusten, 
waarschijnlijk veroorzaakt door een drukfout. De in artikel 8, 
letter c, opgenomen zinsnede luidt immers „voor zover het 
aldus bepaalde bedrag uitgaat". De ondergetekenden achtten 
de beslaande tekst juist, aangezien daarbij de bedoeling heeft 
voorgezeten cumulatie van de onderhavige vrijstelling en die 
van artikel 17a te voorkomen in dier voege, dat tot het hoogste 
van de beide bedragen vrijstelling wordt verleend. 

Als antwoord aan vele andere leden, die het op prijs zou-
den stellen een uiteenzetting te ontvangen over de aard en de 
inhoud en de daardoor op te roepen uitvoeringsbezwaren van 
de in de memorie van toelichting gestelde „ingewikkelde aan-
vulling", indien men het behoud wenst van de evenredige vrij-
stelling van f 7500 bij gedeeltelijke overdracht of liquidatie, 
moge het volgende dienen. Bij een overdracht of liquidatie van 
een gedeelte van een bedrijf moet de grootte van de vrijstcl-
ling worden berekend naar evenredigheid van de waarde van 
het overgedragen bedrijfsvermogen tot de waarde van het ge-

hele bedrijfsvermogen. Wordt in een bepaald jaar de onderne-
min.g gestaakt nadat in het verleden één of meermalen een gc-
dcelte van de onderneming is overgedragen of geliquideerd, 
dan bestaat, naar aangenomen wordt, volgens de huidige bepa-
lingen bij het staken aanspraak op een vrijstelling van f 7500, 
terwijl bij de voorafgaande gedeeltelijke overdrachten of liqui-
daties een evenredig gedeelte van dit bedrag is vrijgesteld. Moet 
nu voorkomen worden dat in totaal een hoger bedrag dan f 7500 
wordt genoten, dan moeten de reeds genoten vrijgestelde be-
dragen bij de staking van de onderneming gekort worden. Bij 
elke overdracht of liquidatie van een gedeelte van de onder-
neming zou voorts een omrekening nodig zijn naar de verhou-
dingen welke bij de eerste gedeeltelijke overdracht of liquidatie 
hebben bestaan. Het komt de ondergetekenden voor dat het op-
nemen van een dermate gecompliceerde regeling, mede gezien 
het geringe belang, niet gerechtvaardigd is. 

De ondergetekenden betreuren het dat vele leden het be-
drag van f 7500, wanneer het gaat om staking van een onder-
neming wegens ouderdom of invaliditeit, als belachelijk laag 
kwalificeren. Nu ten behoeve van de oudedagsvoorziening een 
regeling is getroffen in het voorgestelde artikel 17a, heeft de 
vrijstelling van f 7500 vooral betekenis voor de gevallen waarin 
een kleine onderneming wordt gestaakt. In deze gevallen recht-
vaardigt de wens geschillen over kleinigheden te voorkomen 
een — beperkte — inbreuk op het winstbegrip. De franchise 
mag niet worden gezien als een honorering voor het uitoefenen 
van een bedrijf gedurende een zeker aantal jaren, doch is ver-
leend ter wille van de eenvoud en mede omdat in de bij staking 
behaalde winst een kapitaalselement schuil gaat. Een verhoging 
van het vrijgestelde bedrag als de aan het woord zijnde leden op 
het oog hebben, zou naar het oordeel van de ondergetekenden 
bepaaldelijk in strijd komen met de algemeenheid en gelijkheid 
welke bij de belastingheffing in acht genomen moeten worden. 
Het rekening houden met het aantal jaren waarin men de onder-
noming heeft opgebouwd pas», zoals uit het vorenstaande blijkt, 
niet bij hetgeen met de onderhavige bepaling wordt beoogd, ge-
heel afgezien nog van het feit dat een dergelijke voorziening in 
de uitvoeringssfeer een nieuwe complicatie zou medebrengen. 
De ondergetekenden kunnen dan ook de suggestie van deze 
leden om de vrijstelling — voor zover geen gebruik is gemaakt 
van de aftrek van lijfrentepremies — te stellen op een maxi-
mum-bedrag gelijk aan het aantal jaren dat het bedrijf is uit-
geoefend maal f 3600, niet overnemen. 

Artikel 9. Naar aanleiding van het oordeel van vele leden, 
die de eis „en welke slechts gewijzigd kan worden indien 
bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen" te stringent 
vinden, merken de ondergetekenden op dat met het stellen van 
deze eis in wezen beoogd is een synthese te vinden tussen de 
belangen van de contribuabelen en die van de fiscus, waarbij 
bedacht moet worden dat de belastingheffing haar eigen eisen 
stelt en moet stellen. Zou immers ook zonder de aanwezigheid 
van bijzondere omstandigheden de mogelijkheid tot stelsel-
wijziging worden geboden, dan zou dit de deur openen voor 
een zodanige wisseling in de berekening van het jaarlijkse 
bedrijfsresultaat, dat een juiste belastingheffing in gevaar 
wordt gebracht. De in het ontwerp overgenomen formulering 
van het Besluit 1941, die — na een uitvoerige gedachten-
wisseling — bij de Wet Belastingherziening 1950 tot stand 
is gekomen, geeft enerzijds een bescherming aan de belangen 
van de fiscus, welke zich ertegen verzetten dat de bclasting-
plichtige zonder voldoende begrenzing de vrijheid heeft het 
stelsel van winstberekening te wijzigen en dit te kiezen dat voor 
hem het voordeligst is, en aldus de nadelige uitkomsten op de 
fiscus af te wentelen. Anderzijds laat zij de ondernemer de 
vrijheid bij de aanvang van zijn onderneming en wanneer zich 
bijzondere omstandigheden voordoen zijn keus te bepalen op het 
voor zijn onderneming meest passende, binnen de grenzen van 
goed koopmansgebruik blijvende, stelsel van winstberekening. 
Voor de vervanging van een op zichzelf aanvaardbaar stelsel 
van winstberekening door een beter stelsel zal de eis geen be-
letsel vormen, indien zodanige stelselverandering haar grond 
vindt in gewijzigde bedrijfseconomische opvattingen zodra deze 
door de belastingrechter worden aanvaard. 
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Zoals de ondergetekenden ook reeds bij de behandeling van 
de algemene opmerkingen betreffende de winst uit onder-
neming hebben doen blijken, zijn zij in tegenstelling tot de hier 
aan het woord zijnde leden van oordeel dat de eis niet te 
stringent is. Voorts zijn — zoals ook hierna zal blijken — 
rechtspraak en praktijk er in geslaagd aan de cis een bevre-
digende toepassing te geven. Redenen om de geciteerde zin-
snede te laten vervallen of te wijzigen, zijn er dan ook niet. 

Het verheugt de ondergetekenden dat verscheidene leden 
de opvatting delen dat de waardering van voorraden, zoals 
die volgens dit artikel moet plaats vinden, in beginsel voldoet 
aan bedrijfseconomische eisen. De bezwaren die deze leden 
in dit verband naar voren brengen tegen de bij de waardering 
in acht te nemen bestendige gedragslijn, zijn de ondergeteken-
den niet geheel duidelijk. Deze leden wijzen op de erkenning 
door de belastingrechter van het zgn. lifo-stelsel en het ijzeren-
voorraadstelsel met manco-reserve en spreken een verwachting 
uit nopens een ontwikkeling van opvattingen met betrekking 
tot een lifo-of ijzeren-voorraadreserve in geval van overgang 
op een nieuw assortiment goederen. Daaraan verbinden zij 
de opmerking dat de strikt formeel toegepaste voorwaarde van 
de bestendige gedragslijn de nodige vrijheid van handelen toch 
wel in grotere mate kan beperken dan wenselijk is. Naar het 
oordeel van de ondergetekenden is van een strikt formeel 
toepassen van deze voorwaarde geen sprake. De Hoge Raad 
toch — en de ondergetekenden stemmen daarmede in — heeft 
bij zijn arresten van 18 november 1953, B.N.B. 1953/307, 
en 23 november 1955, B.N.B. 1956/10, niet alleen zijn be-
slissing dat een tevoren fiscaal niet toelaatbaar geacht waar-
deringsstelsel voor de belastingheffing kan worden erkend, 
aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die wijziging van 
een voordien gekozen bestendige gedragslijn rechtvaardigt, maar 
bovendien geoordeeld dat deze bijzondere omstandigheid nog 
werkt totdat de mogelijkheid tot stelselwijziging de belasting-
plichtige duidelijk moet zijn geworden. 

In het vorenstaande ligt reeds besloten dat de ondergeteken-
den de vraag van deze leden of een nieuwe wetsinterpretatie 
— althans indien deze, zo menen de ondergetekenden de 
vraag te mogen verstaan, door de rechtspraak wordt aan-
vaard — als een bijzondere omstandigheid kan worden aan-
gemerkt, bevestigend beantwoorden. Hetzelfde geldt ten aan-
zien van het door een belastingplichtige eerst op een later 
tijdstip kennis nemen van een rechterlijke uitspraak. Hierbij 
zij opgemerkt dat aan wijzigingen in de rechtspraak een ruime 
bekendheid wordt gegeven, zodat iedere belanghebbende daar-
van tijdig kennis kan nemen. Huldigt derhalve de rechter al 
een ruim standpunt bij de beoordeling van de vraag wanneer een 
belastingplichtige op grond van wijziging van de rechtspraak 
tot stelselwijziging mag overgaan, daarenboven is bij brief van 
15 novemberl958, nr. B/4404, gepubliceerd in B.N.B. 1959/ 
329, aan de inspecteurs medegedeeld dat zij ter zake een soepel 
standpunt kunnen innemen. 

In de aangehaalde jurisprudentie, met name het daar ver-
melde arrest B.N.B. 1953/307, ligt voorts ook het antwoord 
besloten op de vraag of invoering van nieuwe belastingwet-
ten als een bijzondere omstandigheid kan worden aangemerkt. 
Voor zover onder de nieuwe wet „alles bij het oude blijft" kan 
van een bijzondere omstandigheid niet worden gesproken; 
voor zover nieuwe mogelijkheden worden geboden, is dat wel 
het geval. Met inachtneming van hetgeen zij reeds hieromtrent 
hebben vermeld, willen de ondergetekenden hier overigens 
gaarne verklaren dat zij niet een stringente toepassing van deze 
bepaling voorstaan. 

Artikel 10. De vele leden die herinneren aan hun eerder 
tot uitdrukking gebrachte bezwaren tegen het binden van 
de afschrijvingen aan de historische kostprijs, mogen de 
ondergetekenden verwijzen naar hetgeen zij te dier zake hebben 
opgemerkt bij de algemene beschouwingen over de winst uit 
onderneming. Inderdaad wordt in de memorie van toelichting 
erkend dat artikel 10 in zekere zin een inbreuk maakt op 
artikel 9, doch dit kan niet los worden gezien van de even-
eens in de memorie van toelichting (blz. 34, rechter kolom) 

gemaakte opmerking dat met betrekking tot de normale af-
schrijvingen bij aanvaarding van de leer van de historische 
kostprijs de gesignaleerde inbreuk van generlei betekenis is. 

De ondergetekenden mogen de hier aan het woord zijnde 
leden, die ten zeerste betreuren dat de bepaling van het thans 
geldende artikel 8, tweede lid, niet in het ontwerp is overge-
nomen, herinneren aan het feit dat deze bepaling bij de Wet 
Belastingherziening 1950 in het Besluit 1941 is opgenomen 
met de bedoeling de vervroegde afschrijving reeds bij de be-
stelling mogelijk te maken. De mogelijkheid van vervroegde 
afschrijving bij de bestelling heeft deze ongunstige kant, dat 
zij bepaalde groepen van ondernemers die in staat zijn hun 
bestellingen van veelal grote of zeer grote objecten op een 
betrekkelijk willekeurig tijdstip te plaatsen, bevoordeelt boven 
ondernemers die hun beslissingen ter zake niet of slechts in 
geringe mate kunnen vervroegen of vertragen. Voorts doet 
deze mogelijkheid afbreuk aan de conjuncturele waarde van 
de faciliteit: de fiscale begunstiging werkt reeds voordat in 
feite de expansie van het duurzame produktieapparaat heeft 
plaats gevonden en kan dan op haar beurt stimuleren tot 
verdere investeringen, hetgeen kan bijdragen tot een over-
verhitting van de conjunctuur. Van niet minder gewicht achten 
de ondergetekenden de ook reeds in de memorie van toe-
lichting (blz. 23, linker kolom) vermelde omstandigheid dat 
een regime waarbij zowel de vervroegde als de normale af-
schrijving kan ingaan bij de bestelling van een bedrijfsmiddel, 
sterk van de gewone regels omtrent de winstbepaling afwijkt. 
Nog afgezien van de overige genoemde voordelen verdient het 
naar het oordeel van de ondergetekenden reeds uit dien hoofde 
de voorkeur voor de beide hier besproken afschrijvingsvormen 
in dit opzicht aansluiting te zoeken bij het goede koopmans-
gebruik. 

Met betrekking tot het ten laste van de fiscale winst brengen 
van het risico van veroudering van bedrijfsmiddelen treedt 
door deze aansluiting bij goed koopmansgebruik wel enig ver-
schil met de huidige situatie in, doch dit verschil is naar het 
oordeel van de ondergetekenden toch niet zo groot als deze 
leden menen. Het is immers volgens goed koopmansgebruik 
zo niet geboden, dan toch zeker toelaatbaar om, indien de in-
gcbruikstelling van een bedrijfsmiddel plaats vindt vóór de 
betaling, de afschrijving daarop te laten ingaan op het tijdstip 
van ingebruikneming. Kan dus een waardevermindering ten 
gevolge van een veroudering tussen het tijdstip van ingebruik-
stelling en dat van de betaling ook in de toekomst via de 
afschrijving ten laste van de fiscale winst komen, het risico 
van veroudering tussen het tijdstip van bestelling en dat van 
de ingebruikneming zal, zoals de aan het woord zijnde leden 
terecht opmerken, eveneens ten laste van de winst kunnen 
worden gebracht, als vermindering van de gebruikswaarde van 
het bedrijfsmiddel ten gevolge van in dat tijdsbestek optredende 
veroudering aannemelijk is. De ondergetekenden achten dit 
resultaat te verkiezen boven de bestaande toestand, waarin 
ook het laatstbedoelde verouderingsrisico min of meer auto-
matisch door de normale afschrijving kan worden „opge-
vangen". Het risico van veroudering van een bedrijfsmiddel 
tussen het tijdstip van bestelling en dat van ingebruikneming 
zal, hoewel bij een langer tijdsverloop tussen beide gebeurte-
nissen theoretisch wellicht vrijwel altijd aanwezig, in feite toch 
slechts in een betrekkelijk gering aantal gevallen aan de dag 
treden. Een vermindering van de gebruikswaarde van het be-
stelde bedrijfsmiddel zal naar het oordeel van de onderge-
tekenden alsdan ook zonder veel bezwaren aannemelijk kunnen 
worden gemaakt. 

Het stemt de ondergetekenden tot voldoening dat vele andere 
leden het vervallen van de bepaling welke het mogelijk maakt 
zowel de gewone als de vervroegde afschrijving te doen be-
ginnen bij de bestelling van de nieuwe bedrijfsmiddelen, een 
verbetering achten. Zoals reeds uit het vorenstaande blijkt zal 
ook dan zowel de gewone als de vervroegde afschrijving kunnen 
ingaan op het tijdstip van ingebruikstelling van het bedrijfs-
middel, ook wanneer dit vroeger zou liggen dan dat van de 
volledige betaling. Een speciale voorziening om dit te bereiken 
behoeft derhalve niet te worden getroffen. 
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De vraag of een zaak als voorwerp van geringe waarde 

moet worden aangemerkt, wordt zowel beheerst door de 
aard van de zaak, als door de omvang van de onderneming 
waaraan deze dienstbaar wordt gemaakt. Het enkele feit 
dat tegelijkertijd een aanmerkelijk aantal van dergelijke 
voorwerpen wordt aangeschaft, doet niet ter zake, tenzij er 
sprake is van een zodanig complex, dat bedrijfseconomische 
overwegingen leiden tot het opnemen van een actiefpost. Hier-
bij zal dan voldaan moeten zijn aan de cis dat de invloed 
van de voorwerpen zich over meer dan één jaar uitstrekt, 
aangezien anders niet gesproken kan worden van een duur-
zaam produktiemiddel, waarvoor afschrijving op haar plaats is. 
Indien een dergelijk geval zich bij oprichting of overneming 
van een onderneming voordoet, zien de ondergetekenden geen 
enkel bezwaar tegen het opnemen van een actiefpost. Aan-
gezien hierbij echter allerlei omstandigheden van het geval een 
rol spelen, achten zij dit geen kwestie voor de wetgeving, doch 
voor het uitvoeringsbeleid. 

De vraag of er enig verschil is tussen bedrijfsmiddelen en 
voorwerpen en zo ja, welk, geeft de ondergetekenden aanleiding 
het volgende op te merken. Bedrijfsmiddelen zijn de tot het 
bedrijfsvermogen behorende zaken of voorwerpen welke als 
duurzame kapitaalgoederen het vaste kapitaal van het bedrijf 
uitmaken en waaraan eigen is dat de aanschaffings- of voort-
brengingskosten tot uitdrukking worden gebracht in een actief-
post die in het jaar waarin de zaken of voorwerpen voor het 
eerst worden aangewend niet verdwijnt, zodat die zaken of voor-
werpen ook voor de winstberekening over de volgende jaren 
betekenis houden. Voorwerpen die voor de omzet zijn bestemd 
kunnen dus geen bedrijfsmiddelen zijn. Daarbij zij nog aange-
tekend dat het begrip voorwerpen in deze omschrijvingen niet 
is gebezigd in de daaraan gewoonlijk gehechte betekenis van 
lichamelijke zaken; ook onlichamelijke zaken als octrooien, 
patenten e.d. kunnen — zoals uit de eerder gegeven omschrij-
ving ook blijkt — zonder twijfel bedrijfsmiddelen zijn. Doelen 
de aan het woord zijnde leden met het woord voorwerpen op de 
voorwerpen van geringe waarde, dan is dit verschil aan te 
wijzen dat laatstbedoelde voorwerpen op algemene gronden 
door de Hoge Raad niet als bedrijfsmiddel worden aangemerkt 
en dienovereenkomstig volgens de in artikel 10, tweede lid, van 
het ontwerp overgenomen regel van artikel 8, zevende lid, van 
het Besluit 1941 niet in meer dan één jaar, doch ineens worden 
afgeschreven. 

Ten aanzien van het door verscheidene leden ter sprake 
gebrachte, door Kamers van Koophandel op blz. 4 van hun 
adres van 23 februari 1961 aanbevolen systeem voor de bere-
kening van de afschrijving op activa die in een langere periode 
dan vijf of tien jaren plegen te worden afgeschreven, mogen de 
ondergetekenden verwijzen naar het standpunt dat zij met be-
trekking tot een dergelijke opwaardering reeds kenbaar maak-
ten in de algemene beschouwingen over de winst uit onder-
neming. 

De ondergetekenden betreuren het dat de hier aan het 
woord zijnde leden afwijzend staan tegenover de faciliteiten 
van vervroegde afschrijving en van doorschuiving van winsten, 
gerealiseerd bij afstoting van produktiemiddelen. Zij menen 
hier niet in herhaling te moeten treden van hetgeen hieromtrent 
reeds eerder, en ook hierna bij artikel 11, is opgemerkt. 

Voor de redenen op grond waarvan de ondergetekenden een 
opwaardering van bedrijfsmiddelen welke een lange levensduur 
hebben, gevolgd door fiscale afschrijvingen op basis van de 
nieuwe waarde verwerpen, mogen de ondergetekenden ver-
wijzen naar hun hierboven reeds gereleveerde beschouwingen 
nopens de vervangingswaardeleer. De suggestie zulk een op-
waardering slechts tegenover een zeker offer van de zijde van 
de contribuabelen toe te staan, kan in het standpunt van de 
ondergetekenden geen wijziging brengen. 

De vraag van de aan het woord zijnde leden of artikel 10, 
eerste lid, niet beter geheel gemist zou kunnen worden, beant-
woorden de ondergetekenden ontkennend. Naar hun oordeel 
dienen de fiscale afschrijvingen gebonden te blijven aan de 
historische kostprijs van de bedrijfsmiddelen. De ondergeteken-
den mogen ook hier volstaan met een verwijzing naar hun 

beschouwingen over de toepassing van de vervangingswaarde-
leer. 

Het is de ondergetekenden niet duidelijk dat de verschuiving 
van de afschrijvingen van het tijdstip van de beslelling naar dat 
van de betaling moeilijkheden zal opleveren in verband met 
de aantasting van een eventuele N.O.R. Weliswaar kent men 
bij de bestellingen zijn toekomstige positie op het moment van 
betaling niet exact, maar doordat een afschrijving niet meer 
aanstonds bij de bestelling, doch pas op een later tijdstip zal 
ingaan, zal het zuivere vermogen van de onderneming altijd 
pas op een later tijdstip dalen dan thans het geval is. De kans 
dat de N.O.R. wordt aangetast wordt daardoor minder groot. 

Naar aanleiding van de vraag waarom slechts vervroegd en 
niet op andere wijze — behalve normaal — mag worden afge-
schreven, merken de ondergetekenden het volgende op. De 
vervroegde afschrijving heeft ten doel de investeringen in be-
drijfsmiddelen te vergemakkelijken en te stimuleren door het 
verschaffen van een liquiditcitsvoordeel. Aan de ondernemer 
is overgelaten te bepalen in welk jaar hij dit liquiditeitsvoordeel 
wil genieten, mits dit niet leidt tot een uitstel van de 
bedrijfseconomisch vereiste normale afschrijvingen. Zou men 
de laatstbedoelde voorwaarde laten vervallen, dan zou daar-
mede het instituut van de afschrijvingen geweld worden aan-
gedaan en een zodanige vrijheid gaan heersen, dat men in 
strijd zou komen met de aan goed koopmansgebruik ontleende 
regels voor de jaarlijkse winstberekening. Daargelaten of een 
vertraagde afschrijving wel enig praktisch belang zou hebben 
— in plaats van een rentevoordeel ontstaat er een nadeel en 
de ondernemer moet zonder mogelijkheid van herstel een wis-
sel trekken op een onzekere toekomst — zou men aldus 
incidenteel een regeling treffen die het terrein van de wisselen-
de inkomsten raakt. De ondergetekenden achten dit te minder 
gewenst, nu deze kwestie ten principale wordt bestreken door 
artikel 55, letter a, van het ontwerp. 

In hun verdere betoog voeren deze leden het pleit om ten 
aanzien van de afschrijvingen de dwingende bepalingen volledig 
te laten vervallen en terug te keren tot de opvatting, neer-
gelegd in artikel 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
nl. afschrijving volgens goed koopmansgebruik. Nopens deze 
problematiek en de daarmede in verband gebrachte waarde-
ringsregels voor voorraden hebben de ondergetekenden hun 
standpunt uitvoerig uiteengezet in de hierboven reeds her-
haaldelijk genoemde algemene beschouwingen omtrent de winst 
uit onderneming. Naar aanleiding van het door deze leden 
ter sprake gebrachte terugkeren tot de opvatting, neergelegd 
in artikel 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, wijzen 
de ondergetekenden er overigens nog op dat voor de Neder-
landse belastingheffing van oudsher is uitgegaan van afschrij-
ving op de historische kostprijs, hetgeen ook onder de Wet van 
1914 het geval was. Bij de invoering van het Besluit 1941 
is hieraan niets gewijzigd, doch slechts gecodificeerd wat gel-
dend recht was. De ondergetekenden zouden het niet juist 
achten thans hierop terug te komen. 

Artikel 11. Naar aanleiding van hetgeen vele leden opmer-
ken met betrekking tot het verleggen van de datum van het ge-
nieten van de investeringsaftrek van het jaar van bestelling 
naar het jaar van betaling, wijzen de ondergetekenden erop dat 
voor deze verschuiving twee belangrijke redenen bestaan. In 
de eerste plaats geldt voor de huidige regeling van de investe-
ringsaftrek hetzelfde bezwaar als onder artikel 10 reeds 
met betrekking tot de vervroegde afschrijving is vermeld, 
namelijk dat bepaalde groepen van ondernemers bij vrees 
voor verlaging of opschorting van de aftrek hun bestellingen 
— veelal van grote of zeer grote objecten — kunnen vervroe-
gen, hetgeen hen in een bevoorrechte positie brengt ten op-
zichte van andere ondernemers, voor wie een dergelijke ver-
vroegde bestelling niet mogelijk is. Voorts doet deze moge!ijk-
heid ook hier afbreuk aan de conjuncturele waarde van het in-
stituut: de prikkel van de investeringsaftrek werkt reeds voor-
dat in feite de uitbreiding van het duurzame produktieappa-
raat heeft plaats gevonden en kan dan op zijn beurt prikkelen 
tot verdere investeringen, hetgeen tot een oververhitting van 
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de conjunctuur kan bijdragen. Deze in de memorie van 
toelichting tot het ontwerp (§ 2, blz. 23) aangegeven 
redenen zijn naar het oordeel van de ondergetekenden van 
zodanig gewicht, dat zij de voorgestelde wijziging recht-
vaardigen, ook al zou de administratieve verwerking iets be-
zwaarlijker worden. Overigens betwijfelen zij of dit laatste het 
geval is, nu de investering-;aftrek ook thans reeds extra-comp-
tabel verwerkt moet worden en bovendien het nieuwe systeem 
aansluit bij een zo duidelijk boekhoudkundig gegeven als de 
betaling nu eenmaal is. De omstandigheid dat de betaling in 
termijnen plaats vindt doet hieraan niet af, aangezien ook de 
termijnbetalingen in de administratie worden verwerkt. 

Het motief voor de desinvesteringsbijtelling is enerzijds ge-
legen in de wens om misbruik van de investeringsaftrek tegen 
te gaan, doch anderzijds ook in de doelstelling, de stimulans in 
beginsel te beperken tot een uitbreiding van het bestaande pro-
duktieapparaat (de netto-investeringen). Gelet op deze dubbe-
le doelstelling is er naar de mening van de ondergetekenden 
geen aanleiding voor een zo aanzienlijke beperking van de ter-
mijn van tien jaren als de aan hot woord zijnde leden voor-
stellen. Bij een verkorting van die termijn tot de door deze leden 
genoemde termijn van drie jaren zou met name de voorkoming 
van misbruik in het gedrang komen. Intussen hebben de onder-
getekenden, mede omdat in het ontwerp is voorgesteld de in-
vesteringsaftrek eerst te doen ingaan bij de betaling, waardoor 
lange besteltermijnen wegvallen, geen bezwaar tegen enige ver-
korting van de onderwerpelijke termijn; zij zijn echter van oor-
deel dat deze niet verder dient te worden beknot dan tot zes 
jaren, een termijn die overeenkomt met de in artikel 43, twee-
de lid, van het ontwerp gestelde termijn voor verrekening 
van een in het verleden berekend ver'lies. De daartoe nood-
zakelijke wijziging van artikel 11, tweede lid, is opgenomen 
in onderdeel l i l van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging. 

De ondergetekenden kunnen het oordeel van de hier aan 
het woord zijnde leden dat de investeringsaftrek moet worden 
gezien als een gebrekkig correctiemiddel op een zeer gebrek-
kig fiscaal afschrijvingssysteem, niet tot het hunne maken. Voor 
hun ontkennend antwoord op de vraag of er aanleiding be-
staat het fiscale afschrijvingssysteem buiten zijn tegenwoordige 
grenzen uit te breiden, menen zij op deze plaats te mogen vol-
staan met een verwijzing naar de beschouwingen welke zij aan 
dat vraagstuk hebben gewijd bij de beantwoording van de al-
gemene opmerkingen over de „winst uit onderneming". Doch 
ook voor diegenen die met de ondergetekenden aanvaarden 
dat het geldende regime voor de afschrijvingen een juist en 
evenwichtig stelsel vormt, behoeft de investeringsaftrek niet 
een eigen plaats te ontberen naast het afschrijvingsregime. Hoe 
men ook de afschrijvingen ziet, de werking daarvan is nu een-
maal een andere dan die van de investeringsaftrek. Deze laatste 
faciliteit is toch wel in hot bijzonder gericht op de met zoveel 
risico's gepaard gaande vergroting van het produktieapparaat. 
Met dit dool is het echter niet in strijd, doch juist in over-
eenstemming, dat de aftrek wordt uitgesloten voor gronden, 
met inbegrip van de ondergrond van gebouwen. De risico's 
schuilen in (het stichten van) de opstallen, niet in de aankoop 
van de grond. Ds hoeveelheid grond is bovendien vrijwel een 
gegeven grootheid, zoJat er te dien aanzien geen sprake is van 
een kwantitatieve vergroting van de hoeveelheid produktiemid-
delen. 

Ook achten de ondergetekenden met hun opvatting van de 
investeringsaftrek in overeenstemming de in het vierde lid van 
het ontworpen artikel 11 vervatte voorziening. Het verbeteren 
van gronden door drainage- of bevloeiingssystemen en het 
aanbrengen van damwanden en kademuren zijn duidelijke voor-
beelden van investeringen in bedrijfsmiddelen die dienstbaar 
zijn aan de vernieuwing en uitbreiding van het produktieappa-
raat met de daaraan inherente financiële risico's; het afschrij-
vingscritcrium is hierbij gehanteerd omdat dit een goede maat-
staf vormt ter onderscheiding van de gevallen waarin wel, en 
die, waarin niet wordt voldaan aan de voorwaarden welke 
blijkens het vorenstaande aan het genieten van de investe-
ringsaftrek behoren te worden gesteld. 

Op de vraag van deze leden of door invoeging van de woor-
den „in zoverre" na het woord „zulks" in de eerste en tweede 
zin van het zesde lid van artikel 11, de laatste zin van dat lid 
niet zou kunnen vervallen, kunnen de ondergetekenden ant-
woorden dat een dergelijke wijziging van de tekst vermoede-
lijk niet tot een andere uitleg van de in het zesde lid vervatte 
bepalingen zou leiden. Nu evenwel in de door het zesde lid 
bestreken gevallen geen sprake is van een overdrachtsprijs, 
onderscheidenlijk een investeringsbedrag, geven de onderge-
tekenden toch de voorkeur aan handhaving van de laatste vol-
zin van het zesde lid, waarin de genoten dan wel verleende 
vermindering, teruggaaf of vergoeding uitdrukkelijk als maat-
staf voor de aftrek en de bijtelling worden aangewezen. 

Met betrekking tot de gevolgen voor de investeringsaftrek 
en de desinvesteringsbijtelling welke voortvloeien uit de in-
breng van een bedrijf in een n.v., merken de ondergeteken-
den het volgende op. Inderdaad wordt door artikel 7, tweede 
lid, van het ontwerp van Wet op de vennootschapsbelasting 
1960 verhinderd dat de n.v. aanspraak kan maken op investc-
ringsaftrek voor de door haar bij wege van inbreng verworven 
bedrijfsmiddelen. Dit werkt bevredigend indien de inbreng heeft 
plaats gevonden met toepassing van artikel 17 van het onder-
havige ontwerp (de zgn. geruisloze overgang), aangezien de on-
derneming dan voor het bepalen van de in het kalenderjaar van 
omzetting genoten winsten onder door de Minister van Finan-
cicn te stellen nadere voorwaarden geacht wordt niet te zijn ge-
staakt. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld, vindt 
in dat geval bij de inbrenger geen desinvesteringsbijtelling 
plaats. In de te stellen voorwaarden zal dan ook een clausule 
worden opgenomen die de desinvesteringsbijtelling bij de op-
gerichte n.v. verzekert. Bij inbreng van een bedrijf in een 
n.v. zonder toepassing van artikel 17 doet zich daarentegen 
de situatie voor, dat bij de inbrenger desinvesteringsbij-
telling moot worden toegepast, doch aan de opgerichte ven-
nootschap in principe geen investeringsaftrek zou toevallen. 
Hoewel dit resultaat, ook naar het oordeel van de onder-
getekenden, op het eerste gezicht weinig bevredigend is, 
zijn zij van oordcel dat het uitermate bezwaarlijk is een 
nauwkeurig omschreven voorziening in de wet op te nemen 
die dit resultaat voorkomt. Wordt, zoals de hier aan het woord 
zijnde vele leden voorstellen, in artikel 11 van het ontwerp 
een bepaling opgenomen die de desinvesteringsbijtelling voor 
het formeel gestaakte, maar materieel voortgezette bedrijf uit-
sluit, dan zou in het ontwerp van Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1960 een bijzondere regeling moeten worden opge-
nomen inzake het toepassen van de desinvesteringsbijtelling 
bij latere vervreemding door de n.v. Aangezien deze rege-
ling dan zou leiden tot een bijtelling in gevallen waarin de 
vervreemdende belastingplichtige zelf geen aftrek heeft ge-
noten, zou zij — in verband met de bepalingen van zowel 
het tweede als het achtste lid van artikel 11 van het onderha-
vige ontwerp — niet weinig gecompliceerd worden. 

Een andere mogelijkheid is om aan de opgerichte n.v. een 
gelijk bedrag aan investeringsaftrek toe te staan als bij de 
inbrenger als desinvesteringsbijtelling is toegepast. Ook dit zou 
als wettelijke regeling bijzondere complicaties oproepen, daar 
het bedrag van de desinvesteringsbijtelling door de werking 
van de zoeven vermelde bepalingen van het tweede en het acht-
ste lid van artikel 11 van het onderhavige ontwerp van geval 
tot geval kan verschillen. De ondergetekenden achten het 
mitsdien juister dat aan de vermelde onevenwichtigheid wordt 
tegemoetgekomen door toepassing van de reeds in artikel 7, 
derde lid, van het ontwerp van Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1960 opgenomen delegatiebepaling, waardoor de aan 
de opgerichte n.v. te verlenen investeringsaftrek van geval tot 
geval op het juiste bedrag kan worden bepaald. 

De ondergetekenden kunnen niet instemmen met de mening 
van zeer vele leden dat personenauto's en woonhuizen ten 
onrechte van de investeringsaftrek worden uitgezonderd. Wel-
iswaar zijn deze zaken in de gevallen waarin zij anders dan 
als handelsvoorraad deel uitmaken van het vermogen van een 
onderneming in de regel als bedrijfsmiddelen aan te merken, 
doch dit impliceert nog niet dat de stimulans van de inves-
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taringsaftrek zich dan ook op die zaken moet richten. Wat 
de personenauto's betreft, kan worden opgemerkt dat wel in-
vesteringsaftrek wordt verleend ingeval zij bestemd zijn voor 
het beroepsvervoer over de weg. Voor het overige gaat het 
hier om zaken die weliswaar tot een bedrijfsvermogen kun-
nen behoren, maar in vele gevallen ook privé-objecten zijn, 
zodat zich het gevaar van discriminatie tussen ondernemers 
en particulieren voordoet. De ondergetekenden kunnen niet 
inzien dat er dringende redenen zijn dit gevaar te accepte-
ren, te minder waar de onderhavige zaken in het kader van 
de industrialisatie slechts een secundaire functie hebben. Met 
betrekking tot woonhuizen geldt nog in het bijzonder, dat de 
fiscale subsidie welke in het verlenen van investeringsaftrek 
voor de als bedrijfsmiddel tot het vermogen van een onderne-
ming behorende woonhuizen gelegen zou zijn, de algemene 
subsidies ten behoeve van de woningbouw zou doorkruisen. 
De ondergetekenden zien niet voorbij dat in bepaalde geval-
len het bedrijfsbelang van een onderneming onder de be-
staande omstandigheden belangrijke investeringen kan eisen 
ten behoeve van de huisvesting van het personeel, doch zij ach-
ten een bijzondere fiscale voorziening daarvoor toch niet ver-
antwoord. 

Uit het vorenstaande blijkt reeds dat de ondergetekenden 
instemmen met het afwijzende standpunt dat de vervolgens 
aan het woord zijnde vele andere leden hebben ingenomen met 
betrekking tot een eventuele uitbreiding van de investerings-
aftrek tot personenauto's en woonhuizen. Voor een goed be-
grip van deze kwestie willen zij er hier wel nadrukkelijk op 
wijzen dat het uiteindelijk niet gaat om de juridische vraag of 
deze zaken als (echte) bedrijfsmiddelen kunnen worden aan-
gemerkt, doch om de beleidsvraag of het landsbelang vordert 
dat investeringen in dit soort zaken met behulp van een fis-
cale faciliteit worden aangemoedigd. 

Ten einde de Staten-Generaal in staat te stellen de voor-
en nadelen, verbonden aan de in het ontwerp gehandhaafde 
investeringsaftrek, zorgvuldig af te wegen, geven de onderge-
tekenden hieronder het antwoord op het door de aan het 
woord zijnde leden gestelde zestal vragen. 

Ad 1 en 2. Voor de redenen op grond waarvan de onder-
getekenden menen dat handhaving van het instituut van de in-
vesteringsaftrek in het belang van de Nederlandse economie is, 
verwijzen zij in de eerste plaats naar hetgeen hieromtrent on-
der het hoofd „winstbegrip" is vermeld in § 2 van de memorie 
van toelichting bij het onderhavige wetsontwerp (blz. 23, rech-
ter kolom, bovenaan). Aan het grote belang van een doelma-
tige uitbreiding en modernisering van het Nederlandse produk-
tieapparaat zal in het bijzonder met het oog op de voort-
schrijdende Europese integratie wel bij niemand twijfel be-
staan. Evenmin achten de ondergetekenden het dubieus dat 
het instituut van de investeringsaftrek, macro-economisch be-
zien, een niet te onderschatten structurele prikkel tot zodanige 
uitbreiding en modernisering vormt. Sinds haar invoering in 
1953 is de faciliteit enige malen in omvang beperkt om aan-
sluiting te behouden bij de inmiddels gestegen investeringsbe-
reidheid. In de verzwakte vorm van 2 x 5 pet is zij zo-
danig gereguleerd, dat zij naar het oordeel van de onderge-
tekenden voldoende afgestemd is op hetgeen de nationale eco-
nomie uit een structureel oogpunt bezien in het huidige tijds-
gewricht vordert. Hierbij dient mede in aanmerking te worden 
genomen dat thans een zekere mate van stabiliteit op dit punt 
wenselijk is. De ondergetekenden menen dan ook dat de aan 
de faciliteit verbonden nadelen — in hoofdzaak terug te bren-
gen tot de enigszins grove werking van de aftrek — niet haar 
handhaving in de huidige beperkte vorm behoeven te ver-
hinderen. 

Ad 3. Uit het vorenstaande valt reeds af te leiden dat de 
ondergetekenden de voorkeur geven aan de handhaving, naast 
de bestaande vervroegde afschrijving, van een beperkte inves-
teringsaftrek, boven enige verruiming van de mogelijkheid tot 
vervroegde afschrijving. In tegenstelling tot de investeringsaf-

trek toch biedt de vervroegde afschrijving geen definitieve be-
lastingverlichting, doch slechts een masse de manoeuvre voor 
belastingverschuiving naar de toekomst. De ondergetekenden 
hebben er reeds eerder op gewezen, dat de invloed van de 
afschrijvingen — met inbegrip van de vervroegde afschrijving 
— op de uitbreiding van het produktieapparaat een andere is 
dan die van de investeringsaftrek. Uit structurele overwegingen 
is er naast het instituut van de vervroegde afschrijving nog 
steeds behoefte aan een prikkel, die — mits met mate gedo-
seerd — steun geeft aan de bij het bedrijfsleven bestaande en 
voor de snel groeiende Nederlandse bevolking zo uiterst be-
langrijke expansiedrang. 

Ad 4. Zoals reeds in de aanvang van het antwoord op de 
opmerkingen met betrekking tot het onderhavige artikel is 
vermeld, hebben de ondergetekenden bij onderdeel III van de 
bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging voorge-
steld de voor de desinvesteringsbijtelling gestelde termijn van 
tien jaren te verkorten tot zes jaren. Hierdoor zal ook de con-
trole op de desinvestcringen vergemakkelijkt worden. Inder-
daad is deze controle geen eenvoudige zaak; in liet bijzonder 
ten aanzien van allerlei kleinere objecten is het niet gemakke-
lijk om deze bedrijfsmiddelen geïndividualiseerd te houden en 
in hun verdere levensloop nauwkeurig te blijven volgen. Als 
hulpmiddel bij de huidige controle worden speciale formulieren 
gebruikt, die ingesteld zijn om aantekening te houden van het 
verloop van de investeringsaftrek. De ondergetekenden heb-
ben overigens de indruk dat, hoewel niet van een tot in de-
tails gaande controle kan worden gesproken, de regeling rede-
lijk uitvoerbaar is. 

Ad. 5. De ondergetekenden achten het geenszins een be-
zwaar dat de investeringsaftrek ook geldt ten aanzien van be-
drijfsmiddelen die in een betrekkelijk korte periode plegen te 
worden afgeschreven. Voor zover deze bedrijfsmiddelen niet 
tot de groep van de in het derde lid van artikel 11 uitgezon-
derde voorwerpen van geringe waarde behoren, zal een snelle 
afschrijving vaak het gevolg zijn van een korte economische 
levensduur. In veel gevallen gaat met een investering in der-
gelijke bedrijfsmiddelen een aanzienlijk financieel risico ge-
paard, ten aanzien waarvan de stimulans van de investerings-
aftrek een nuttige functie kan vervullen. Bovendien wordt 
hierdoor het algemene peil van het nationale produktieappa-
raat in gunstige zin bevorderd, aangezien dit niet alleen af-
hankelijk is van een kwantitatieve groei door gestadige uit-
breiding, maar ook van een kwalitatieve verbetering door 
snelle aanpassing aan de eisen des tijds. Overigens hebben de 
ondergetekenden niet de indruk dat ten gevolge van de inves-
teringsaftrek investeringen met een korte omlooptijd bijzonder 
zijn gestimuleerd; over gegevens hieromtrent beschikken zij 
evenwel niet. 

Ad 6. De ondergetekenden zijn overtuigd van het grote be-
lang dat de research heeft voor de Nederlandse volkshuishou-
ding. Het is hun niet gebleken dat de huidige praktijk van de 
Nederlandse belastingheffing tot moeilijkheden aanleiding 
heeft gegeven. Vermoedelijk is dit mede te danken aan het 
feit dat veelal wordt toegelaten de research-uitgaven, die im-
mers voor een belangrijk deel bestaan uit loonkosten en derge-
lijkc uitgaven, niet over een aantal jaren te verdelen, doch on-
middellijk en ten volle als bedrijfskosten ten laste van de winst 
te brengen, hetgeen voor de ondernemer voordeel kan hebben 
ook al geniet hij geen investeringsaftrek. Indien research-uit-
gaven op grond van goed koopmansgebruik geactiveerd dienen 
te worden, schrijft de bestaande Leidraad bij de toepassing van 
de investeringsaftrek, in het voetspoor van de parlementaire ge-
schicdenis van artikel 8o van het Besluit 1941, voor dat ter 
zake van deze uitgaven, ook indien zij tot het ontstaan van een 
min of meer concrete actiefpost leiden, geen investeringsaf-
trek mag worden toegepast omdat een geactiveerde onkosten-
post niet tot de bedrijfsmiddelen kan worden gerekend. De on-
dergetekenden zijn echter bereid een minder stringent stand-
punt in te nemen in gevallen waarin de geactiveerde post vol-
doende elementen van een bedrijfsmiddel bevat, bv. doordat de 
research heeft geleid tot het verkrijgen van een patent. 
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Zoals de ondergetekenden hierboven reeds hebben opge-
merkt, achten zij het uit een oogpunt van een gelijke behande-
ling van de ondernemers en ter verbetering van de werking 
van de investeringsaftrek als conjunctuurpolitiek instrument 
nodig de investeringsaftrek ter zake van de aanschaffing van 
een bedrijfsmiddel te koppelen aan de verrichte betalingen. 
Het zou niet alleen afbreuk doen aan dit uitgangspunt, maar 
ook de toch al gecompliceerde regeling van de investeringsaf-
trek nog verder verzwaren, indien daarbij voor bepaalde ge-
vallen een voorziening zou moeten worden getroffen in die zin, 
dat toekomstige betalingsverplichtingen ook zouden meetellen 
voor de te verlenen aftrek. De ondergetekenden zijn derhalve 
van mening dat zowel de doelstellingen als de gaafheid van het 
sysUem zouden worden geschaad door bv. bij huurkoop de in-
vesteringsaftrek reeds ten volle te verlenen met ingang van het 
jaar waarin de eerste termijn wordt betaald, of door de aftrek 
te doen aanvangen in het jaar van ingebruikstelling van het be-
drijfsmiddel, zo deze aan het jaar van betaling vooraf gaat. 

Betreffende de vraag van deze leden, of het juist is dat af-
splitsing van de ondergrond van gebouwen in de praktijk zeer 
moeilijk uitvoerbaar is, merken de ondergetekenden op dat 
zich geen moeilijkheden voordoen indien, zoals dikwij.'s ge-
schiedt, de grond afzonderlijk wordt gekocht. In de gevallen 
waarin grond en opstallen gezamenlijk voor één bedrag worden 
gekocht, is de zaak inderdaad niet zo eenvoudig. Echter moet 
worden bedacht dat de afsplitsing van de ondergrond niet uit-
sluitend voor de investeringsaftrek noodzakelijk is, aangezien 
ook voor de normale afschrijving rekening moet worden ge-
houden met de (residu-)waarde van de ondergrond. 

Hiermede is tevens geantwoord op hetgeen verschillende 
andere leden omtrent de afsplitsing van de ondergrond heb-
ben opgemerkt. Met betrekking tot de vraag of investerings-
aftrek behoort te worden verleend voor kosten van grond-
verbetering, waaronder begrepen ruilverkavelingskosten, ook 
indien hierop afschrijving achterwege pleegt te blijven, geven 
de ondergetekenden als hun oordeel te kennen dat in het ont-
werp op goede gronden de aftrek is beperkt tot die grondver-
beteringen, waarvan de kosten plegen te worden afgeschreven. 
Alleen wanneer een grondverbetering haar waarde geleidelijk 
verliest, is er immers sprake van een financieel risico waarbij 
de stimulans van de investeringsaftrek op zijn plaats is. Daar-
enboven draagt bij ruilverkavelingen en ontginningen de Staat 
het grootste deel van de kosten. Verlening van investerings-
aftrek zou in deze gevallen van duurzame waardevermeerderin-
gen leiden tot een dubbele subsidiëring van Overheidswege. 

In het vorenstaande hebben de ondergetekenden reeds her-
haaldelijk tot uitdrukking gebracht dat zij een andere opvat-
ting van de investeringsaftrek hebben dan de verscheidene 
leden, die van oordeel zijn dat de zeer ongelijke werking van 
de aftrek en het daarin gelegen subsidie-element heel artikel 
11 voor hen tot een verwerpelijk onderdeel van het wetsont-
werp maakt. De ondergetekenden moeten deze zienswijze van 
de hier aan het woord zijnde leden derhalve geheel voor hun 
rekening laten. In ieder geval is de conclusie waartoe deze le-
den komen, dat onder de huidige omstandigheden de faciliteit 
niet kan worden afgeschaft, en daarmede kunnen de onder-
getekenden zich, wat er ook zij van de aangevoerde gronden, 
geheel verenigen. 

Met betrekking tot de door verschillende leden vermelde 
eliminering van goodwill uit de groep van bedrijfsmiddelen 
waarvoor de investeringsaftrek geldt, merken de ondergeteken-
den het volgende op. De goodwill brengt tot uiting de winst-
capaciteit van een bedrijf, voor zover deze een normaal rende-
ment van het daarin werkzame vermogen en een normale belo-
ning voor de arbeid van de ondernemer, met inachtneming 
van de daaraan verbonden risico's, te boven gaat. De goodwill 
heeft dus het karakter van een „ondernemersrent", die des-
noods kan verdwijnen zonder dat daardoor de produktie ge-
scha.d wordt. Derhalve komt het de ondergetekenden niet 
juist voor dat de investerings tftrek zich zou uitstrekken tot de 
verwerving van zulk een bedrijfsmiddel, dat een ander karakter 
heeft dan de duurzame produktiemiddelen waarvoor de inves-
teringsuftrek in het leven is geroepen. 

Wat het verlenen van investeringsaftrek voor „know-how" 
betreft, doet zich de moeilijkheid voor dat deze term niet vol-
doende omlijnd is. In het algemeen kan men zeggen, dat know-
how verworven wordt indien de ene onderneming van de andere 
het recht verkrijgt kennis te nemen van haar produktiewijzen, 
recepten en dergelijke waardevolle verworvenheden en deze 
kennis aan te wenden voor het eigen produktieproces. Hiervoor 
kan men een soortgelijke zienswijze huldigen als hierboven met 
betrekking tot de uitgaven voor research is geschetst. Ook 
hier zijn de ondergetekenden derhalve bereid een minder striiv 
gent standpunt in te nemen, indien een know~how-overecn-
komst zodanige elementen bevat, dat zij redelijkerwijs kan wor-
den geassimileerd aan de verwerving van een bedrijfsmiddel. 

De ondergetekenden menen dat reeds door de plaatsing van 
het derde lid van artikel 11 buiten twijfel is gesteld dat de 
daarin vermelde uitzonderingen uitsluitend van belang zijn 
voor de investeringsaftrek. Zij achten het derhalve niet nood-
zukelijk de tekst van de bepaling te verzwaren door daarin 
met zoveel woorden te doen uitkomen dat niet een algemene 
verenging van het begrip „bedrijfsmiddel" is beoogd. 

Tenslotte vermelden de ondergetekenden nog dat het niet 
in de bedoeling ligt op grond van de slotzin van het zevende 
lid van artikel 11, welke betrekking heeft niet slechts op de 
onder letter c, maar ook op de onder letters a en b van dat lid 
vermelde verplichtingen, een uitvoeringsbeschikking uit te 
vaardigen. De ondergetekenden tekenen hierbij aan dat in deze 
slotzin is gesproken van „bepaalde gevallen" en niet van „be-
paalde groepen van gevallen" om aan te geven dat het hier 
gaat om de bijzondere omstandigheden van elk concreet geval, 
die niet in een algemene regeling kunnen worden omschreven. 

Artikel 12. De medewerking, die de fiscus in het bijzonder 
bij het verlenen van faciliteiten van belanghebbenden mag 
verlangen, wordt voor het vormen van de volgens de artikelen 
13 en 14 toelaatbare reserves gevraagd in de vorm van het 
voeren van een regelmatige boekhouding met geregelde jaar-
lijkse afsluitingen; in artikel 11 wordt deze eis ook gesteld met 
betrekking tot de investeringsaftrek. Op zichzelf zou het 
mogelijk zijn voor de verschillende regelingen ook verschillende 
eisen te stellen, hetgeen evenwel naar het oordeel van de 
ondergetekenden een onnodige complicatie zou betekenen. Het 
is bovendien aannemelijk dat degenen die bij de hier ter sprake 
gebrachte regelingen belang hebben in het algemeen in staat 
zijn een regelmatige boekhouding in de zin der wet te voeren. 
De ondergetekenden zijn dan ook van mening dat deze eis 
gehandhaafd dient te worden, waarbij dan zo nodig voor be-
paalde groepen van ondernemers enige bij de aard van de 
regeling passende verzachtingen kunnen worden aangebracht. 
Dit is — zoals de hier aan het woord zijnde leden reeds 
vermelden — in het verleden dan ook geschied met betrekking 
tot landbouwers en eveneens met betrekking tot binnenschip-
pers en Noordzeevissers. Wat de investeringsaftrek betreft, 
mogen de ondergetekenen in dit verband nog wijzen op de 
aanschrijving van 6 april 1960, nr. BO/4751, die ertoe heeft 
geleid dat voor deze faciliteit aan de eis van regelmatig boek-
houden een zeer soepele toepassing wordt gegeven. 

Dit in aanmerking nemende, zijn de ondergetekenden voorts 
van mening dat er geen aanleiding bestaat in de wet een 
omschrijving van het begrip regelmatige boekhouding op te 
nemen; naar hun oordeel verdient het de voorkeur de inhoud 
van dit begrip te bepalen aan de hand van de omstandigheden 
in de situatie met het oog waarop de eis is gesteld. Met name 
voor het ten deze belangrijke instituut van de investeringsaftrek 
zijn de ondergetekenden er niet van overtuigd dat de door deze 
leden voorgestane omschrijving de positie van belanghebbenden 
zou verbeteren in vergelijking met hetgeen ingevolge de ge-
noemde aanschrijving thans geldt. 

Artikel 13. Met betrekking tot hetgeen vele leden opmer-
ken ten aanzien van de mogelijkheid tot het vormen van een 
reserve assurantie eigen risico en de uitleg van het woord 
„plegen" wijzen de ondergetekenden erop, dat de jurisprudentie 
van de Hoge Raad en de Gerechtshoven geenszins over de 
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gehele linie tot een beperking van de mogelijkheid tot het vor-
men van een assurantie-reserve heeft geleid. Met name heeft 
de Hoge Raad in zijn arrest van 15 april 1959, B.N.B. 1959/ 
215, een voor belanghebbenden gunstige beslissing gegeven 
door de ondernemerskring waarvoor beoordeeld moet worden 
of voldaan is aan de eis „plegen te worden verzekerd", klein 
te nemen. Ten aanzien van een grotere onderneming behoeft 
geen rekening te worden gehouden met het aantal of de 
oppervlakte van de minder grote bedrijven, doch alleen met 
hetgeen vergelijkbare grotere bedrijven plegen te doen. De 
ondergetekenden erkennen dat de normaliter aan het woord 
„plegen" gehechte betekenis, dat eerst indien meer dan de helft 
van de bedrijfsgenoten zich verzekerd heeft gesproken kan 
worden van een gewoonte om een risico door verzekering te 
dekken, het bezwaar medebrengt, dat de minderheid pas een 
reserve mag vormen wanneer de meerderheid van de branche-
genoten zich verzekerd heeft. Eveneens erkennen zij de be-
zwaren die ontstaan indien die meerderheidsgroep een minder-
heidsgroep wordt. De ondergetekenden menen hieraan tege-
moet te kunnen komen door een verzachting van de eis „plegen 
te worden verzekerd". In onderdeel IV van de bij deze memorie 
behorende tweede nota van wijziging hebben zij daarom 
voorgesteld deze woorden te vervangen door de woorden „in 
belangrijke mate worden verzekerd". Zij menen dat hierdoor 
een redelijk en tevens goed hanteerbaar criterium wordt ge-
introduceerd. 

De suggestie een reservering reeds mogelijk te maken indien 
er een verzekerbaar risico is, gaat naar het oordeel van de 
ondergetekenden te ver. Deze suggestie toch zou ertoe leiden 
voor een risico dat verzekerbaar is een reserve assurantie 
eigen risico toe te staan, ook als zulk een risico door geen 
enkele ondernemer wordt verzekerd. Overigens menen de 
ondergetekenden te mogen stellen dat het toch wel tot de 
uitzonderingen zal behoren dat een meerderheidsgroep een 
zodanige minderheidsgroep wordt, dat, in de nieuwe formu-
lering, niet meer gesproken kan worden van een „in belangrijke 
mate verzekeren". Voor de gevallen waarin een ondernemer 
een eenmaal gevormde assurantie-reserve ten gevolge van zulk 
een situatie zou moeten opheffen, zijn de ondergetekenden 
bereid de inspecteurs op te dragen de gevormde reserve niet 
aan de winst toe te voegen, doch te „bevriezen" in die zdn, dat 
geen verdere dotaties zullen worden toegelaten. Eventuele 
schaden zullen echter ook dan uit de bevroren reserve moeten 
worden gedekt en slechts voor zover dit niet mogelijk is ten 
laste van de winst kunnen worden gebracht. 

Naar aanleiding van de opmerking dat het voor de gevallen 
waarin de reserve wel gevormd kan worden voor belasting-
plichtigen van belang is dat er enige richtlijnen komen ten 
aanzien van het maximum van de reserve, wijzen de onder-
getekenden erop dat slechts een uitermate arbitrair plafond zou 
kunnen worden aangegeven. Zij menen dat dit geen aanbeveling 
verdient en dat er de voorkeur aan moet worden gegeven het 
bepalen van een maximum voor de reserve over te laten aan 
praktijk en jurisprudentie, die aan de hand van de concrete 
situatie van het individuele geval een bevredigender resultaat 
zullen kunnen bereiken dan bij het stellen van algemeen wer-
kende normen mogelijk zal zijn. 

De ondergetekenden kunnen de vele andere leden, die gaarne 
zouden worden ingelicht over de ervaringen opgedaan met de 
reserveringsmogelijkheid assurantie eigen risico krachtens arti-
kel 10 van het Besluit 1941, mededelen dat de indruk bestaat 
dat in de sfeer van de belastingheffing van natuurlijke personen 
op bescheiden schaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijk-
heid een assurantie-reserve te vormen. Dit ligt ook voor de 
hand, aangezien de veelal kleinere ondernemers de voorkeur 
zullen geven aan het verzekeren van hun risico's omdat naar 
hun eigen oordeel de omvang van het bedrijf het zelf dragen 
van soms omvangrijke risico's niet toelaat. Overigens moet de 
vraag of een risico al dan niet verzekerd zal worden aan het 
vrije oordeel van de ondernemer worden overgelaten; hierin 
dient de fiscus niet te treden. 

Een goed bedrijfsbeleid brengt voorts mede dat niet op 
onverantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van de reser-

veringsmogelijkheid en dat de gevormde reserves zodanig wor-
dcn belegd dat zij beschikbaar zijn bij het optreden van een 
calamiteit. De ondergetekenden menen echter dat het niet op 
de weg van de weigever ligt in het kader van een fiscale rege-
ling voorschriften te geven dat en op welke wijze de reserves 
buiten het bedrijf moeten worden gehouden. 

Ten aanzien van de vraag van de hier aan het woord zijnde 
leden of het niet de voorkeur zou verdienen in de plaats van 
deze reservering een verruiming voor te stellen van de moge-
lijkheid tot verliescompensatie door bv. het aantal carry-back-
jaren te vermeerderen, verwijzen de ondergetekenden naar hun 
uitvoerige beschouwingen dienaangaande bij de bespreking 
van artikel 43. Daaruit moge blijken dat het geval van de 
schadeverzekeringsmaatschappijen bijzondere aspecten ver-
toont, die niet bij de overige ondernemers aanwezig zijn. De 
ondergetekenden achten mitsdien een verruiming van de carry 
back voor alle ondernemers niet verantwoord. 

De vraag over de toelating van een assurantie-reserve voor 
weerrisico's bij landbouwbedrijven kunnen de ondergetekenden 
tot hun spijt niet beantwoorden, aangezien zij niet beschikken 
over gegevens aangaande de mate waarin deze risico's verze-
kerd worden. 

Artikel 14. De eis van afschrijving in meer dan vijf jaren is 
in artikel 14, eerste lid, opgenomen, omdat rekening werd 
gehouden met de mogelijkheid dat zonder deze eis de prak-
tische uitvoering zou worden verzwaard. De door deze eis uit-
gezonderde bedrijfsmiddelen, andere dan die bedoeld in artikel 
10, tweede lid, bestaan voornamelijk uit vrij snel roulerende 
zaken, zoals taxi's, waarvoor de vervangingsreserve bovendien 
niet van groot praktisch belang is, aangezien er doorlopend 
vervanging plaats vindt die vervreemdingswinsten en (ver-
vroegde) afschrijvingen vermengt. Anderzijds menen de onder-
getekenden te mogen veronderstellen dat in dergelijke gevallen 
de ondernemer vaak geen prijs zal stellen op toepassing van 
artikel 14, gezien de daaraan verbonden administratieve werk-
zaamheden. Zij zijn daarom bij nadere overweging bereid de 
eis te doen vervallen. De daartoe strekkende wijziging van het 
ontwerp is opgenomen in onderdeel V, letter A, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging. 

Indien sprake is van een vrijwillige vervreemding van gron-
den, leidt de voorgestelde tekst van artikel 14 er inderdaad 
toe dat geen vervangingsreserve kan worden gevormd. Dit 
is niet in strijd met het doel van de reserve, zoals dat in de 
memorie van toelichting (blz. 22, rechter kolom) is geformu-
leerd, namelijk om een bijdrage te leveren tot verlichting van 
de financieringslast bij de vervanging van technisch of eco-
nomisch versleten bedrijfsmiddelen. De ondergetekenden 
hebben er echter geen bezwaar tegen, de mogelijkheid van 
het vormen van een vervangingsreserve ook te openen voor 
de vrijwillige vervreemding van gronden, indien een voor-
nemen, tot vervanging aanwezig is. Onderdeel V, letter A, van 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging 
heeft mede hierop betrekking. 

Ter nadere toelichting van de vraag, wat moet worden ver-
staan onder het begrip vervanging, moge het volgende die-
nen. Uitgaande van de omstandigheid dat men in een on-
derneming verschillende taken of groepen van werkzaamhc-
den kan onderscheiden, betekent vervanging van een bedrijfs-
middel dat het vervangende bedrijfsmiddel een zelfde econo-
mische functie, d.w.z. een soortgelijke taak of werkzaam-
heid gaat vervullen. Het doet daarbij niet ter zake dat het 
vervangende bedrijfsmiddel in technisch opzicht afwijkt van 
het vervangen bedrijfsmiddel of dat het moderner of waar-
devoller is. Zo zal een luchtvaartmaatschappij, die vliegtuigen 
met propelleraandrijving vervangt door vliegtuigen met 
straalaandrijving, van de faciliteit gebruik kunnen maken. 
Daarentegen zal dit niet het geval zijn, indien een onderne-
ming voor belegging woonhuizen heeft aangekocht en deze 
vervolgens verkoopt ter financiering van een fabriekspand. 
Overigens zien de ondergetekenden geen bezwaar tegen het 
innemen van een ruim standpunt bij geval van twijfel. Zo zou-
den zij de faciliteit willen toestaan, indien een onderneming 
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die sleepboten exploiteert deze zou afstoten ter vervanging 
door molorvraehtschepen, ook al zou men te dien aanzien 
kunnen betogen dat er strikt genomen een verandering in 
het doel van de bedrijfsvoering is ingetreden. 

Naar aanleiding van de opmerking dat artikel 11 van het 
Besluit 1941 geen termijn kent voor de vervanging en artikel 
14 van het ontwerp deze termijn op uiterlijk vier jaren na 
het ontstaan van de reserve stelt, wijzen de ondergetekenden 
erop dat beide bepalingen uitgaan van het opheffen van de 
reserve zodra het voornemen tot vervanging is vervallen. In 
het ontwerp is echter, ter vergemakkelijking van de prakti-
sche uitvoering, een termijn van vier jaren opgenomen, die 
overigens blijkens het slot van het tweede lid van artikel 14 
in daartoe aanleiding gevende gevallen wordt verlengd. Het 
is aannemelijk dat in de gevallen waarin onder de werking 
van het Besluit 1941 ook na vier jaren nog van een voorne-
men tot vervanging gesproken kon worden, dit onder de wer-
king van de nieuwe wet door de uitzonderingsbepaling zal 
worden erkend. In ieder geval zijn de ondergetekenden be-
reid ten deze een ruim standpunt te doen innemen en daar-
voor te zijner tijd aanwijzingen te geven. In verband met het 
vorenstaande achten zij het treffen van een overga ngsrege-
ling niet nodig. 

Naar het oordeel van de ondergetekenden moet een ra-
tionele interpretatie van het onderhavige artikel leiden tot het 
standpunt, dat bij „vervanging" door een met het oog op de-
ze vervanging reeds aangeschaft bedrijfsmiddel de in dit ar-
tikel vervatte regeling overeenkomstige toepassing vindt. Ten 
einde misverstand op dit punt uit te sluiten, is in onderdeel V, 
letter B, van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging het artikel ook op dit punt aangevuld. 

Artikel 15. De ondergetekenden stemmen in met de con-
clusie van vele leden dat een fiscale afrekening bij overlijden 
van de ondernemer in beginsel wenselijk moet worden geacht. 
Gelet op het persoonlijke karakter van de inkomstenbelasting 
achten zij het een hoofdregel voor de belastingheffing van on-
dernemerswinsten, dat de gezamenlijke uit onderneming ver-
kregen voordelen, in de zin van artikel 7 van het ontwerp, zo-
veel mogelijk worden belast als bestanddeel van het gedurende 
het leven van de ondernemer verworven inkomen. Bovendien 
houdt dit het voordeel in, dat niet gedurende te lange tijd een 
afwijking blijft bestaan tussen de totale materiële winst en de 
jaarlijks bepaalde winst. Hierdoor wordt het voortbestaan van 
de door deze leden vermelde onzichtbare fiscale claims beperkt. 
Dit neemt overigens niet weg dat zich naar de mening van de 
ondergetekenden toch wel dringende redenen kunnen voordoen 
om op de vermelde hoofdregel uitzonderingen toe te laten. 

Ook naar het oordeel van de ondergetekenden is het wense-
lijk de bij overlijden aan het licht tredende verschillen tussen de 
boekwaarde van de bestanddelen van het vermogen en de daar-
aan toe te kennen waarde in het economische verkeer, mede 
gelet op de alsdan verschuldigd wordende successierechten, 
aan een gematigde belasting te onderwerpen. In het ontwerp 
is hierin voorzien door het opnemen — bij de (eerste) nota van 
wijziging — van het in afwijking van de algemene regeling van 
artikel 48 voor de afrekening bij overlijden geldende tarief 
van 20 pet. Daarnaast zal van geval tot geval kunnen worden 
bezien of voor de invordering een bijzondere regeling moet 
worden getroffen, waarbij, overeenkomstig de door deze leden 
uitgesproken wens, een soepel standpunt zal worden inge-
nomen. 

Naar aanleiding van de vraag van vele andere leden, op welke 
wijze het eerste en het tweede lid van artikel 15 toepassing vin-
den indien een onderneming door beide echtgenoten gezamen-
lijk wordt gedreven, merken de ondergetekenden het volgende 
op. In verband met artikel 6 dient ieders aandeel in de onder-
neming als een afzonderlijke onderneming te worden beschouwd. 
Dit geldt ook voor de toepassing van artikel 15. Bij overlijden 
van een der echtgenoten is dus het eerste lid van artikel 15 op 
diens aandeel in de onderneming toepasselijk, terwijl — althans 
bij het bestaan van een huwelijksgemeenschap — op het aandeel 
van de andere echtgenoot dan artikel 15, tweede lid, toepassing 
vindt. 

De ondergetekenden zijn met de hier aan het woord zijnde 
leden van oordeel dat het als een bezwaar kan worden gevoeld 
wanneer de belastingheffing over een verschil tussen de totale 
winst en de jaarlijks bepaalde winst naar een onbekende, ver 
weg liggende toekomst wordt verschoven. Daargelaten hoe hier-
over moet worden geoordeeld met betrekking tot de vennoot-
schapsbelasting, die niet het persoonlijke karakter van de in-
komstenbelasting bezit, menen de ondergetekenden dat het ver-
melde bezwaar aan een doorschuivingsregeling niet in de weg 
behoeft te staan. Een belangrijk deel van het verschil tussen de 
totale winst en de jaarlijks bepaalde winst komt na verloop van 
tijd toch weer tot uitdrukking bij de vervanging van bedrijfs-
middelen, hetzij ineens, hetzij — bij aanwezigheid van een 
vervangingsreserve — via lagere afschrijvingen op de vervan-
gende bedrijfsmiddelen. Voor het overige staan tegenover het 
vermelde bezwaar allereerst het algemene economische belang 
dat de continuïteit van de onderneming wordt bevorderd, en 
voorts ook de noodzaak om in geval van overlijden van de 
ondernemer een onereuze belastingdruk te vermijden. Wanneer 
in het licht hiervan de fiscale behandeling van de ondernemer 
wordt vergeleken met de positie van de overige belastingplich-
tigen, zien de ondergetekenden in de doorschuivingsregeling 
geen ongeoorloofde inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. 

De ondergetekenden zien dan ook geen aanleiding tot een be-
perking van de mogelijkheden fiscale claims naar de toekomst 
te verschuiven. Zij menen dat er aanleiding is gevolg te geven 
aan de in deze gedachtengang door de hier aan het woord zijnde 
leden en vele andere leden gedane suggestie om een doorschui-
vingsmogelijkheid te openen voor overdracht van een onder-
neming door ouders aan kinderen, indien deze plaats vindt op 
of na het 65e jaar van de ouder-ondernemer en mits de over-
dracht plaats vindt tegen de boekwaarde van het vermogen 
van de onderneming. De ondergetekenden menen dat op deze 
wijze een bijdrage kan worden geleverd tot het overdragen van 
de onderneming op een voor de bedrijfsvoering passend tijdstip. 
In onderdeel VII van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging wordt daarom het wetsontwerp met een 
hiertoe strekkende bepaling aangevuld. 

In het vorenstaande ligt besloten dat de ondergetekenden 
het tarief van 20 pet., hoewel zo laag mogelijk gehouden, in 
verband met de overige aan het overlijden verbonden fiscale 
gevolgen niet te laag achten. Een nadeel van dit tarief 
vormen ontegenzeggelijk de door de aan het woord zijnde 
leden geciteerde mogelijkheden voor het geval geen gebruik 
wordi gemaakt van de doorschuivingsfaciliteit, mogelijkheden 
die ook de ondergetekenden voor ogen stonden toen zij ge-
waagden van hun bezwaren op blz. 6 van de nota inzake de 
algemene herziening. Naar het oordeel van de ondergetekenden 
— dat geen resultaat van een exacte berekening kan zijn, doch 
in belangrijke mate is bepaald door appreciatie van de aan het 
overlijden van de ondernemer verbonden gevolgen — zijn 
echter de reeds eerder vermelde argumenten die pleiten voor 
een tariefsmatiging, van zodanig gewicht, dat zij tegen de ge-
opperde bezwaren opwegen. Daarenboven kan niet worden 
voorbijgegaan aan het feit dat het tarief van 20 pet., verbonden 
aan de nog niet lang geleden ingevoerde afrekening bij over-
lijden, reeds een zeker burgerrecht heeft verkregen. 

Het voorschrift dat de gezamenlijke erfgenamen toepassing 
van de doorschuifregeling dienen te verzoeken, is opgenomen 
ten einde te voorkomen dat de belastingadministratie gemengd 
wordt in allerlei geschillen die tussen de erfgenamen zouden 
kunnen ontstaan. De gezamenlijke erfgenamen treden hier op 
als voortzetters van de persoon van de overleden belasting-
plichtige. De ondergetekenden achten het niet wenselijk hierin 
wijziging te brengen. Met name achten zij het onjuist een op-
lossing te zoeken in de veel verder gaande suggestie, gedaan in 
het adres van de Hoofdbesturen van de Broederschappen van 
Notarissen en Candidaat-Notarissen van 29 december 1959, 
welke ertoe strekt de overlijdenswinst nimmer bij de erflater te 
belasten en de rechtverkrijgenden van de erflater altijd met 
de voor de erflater geldende boekwaarde te doen aanvangen. 
Een dergelijke rigoureuze afkapping van de keuzemogelijkheid 
zou naar het oordeel van de ondergetekenden te ver gaan, aan-
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gezien de erfgenamen in redelijkheid het recht niet kan worden 
ontzegd de voor hun situatie meest passende regeling te ver-
langen. 

Hoewel de voorwaarde dat het verzoek om doorschuiving 
bij de aangifte moet worden gedaan, niet zonder grond is op-
genomen, zien de ondergetekenden geen overwegende be-
zwaren tegen het laten vervallen van deze voorwaarde. Onder-
deel VI van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging heeft hierop betrekking. 

De ondergetekenden zouden het niet juist vinden de bc-
paling van artikel 15, tweede lid, te vervangen door een be-
paling, inhoudende dat in de daar bedoelde gevallen van ont-
binding van een huwelijksgemeenschap waartoe het vermogen 
van een onderneming behoort, geacht wordt dat in het be-
diïjfsvcrmogen geen wijziging is gekomen en derhalve de 
waardeveranderingen de ondernemer blijven aangaan. Dit zou 
naar hun oordeel een miskenning betekenen van de civiel-
rechtelijke situatie, die na de ontbinding is ontstaan. Daardoor 
toch gaat het van de scheiding en deling afhangen in hoeverre 
de na dat tijdstip optredende waardeveranderingen nog aan 
de ondernemer ten goede zullen komen. Ook zien de onder-
getekenden niet in dat het scheppen van een fiscale claim in 
de door deze leden bedoelde zin tot een eenvoudiger regeling 
zou kunnen leiden dan de in het ontwerp voorgestelde af-
rekening. 

Artikel 17. De ondergetekenden zijn van mening dat er 
geen aanleiding is om aan de op de voet van dit artikel nieuw 
opgerichte n.v. het recht te verlenen tot compensatie van nog 
niet bij de vorige ondernemer gecompenseerde bedrijfsver-
liezen. Dit toch zou in strijd zijn met het subjectieve karakter 
van de verliescompensatie, dat inhoudt dat een verlies niet 
wordt verrekend bij een ander subject dan dat hetwelk het 
verlies heeft geleden. Bovendien wijzen de ondergetekenden 
erop dat de bij de oprichting van de n.v. niet-gecompenseerde 
bedrijfsverliezen — welke overigens juist in deze gevallen wei-
haast nimmer voorkomen — geenszins onverrekenbaar wor-
den; zij blijven bij de inbrengende ondernemers op de gewone 
wijze compensabel op de voet van Hoofdstuk IV. 

Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet, lopen 
bij de geruisloze overgang van een onderneming de feiten te 
zeer uiteen om alle complicaties in een wettelijke regeling te 
voorzien. Daarom kan de bevoegdheid van de Minister van 
Financiën om ter zake nadere voorwaarden te stellen, niet 
worden ontbeerd. Deze voorwaarden hebben, nu de hoofdlijnen 
van het hier voorgestelde fiscale regime in de wet vastliggen, 
slechts betrekking op ondergeschikte technische kwesties. 

Het is naar de mening van de ondergetekenden niet mogelijk 
voor deze faciliteit een regeling te treffen zoals artikel 15, 
derde lid, behelst voor o.m. de voortzetting van een onder-
neming na het overlijden van de ondernemer. Daar toch is 
sprake van een opvolging van één ondernemer door een of 
meer nieuwe ondernemers, die evenals hun voorganger onder 
de inkomstenbelasting vallen. Het onderhavige artikel bestrijkt 
echter gevallen waarin in de regel verscheidene ondernemers 
opgevolgd worden door een niet onder de inkomstenbelasting 
doch onder de vennootschapsbelasting vallende onderneming. 
Deze overgang brengt haar eigen problemen mede en wel, 
naar de praktijk van de afgelopen vijftien jaren heeft geleerd, 
in zovele variaties dat daarvoor onmogelijk een voorziening 
in de wet kan worden getroffen, terwijl daarvoor toch een bij 
de „geruisloze overgang" passende oplossing moet worden ge-
vonden. 

Als voorbeelden mogen dienen het geval dat niet alle in-
brengende firmanten een fiscale balans hebben die uitgaat van 
dezelfde waarderings- of afschrijvingsregel, of het geval dat 
één firmant buiten-vennootschappelijk bedrijfsvermogen heeft 
dat niet mede in de n.v. wordt ingebracht. Voorts kan gewezen 
worden op de noodzaak om voorwaarden te stellen ten aanzien 
van investeringsaftrek en vervroegde afschrijving in geval van 
oprichting in de loop van een boekjaar. Deze voorbeelden 
kunnen nog met andere worden vermeerderd. De onderge-
tekenden achten het dan ook ondoenlijk deze materie in een 

sluitende wettelijke regeling samen te vatten. In de jaren waarin 
met de geruisloze overgang een ruime ervaring is opgedaan 
zijn op het punt van de te stellen voorwaarden nimmer moeilijk-
heden aan de dag getreden. 

Het ontmoet bij de ondergetekenden echter geen bezwaar 
om aan de belanghebbenden een recht toe te kennen op het 
toepassen van de geruisloze overgang, indien aan de algemene 
in de wet neergelegde voorwaarden en de nadere door de 
Minister te slellen voorwaarden is voldaan. Aldus wordt, 
in overeenstemming met de bedoeling van de regeling, de 
medewerking van de Minister beperkt tot het stellen van de 
nadere voorwaarden en heeft belanghebbende het geheel zelf 
in de hand of hij de geruisloze overgang op de gestelde voor-
waarden al dan niet wil realiseren. Voor de in verband hier-
mede voorgestelde nieuwe tekst van artikel 17 zij verwezen 
naar onderdeel VIII van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging. 

Artikel 17a. Het verheugt de ondergetekenden dat zeer 
vele leden het opnemen van het onderhavige artikel ten zeerste 
toejuichen. Ook zij zijn van oordeel dat hierdoor de conse-
quenties van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 
1956, B.N.B. 1956/313 — daargelaten of deze als hoogst onge-
lukkig moeten worden gekwalificeerd — in belangrijke mate 
worden verzacht. De ondergetekenden kunnen echter niet mee-
gaan met de hier aan het woord zijnde leden, wanneer zij de 
ontworpen zorgvuldig afgewogen regeling, die een afwijking in-
houdt van de normale regelen voor de belastbaarheid van de 
winst en niet mag worden geïsoleerd van de overige bepalingen 
betreffende de oudedagsvoorziening, van haar limiet willen ont-
doen. De regeling is bedoeld als een uitzondering voor een bij-
zondere situatie, nl. om de kleine en middelgrote ondernemers 
— daaronder begrepen zij die zelfstandig een beroep uit-
oefenen — die in het algemeen niet een zodanige winst maken 
dat daaruit in voldoende mate een premie van lijfrente gefinan-
cierd kan worden, in de gelegenheid te stellen een oudedags-
voorziening te treffen. Men moet de onderhavige vrijstelling 
dan ook zien tegen de achtergrond van de — gelimiteerde — 
aftrek voor lijfrentepremie en de niet-aftrekbare premie voor 
andere levensverzekeringsvormen. 

Nu heeft de ervaring, onder het bestaande recht opgedaan 
met de toepassing van de hardheidsclausule, voldoende uitge-
wezen dat aan de bovenomschreven doelstellingen van de vrij-
stelling wordt voldaan bij een limiet van f 100 000. Voor de 
veelal kleinere ondernemers kan het bedrag van f 100 000 naast 
de basisvoorziening, gevormd door de uitkeringen ingevolge de 
A.O.W., tot een redelijke oudedagsvoorziening leiden. Dit geldt 
in versterkte mate voor hen die reeds tijdens de bedrijfsuitoefe-
ning met de opbouw van een oudedagsvoorziening kunnen be-
ginnen. Nog afgezien van deze laatste omstandigheid kan een 
ondernemer, wiens vrouw 61 jaar is, op 65-jarige leeftijd voor 
een bedrag van f 100 000 een lijfrente, eindigend bij het over-
lijden van de langstlevende van hen beiden, verkrijgen van rond 
f 5700. Zou bij het overlijden van de eerststervende de uit-
kering tot 5/8 worden teruggebracht, dan kan de lijfrente rond 
f 6400 bedragen. Zoals ook blijkt uit hetgeen de ondergeteken-
den bij de bespreking van artikel 37 omtrent de problematiek 
van de oudedagsvoorziening vermelden, is door het samenstel 
van bepalingen betreffende de stamrechtvrijstelling en de aftrek 
van lijïrentepremies voor ondernemers en hen die zelfstandig 
een beroep uitoefenen de mogelijkheid geopend voor een alles-
zins redelijke en aan hun financiële positie aangepaste ouder-
domsverzorging, die bovendien vergelijkbaar is met wat door 
werknemers bereikt kan worden. 

De hier aan het woord zijnde zeer vele leden die opmerken 
dat de in artikel 11 a, eerste lid, letter c, gestelde eis van onmid-
dellijke ingang hun niet op redelijke gronden leek te berusten, 
mogen de ondergetekenden herinneren aan hetgeen in de nota 
inzake de algemene herziening hieromtrent is opgenomen. 
Aldaar is in de eerste plaats opgemerkt dat deze eis een uit-
vloeisel is van de verzorgingsgedachte, die aan de voorgestelde 
regeling ten grondslag ligt. Bij dat uitgangspunt ligt het voor de 
hand een direct ingaan van de uitkeringen als voorwaarde te 
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stellen. Indien een ondernemer zijn bedrijf op — zoals de aan 
het woord zijnde leden stellen — 62-jarige leeftijd overdraagt, 
zullen er in het algemeen geen bezwaren zijn om een „pen-
sioen" aanstonds te doen ingaan. Doet zich evenwel een com-
plicatie voor doordat — zoals in het gegeven voorbeeld is aan-
genomen —• de betrokkene na de overdracht van zijn bedrijf 
nog inkomsten uit arbeid blijft genieten, dan biedt het tweede 
lid van het ontworpen artikel de mogelijkheid om naar gelang 
van de omstandigheden van het geval een verzachting in de 
voorwaarden aan te brengen. 

Voorts is er in de nota op gewezen dat de hier bekritiseerde 
eis beoogt een verkeerd gebruik van de vrijstelling te keren. 
Zonder deze cis zou bv. een ondernemer op 30-jarige leeftijd 
zijn bedrijf kunnen inbrengen in een n.v. waarvan hij zelf de 
aandelen bezit, tegen een lijfrente ingaande op 65-jarige leef-
tijd, met als consequentie dat van de overdrachtswinst een be-
drag van f 100 000 zou zijn vrijstgesteld. Tegen de achtergrond 
van de verzorgingsgedachtc is er naar het oordeel van de onder-
getekenden in een zodanig geval voor een vrijstelling geen 
reden. 

De door verschillende leden naar voren gebrachte gedachte 
niet een vast bedrag, doch een bepaald percentage van de over-
drachtswinst vrij te stellen, is naar het oordeel van de onder-
getekenden niet wel verenigbaar met de algemeenheid en gelijk-
heid die bij de belastingheffing in acht moeten worden ge-
nomen. Een binding van de vrijstelling aan de grootte van de 
overdrachtswinst zou een aanzienlijk voordeel betekenen voor 
de grotere ondernemers en daarenboven de aan de regeling ten 
grondslag liggende verzorgingsgedachte in het gedrang doen 
komen. 

Met betrekking tot de opmerking van deze leden dat zij het 
als een gebrek van de voorgestelde redactie zien dat deze geen 
rekening houdt met de verzorging van meerderjarige invalide 
kinderen en pleegkinderen wijzen de ondergetekenden op het-
geen zij in het algemeen gedeelte van deze memorie met be-
trekking tot het aspect van de vereenvoudiging hebben vermeld. 
De regeling welke in het eerste lid is neergelegd, is afgestemd 
op de omstandigheden die zich in de overgrote meerderheid 
van de gevallen voordoen. De wetgever kan naar het oordeel 
van de ondergetekenden niet verder gaan. Ongetwijfeld kunnen 
er bijzondere gevallen zijn die niet passen in het algemene 
stramien en waarvoor een afwijking redelijk is. Deze vertonen 
echter zoveel schakeringen, dat een alles omvattende wette-
lijke regeling daarvoor een utopie is. Om deze reden is dan 
ook in het tweede lid van het voorgestelde artikel een delegatie-
bepaling opgenomen, die de Minister machtigt afwijkingen 
toe te staan van de opgenomen voorwaarden. Voor het door 
deze leden ter sprake gebrachte geval willen de ondergeteken-
den overigens gaarne toezeggen dat, indien in reële gevallen 
periodieke uitkeringen worden bedongen ter verzorging van 
meerderjarige invalide kinderen en pleegkinderen van de ge-
wezen ondernemer, de voorgestelde regeling eveneens toe-
passing zal kunnen vinden. 

Zoals vele andere leden opmerken hebben de ondergeteken-
den in de nota inzake de algemene herziening te kennen ge-
geven, dat het thans bestaande verschil in behandeling tussen 
een bij overdracht van een onderneming bedongen winstrecht 
enerzijds en een te dier zake bedongen lijfrente anderzijds hun 
niet onjuist voorkomt. Ter aanvulling en verduidelijking van 
hetgeen te dier plaatse is vermeld moge het volgende dienen. 
Bij overdracht van een onderneming tegen een contra-prestatie, 
bestaande in een recht op uitkering van een bepaald gedeelte 
van de door de koper met de onderneming te verwerven winst, 
zijn de uitkeringen zozeer verbonden met de onderneming dat 
zij op grond daarvan voor de ontvanger van de uitkeringen 
nog het karakter van winst uit onderneming behouden. De 
bron van deze baten is en blijft immers voor hem de onder-
neming, ook al is civielrechtelijk de band van het eigenaar zijn 
op het moment van genieten van de baten reeds doorgesneden. 
Indien echter een onderneming wordt overgedragen tegen een 
recht op lijfrente, is er duidelijk een nieuwe situatie ingetreden 
en wordt de bron van de alsdan te ontvangen baten uitsluitend 
gevormd door het recht op de lijfrente, dat bij de overeen-

komst is bedongen. Dit essentiële verschil in positie rechtvaar-
digt een verschil in fiscale behandeling, zoals die ook uit het 
systeem van het ontwerp voortvloeit. Wel kan men, zoals de 
ondergetekenden hebben gedaan, erkennen dat met name op 
het terrein van de ouderdomsverzorging het verschil in be-
handeling consequenties heeft die voor de kleine en middel-
grote ondernemers niet voldoende armslag bieden. De in het 
onderhavige artikel opgenomen voorziening heeft dan ook ten 
doel dit verschil in zoverre ongedaan te maken. Voor het 
antwoord op de vraag naar de ervaringen, opgedaan bij de 
toepassing van het bestaande regime, mogen de ondergeteken-
den verwijzen naar hetgeen zij daaromtrent hierboven hebben 
vermeld. 

Artikel 18. Naar aanleiding van de opmerking van vele 
leden omtrent de in het eerste lid van artikel 18 gestelde eis 
„indien de aard van de onderneming dit rechtvaardigt", wij-
zen de ondergetekenden erop dat deze eis juist noodzakelijk 
is geworden door het gewijzigde regime van het ontwerp. 
Terwijl het Besluit 1941 ook bij gebroken boekjaren steeds 
blijft uitgaan van de in ecu kalenderjaar behaalde winst — 
en daarvoor de ingewikkelde splitsingsregeling van artikel 
12 bevat — heeft het ontwerp blijkens het tweede lid van 
artikel 18 aansluiting gezocht bij de winst van het boekjaar. 
Tegenover de aldus verkregen vereenvoudiging staan ech-
ter ook nadelen: de belastingbetaling wordt voor belasting" 
plichtigen met een gebroken boekjaar naar een later tijdstip 
verschoven en bovendien kunnen er niet geheel bevredigen-
de resultaten ontstaan indien in een stelsel met gebroken boek-
jaren boekperioden optreden die langer of korter dan twaalf 
maanden duren. De ondergetekenden menen derhalve dat de 
in het ontwerp opgenomen vereenvoudiging slechts toelaat-
baar is, indien gebroken boekjaren beperkt blijven tot die ge-
vallen waarin zij door de aard van de onderneming gerecht-
vaardigd worden. Een dergelijke restrictie heeft in de mees-
te gevallen voor de ondernemer geen nadelige consequenties 
en is door de bereikte vereenvoudiging naar het oordeel van 
de ondergetekenden alleszins geoorloofd. 

Een vergelijking met het stelsel van de Wet op de Inkonv 
stenbelasting 1914 achten de ondergetekenden niet geheel 
juist, aangezien die wet niet de werkelijke in een bepaalde 
periode behaalde winst belastte, doch het zgn. fictiestelsel be-
vatte. Wel betekent, zoals reeds is vermeld, de regeling van het 
ontwerp een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van het 
regime van het Besluit 1941. Inderdaad heeft deze bevordering 
van de eenvoud ook haar schaduwzijden, doch die zijn niet 
van zodanige importantie dat zij aanvaarding van de nieuwe 
regeling zouden moeten verhinderen. In dit verband kan nog 
worden gewezen op de omstandigheid dat die schaduwzijden 
zich het sterkst doen gevoelen bij de winstberekening over — 
slechts als uitzonderingsregime toegelaten — gebroken boek-
jaren. Bovendien betekent het ontstaan van een „belastingvrij" 
belastingjaar of een „goedkoop" belastingjaar weliswaar een 
voordeel voor de betrokken ondernemer, doch dit zal vaak te 
zijner tijd weer gecompenseerd worden door het ontstaan van 
een „duur" belastingjaar. 

Ook de overweging dat een ongelijkheid zal ontstaan tus-
sen degenen die voor het eerst belastingplichtig worden onder 
de nieuwe wet en degenen die onder de werking van het Be-
sluit 1941 reeds hun winst over een gebroken boekjaar be-
rekenen, mag de vereenvoudiging niet verhinderen. Nog daar-
gelaten dat deze ongelijkheid op den duur zal verdwijnen, 
houdt zij slechts in dat onder de werking van het Besluit 
1941 in het jaar van aanvang van de onderneming over de 
zgn. „constante" belasting is geheven, terwijl dit onder het 
nieuwe systeem niet meer het geval zal zijn. Gedurende het 
verdere bestaan van de onderneming wordt ook onder het Be-
sluit 1941 — behoudens bij wijziging van de constante — in 
feite de belasting geheven over de winst van het boekjaar dat 
in het kalenderjaar is geëindigd. Bij de winstberekening over 
het jaar waarin de onderneming wordt beëindigd, wordt dan 
de bij de aanvang van de onderneming ontstane ongelijkheid 
weer gelijkgetrokken, doordat onder de werking van het Besluit 
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1941 de constante in mindering wordt gebracht. Onder de 
werking van de nieuwe wet wordt hierin voorzien door artikel 
61, tweede lid. 

Het komt de ondergetekenden voor, dat het niet nodig is te 
bepa'en dat in de periode van twaalf maanden, bedoeld in het 
derde lid van artikel 18, wordt begrepen de (volle) eerste 
maand van de bedrijfsuitoefening. De vrees dat bij gebreke 
hiervan een belangrijke ontgaansmogelijkheid ontstaat, achten 
zij niet gegrond. Zou het boekjaar enige dagen na 1 januari 
ingaan, dan vindt weliswaar geen splitsing plaats, doch ont-
staat er in het volgende jaar een „duur" belastingjaar, dat 
met het oo? op de progressie voor de belanghebbende nadelig 
kan zijn. De ondergetekenden zien derhalve geen noodzaak 
voor de voorgestelde voorziening, die trouwens geen baat 
brengt indien het boekjaar op bv. 1 februari aanvangt. 

Zuivere inkomsten 

Artikel 20. Ter tegemoetkoming aan de bezwaren, welke 
verscheidene leden tegen de redactie van het bepaalde in letter 
a van artikel 20, eerste lid, naar voren brengen, wordt een 
nieuwe redactie voorgesteld (zie onderdeel IX van de bij deze 
memorie behorende tweede nota van wijziging). 

In verband met het gebruik van de woorden „uit dienstbe-
trekking" in de oorspronkelijke en in de thans nader voorge-
stelde redactie zij er — om eventuele misverstanden te voor-
komen — nog op gewezen dat hieronder moet worden verstaan 
zowel „uit een tegenwoordige dienstbetrekking" als „uit een 
vroegere dienstbetrekking". 

Uit een oogpunt van systematiek is er zeker wat voor te zeg-
gen de voordelen, genoten uit zuivere onderverhuring, te rang-
schikken onder de inkomsten uit vermogen. Niettemin geven 
de ondergetekenden er de voorkeur aan de indeling van de 
onderverhuring bij de werkzaamheden en diensten te hand-
haven, omdat daardoor tal van complicaties worden vermeden. 
Hierbij moet met name worden gedacht aan de verhuur van 
kamers. In verreweg de meeste gevallen toch houdt het ver-
huren van kamers meer in dan enkel het ter beschikking stel-
len van een deel van het betrokken woonhuis, nl. ook het ver-
richten door de verhuurder van diensten. Ook is de scheiding 
tussen het verhuren van kamers en het houden van kostgangers 
dikwijls niet scherp te trekken. Door de voorgestelde indeling 
van de onderverhuring wordt voorkomen dat inkomsten op dit 
gebied in vele gevallen ten dele gerangschikt zouden moeten 
worden onder de inkomsten uit vermogen en ten dele onder die 
uit arbeid. 

Artikel 21. Inderdaad is de opzet van het ontwerp, evenals 
trouwens die van het Besluit 1941 en van de Wet 1914, dat on-
geacht de aard van het recht krachtens hetwelk voordelen uit 
goederen worden getrokken, niet het recht doch de goederen 
zelf als bron moeten worden beschouwd. 

De ondergetekenden vermogen niet in te zien dat het de 
voorkeur zou verdienen de woorden „rechten die niet op goe-
deren zijn gevestigd" — waarmede blijkens het verband wordt 
gedoeld op rechten, andere dan zakelijke, die als bron van in-
komsten kunnen fungeren — te vervangen door de meer vage 
uitdrukking „rechten die geen betrekking hebben op goederen". 
De laatstgenoemde omschrijving is bovendien minder juist om-
dat zij wellicht tot de conclusie zou voeren dat voordelen, ge-
trokken uit een recht tot het periodiek ontvangen van besaalde 
goederen in natura, buiten de inkomsten uit vermogen blijven, 
hetgeen blijkens artikel 22, letter g, („periodieke verstrekkin-
gen") niet in de bedoeling ligt. 

Vele leden stellen de vraag hoe naar het oordeel van de 
ondergetekenden de voordelen uit vermogen worden belast, 
wanneer vruchtgebruiker en blote eigenaar overeenkomen het 
voordeel aan het vermogen in vruchtgebruik toe te rekenen. 

Dienaangaande merken de ondergetekenden op dat slechts 
wanneer duidelijk vaststaat dat vruchtgebruiker en blote eige-
naar zijn overeengekomen dat de vruchten uit het met vrucht-
gebruik belaste vermogen, in afwijking van wat volgens het 
burgerlijk recht geldt, niet aan de vruchtgebruiker zullen toe-

komen maar aan het vermogen in blote eigendom zullen wor-
den toegevoegd, en voorts vaststaat dat niet van een schijn-
overeenkomst sprake is, deze vruchten tot het inkomen \an 
de blote eigenaar en niet tot dat van de vruchtgebruiker ge-
rekend moeten worden. 

Met betrekking tot de vraag van verschillende leden of een 
uniforme regeling inzake de vaststelling van de economische 
huurwaarde van nieuwe woonhuizen niet gewenst zou zijn, wil-
len de ondergetekenden er in de eerste plaats op wijzen dat een 
regeling op dit gebied, zo deze al tot stand zou moeten worden 
gebracht, geen onderdeel zou dienen uit de maken van de als 
duurzaam bedoelde tekst van de wet, waarvan het ontwerp 
thans ter tafel ligt. Het is toch niet wenselijk deze tekst te be-
zwaren met een regeling welke een tijdelijk karakter zou dra-
gen, nu het hier gaat om een aangelegenheid welke haar belang 
zal verliezen naarmate de huren over de gehele lijn gelijk aan 
de economische huurwaarde zullen worden. 

De ondergetekenden zijn overigens van mening dat de ge-
stelde vraag ontkennend dient te worden beantwoord, zowel 
indien daarmede wordt bedoeld te pleiten voor een gelijkschake-
ling van oude en nieuwe woningen, niet alleen voor de perso-
nele belasting, maar ook voor de inkomstenbelasting, als in-
dien daarmede wordt bedoeld dat het wenselijk zou zijn om 
voor te schrijven langs welke weg de economische huurwaarde 
dient te worden bepaald. Wordt het eerste bcd'jcld, dan moge 
worden verwezen naar hetgeen de tweede ondergetekende t r 
z^ke reeds opmerkte bii de behandeling van Hoofdstuk VII B 
(Financiën) van de Rijksbegroting voor 1960 (Handelingen, 
zitting 1959—1960, blz. 375, linker kolom, 4e en 5e voiledige 
alinea). 

Wordt met de vraag, gelijk de ondergetekenden waarschijn-
lijker achten, het tweede bedoeld, dus dat het wenselijk zou 
zijn voor te schrijven langs welke weg de economische huur-
waarde dient te worden bepaald, dan zouden de ondergeteken-
den deze vraag eveneens ontkennend willen beantwoorden. 
Mede omdat het hier om een aflopende zaak gaat, komt hun 
een ingrijpen ten deze niet noodtikelijk voor. Bovendien zou 
het naar hun oordeel niet mogelijk zijn een hanteerbare, uni-
forme regeling tot stand te brengen, welke aan het principe 
waarom het gaat, nl. de vaststelling van de waarde in het eco-
nomisehe verkeer, voldoende recht laat wedervaren en welke 
niet veel meer onbillijkheden zou ooroepen dan, naar bij de 
behandeling van vorenbedoeld begrotingshoofdstuk in d? Twee-
de Kamer door enkele leden naar voren werd gebracht (ge-
drukte stukken, zittinc 1959—1960 Handelingen blz. 345, 
linker kolom, 4e t /m 7e alinea, en blz. 354 rechter kolom), 
zich voordoen in de huidige situatie, waarin niet voor alle wo-
ningen de huurwaarde voor de inkomstenbelasting oo hetzelfde 
bedrag als de huurwaarde voor de personele belasting wordt 
gesteld. 

Naar aanleiding van de vraag of moet worden aangenomen 
dat de huidige regeling met betrekking tot de hoogte van de 
huurwaarde van gesubsidieerde woonhuizen en de geldende 
regeling inzake de huurwaarde van „oude" woningen na in-
voering van het onderhavige ontwerp zal worden gehand-
haafd, mogen de ondergetekenden in de ee'ste plaats oomer-
ken dat van een eigenlijke regeling op dit gebied niet kan 
worden gesproken, wel van een regime dat in belancrijke 
mate berust op of gesanctioneerd is door de iurisorudentie 
van de Hoge Raad. Overigens menen de ondergetekenden 
deze vraag, zolang de huurbeheersing ten aanzien van „oude" 
en gesubsidieerde woningen blijft bestaan, bevestigend te kun-
nen beantwoorden. 

Indien de leden die deze vraag stellen, daarbij het 002 heb-
ben op de voorgestelde invoering van de term „waarde in het 
economische verkeer", moge erop worden gewezen dat daar-
mede, zoals 00 blz. 35, rechter kolom. 5e alinea, van de me-
morie van toelichting reeds werd ongemerkt, ten aanzien van 
de waarderingen voor de inkomstenbelasting geen materiële 
verandering wordt beoogd. 

Artikel 22. De vraag van de Commissie of het niet de voor-
keur verdient in het eerste lid van artikel 22 uitdrukkelijk te 
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vermelden dat de rente, begrepen in een kapitaalsuitkering uit 
een anders dan tegen betaling van een koopsom gesloten levens-
verzekering, niet onder de inkomsten uit vermogen wordt be-
grepen, beantwoorden de ondergetekenden ontkennend. Wan-
neer het algemeen spraakgebruik de term „rente" bezigt, wordt 
daarmede gedoeld op een tussen partijen bedongen, gelijkmatig 
naar tijdsgelang berekende vergoeding, toegekend aan de cre-
diteur als beloning voor de terbeschikkingstelling van de uit-
gelcende som, c.q. voor het niet terstond opeisen van zijn vor-
dering. Dat een zodanige rente tot de inkomsten uit vermogen 
behoort, is aan geen twijfel onderhevig. Minder vanzelfspre-
kend is het karakter van inkomsten ten aanzien van gevallen 
waarin de term „rente" een afwijkende, meer speciale betekenis 
heeft. Ten aanzien van de in artikel 22, eerste lid, onder a en b 
genoemde figuren — het disconto, de annuïteit e.d. —- is het 
kenmerk van een door partijen afzonderlijk vastgestelde ver-
goeding nog duidelijk te onderkennen; ten aanzien van kapi-
taalsuitkeringen uit levensverzekering is dit niet meer het geval. 

Wanneer nu letter c bepaalt dat rente begrepen in zodanige 
uitkeringen tot de inkomsten uit vermogen behoort indien ter 
zake van de verzekering een koopsom is voldaan, dan kan, nog 
afgezien van hetgeen de memorie van toelichting ter zake stelt, 
wetsuitlegging — in aanmerking genomen de speciale betekenis 
van het hier gebruikte woord (rente) — tot geen andere con-
clusie voeren dan dat deze rente ingeval de uitkering niet op 
de voldoening van een koopsom berust, naar de bedoeling van 
de wetgever niet als inkomsten dient te worden beschouwd. Een 
ander argument hiervoor vormt nog het tweede lid van artikel 
24, waar bij wege van uitbreiding onder het voldaan zijn van 
een koopsom mede wordt begrepen het verschuldigd, resp. be-
taald zijn van periodieke premies onder nader aangegeven om-
standigheden. Deze bepaling zou geen zin hebben, indien ook 
in het algemeen het rente-element van een tegen periodieke 
premiebetaling verkregen kapitaalsuitkering uit levensverzeke-
ring als inkomsten zou moeten worden aangemerkt. 

Naar aanleiding van de opmerking van vele leden dat het in 
artikel 22, eerste lid, letter e, voorgestelde tot onbillijke conse-
quenties kan leiden in de gevallen waarin op het oorspronkelijk 
op een aandeel gestorte kapitaal is afgeschreven, mogen de 
ondergetekenden het volgende naar voren brengen. De omstan-
digheid dat bij de toepassing van de onderhavige bepaling, 
evenals bij die van de overeenkomstige bepaling van artikel 31, 
eerste lid, 2°, van het Besluit 1941, niet het oorspronkelijk ge-
storte kapitaal, doch het kapitaal na afstempeling tot uitgangs-
punt wordt genomen, is niet geheel in overeenstemming met de 
op blz. 18, rechter kolom, van de memorie van toelichting en 
ook in deze memorie hierna bij artikel 25 tot uitdrukking ge-
brachte gedachte, dat voor de totaliteit van de aandeelhouders 
uiteindelijk als inkomen wordt beschouwd het totaal van de 
door de n.v. vanaf haar oprichting tot aan haar liquidatie be-
haalde winst. 

De ondergetekenden achten niettemin de onderhavige bepa-
ling, welke uit de bestaande wetgeving is overgenomen, op haar 
plaats. Zij sluit aan bij hetgeen in de verhouding aandeelhou-
der-naamloze vennootschap door partijen zelf aan rechtstoe-
stand wordt geschapen, en dit moet, zoals hierna ad artikel 25 
eveneens wordt opgemerkt bij de opbrengst van roerend 
kapitaal wenselijk worden geacht. Het zou bovendien irreëel 
zijn hel oorspronkelijk gestorte kapitaal tot uitgangspunt te 
blijven nemen bij de vaststelling van het belaste gedeelte van 
de liquidatie-uitkering. Irreëel, omdat een n.v. na een kapitaals-
reorganisatie met afstempeling van aandelen en veelal ook met 
prijsgeving van rechten door schuldeisers, in feite een nieuw 
financieel leven begint, dat nu eenmaal ook voor haar aandeel-
houders consequenties heeft. Dit facet klemt des te meer, om-
dat juist in de gevallen waarin de liquidatie-uitkering groter is 
dan het kapitaal na afstempeling, de afstempeling dikwijls jaren 
geleden zal hebben plaats gevonden. Immers zal, indien de 
liquidatie betrekkelijk korte tijd na de afstempeling plaats vindt, 
dit veelal het gevolg zijn van een ondanks de financiële re-
ganisatie snel verder bergafwaarts gaan van het bedrijf van 
de n.v.; dan zal het wel zelden tot belastingheffing over een 

liquidatie-uitkering komen. Voorts willen de ondergetekenden 
er nog op wijzen dat tegen een wijziging van de bestaande 
regeling ook belangrijke praktische bezwaren bestaan. Het 
rekening houden met een afstempcling welke in een grijs 
verleden heeft plaats gevonden, zou immers moeilijke vragen 
doen rijzen bij het traceren van wat bij de afstempcling en naar 
aanleiding daarvan fiscaal precies is geschied. Er zal bv. 
nagegaan moeten worden of een afstempeling heeft plaats 
gevonden in verband met geleden verliezen, dan wel in verband 
met een terugbetaling van kapitaal, en in het laatste geval 
of deze fiscaal al dan niet als uitdeling is behandeld. Deze 
moeilijkheden zouden in de regel het sterkste ondervonden 
worden in de gevallen waarin een rekening houden met het 
oorspronkelijk gestorte kapitaal het minst reëel zou zijn. 

De ondergetekenden staan dan ook afwijzend tegenover de 
door vele leden op dit punt gedane suggestie. 

Over de vraag van vele leden om te worden ingelicht over de 
reden die ten grondslag ligt aan het verschil tussen artikel 31, 
eerste lid, 2°, en artikel 36, eerste lid, 2°, van het Besluit 1941, 
hierin bestaande dat in eerstgenoemd artikel wordt uitgegaan 
van het gestorte kapitaal en in het laatstgenoemd artikel van het 
gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal, kunnen de onder-
getekenden geen uitsluitsel geven, omdat een toelichting van de 
besluitgever ter zake ontbreekt. Zij nemen echter met het Ge-
rechtshof te Amsterdam (zie de uitspraak van het Hof van 17 
juli 1958. B.N.B. 1959/326) aan, dat ook in het eerstbedoelde 
artikel met het gestorte kapitaal wordt bedoeld het gemiddeld 
gestorte kapitaal. De ondergetekenden zijn derhalve van menina 
dat tussen de beide genoemde bepalingen van het Besluit 1941 
een verschil als door de leden wordt bedoeld, niet bestaat. 

De door deze leden verder in dit verband gestelde vraag 
waarom thans gekozen is voor een gelijke belastbare uitkering 
voor alle houders van dooreen leverbare aandelen en of het de 
bedoeling van de gekozen formulering is een wijziging van arti-
kel 31, eerste lid, 2°, van het Besluit 1941 tot stand te brengen, 
vindt in het vorenstaande haar antwoord. Er is minder sprake 
van een keus voor een andere wijze van berekenen van het 
belastbare gedeelte van de liquidatie-uitkering, dan van het 
kiezen van een redactie v/elke twijfel op dit punt voorkomt. 

Dat, zoals door vele leden wordt opgemerkt, bij vergelijking 
van de bepaling van artikel 22, eerste lid, letter e, van het ont-
werp met die van artikel 31. eerste lid, 2°, van het Besluit 
1941 blijkt dat in de eerstbedoelde bepaling een aanzienlijke 
beperking — nl. tot uitkeringen op aandelen — is aange-
bracht. moet op een misverstand berusten. Immers ook onder 
de liquidatie-uitkeringen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, 2°, 
van het Besluit 1941. vallen niet de uitkeringen welke bij 
gelegenheid van de liquidatie van een n.v. aan houders van 
winstbewijzen of aan tantièmisten worden gedaan. De bepaling 
in kwestie, welke de liquidatie-uitkeringen als opbrengst aan-
merkt voor zover zij het gestorte kapitaal te boven gaan, kan 
toch moeilijk zien op uitkeringen op andere stukken dan die 
welke een aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen. Indien 
op de uitkering welke bij gelegenheid van de liquidatie van 
een n.v. op winstbewijzen of aan tantièmisten geschiedt, het 
tarief van artikel 48 van het Besluit 1941 wordt toegepast, dan 
geschiedt dit niet on grond van artikel 31. vijfde lid. Wel kan 
dit in voorkomende gevallen geschieden op grond van arti-
kel 36, eerste lid, 1°, j° het derde lid, of eventueel op grond 
van een toepassing van artikel 63 van de Aleemene wet inzake 
rijksbelastingen. Ook uit de omstandigheid dat artikel 36, eerste 
lid, 2°, (anticipatie op de liquidatie-uikering) uitsluitend 
spreekt van de vervreemding van aandelen — en niet mede van 
winstbewijzen — en wat liquidatietantièmes betreft, 5 48 van 
de Leidraad bij het Besluit 1941 de mogelijkheid van toeoassing 
van het bijzonder tarief op "rond van de zgn. hardheidsclausule 
zelfs uitdrukkelijk noemt, blijkt overigens dat de besluitgever 
met de liquidatie-uitkeringen in artikel 31, eerste lid, 2°, niet 
uitkeringen aan houders van winstbewijzen en aan tantièmes 
heeft bedoeld. 

De ondergetekenden achten het niet nodig of wenselijk de 
door de Vereeniging voor den Effectenhandel in haar adres 



43 

van 25 februari 1961 gesuggereerde redactie voor de bepaling 
van artikel 22, eerste lid, letter e, over te nemen. Artikel 22, 
waarvan de onderhavige bepaling deel uitmaakt, beoogt niet 
een zoveel mogelijk volledige opsomming te geven van de 
baten welke als inkomsten uit vermogen zijn belast. Beoogd 
wordt, zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt, een 
vermelding van baten, welke — indien zij al niet als winst of 
inkomsten uit arbeid zijn aan te merken — in ieder geval als 
inkomsten uit vermogen behoren te worden belast, doch waar-
omtrent niet boven alle twijfel vaststaat dat zij door een ieder 
als uit vermogen getrokken voordelen in de zin van artikel 21 
zullen worden beschouwd. Trouwens, zo er al behoefte zou 
bestaan aan een bepaling die twijfel omtrent de belastbaarheid 
van liquidatie-uitkeringen op winstbewijzen uitsluit, dan voor-
ziet reeds artikel 22, eerste lid, letter ƒ, in deze behoefte. Indien 
het nodig zou zijn met betrekking tot deze uitkeringen op het 
gebied van de toepassing van het bijzondere tarief, zoals in 
bedoeld adres wordt beoogd, nadere voorzieningen te treffen 
—welke noodzaak naar het oordeel van de ondergetekenden 
niet aanwezig is — dan zou artikel 48 hiervoor de plaats zijn. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van vele leden met 
betrekking tot de wenselijkheid artikel 48 toe te passen ten 
aanzien van het als uitdeling van winst aan te merken gedeelte 
van de prijs van ingekochte eigen aandelen, mogen de onder-
getekenden wijzen op de bij onderdeel XXXI, letter A, van de 
bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging aan-
gebrachte aanvulling van artikel 48 en naar de daarop in deze 
memorie bij artikel 34 gegeven toelichting. Deze aanvulling 
houdt in dat het bijzondere tarief van toepassing zal zijn bij 
inkoop van alle aandelen van een aandeelhouder, ingeval kan 
worden aangenomen dat de aandelen door de verkoper niet als 
een belegging werden aangehouden. Zij vindt haar grond in de 
omstandigheid dat het de grootaandeelhouder in vele gevallen 
niet vrij staat zijn aandelen aan derden te verkopen en hem 
praktisch gesproken dikwijls geen andere mogelijkheid open-
staat dan verkoop aan de n.v. De ondergetekenden vertrouwen 
dat met deze aanvulling aan de wensen van de vele leden, hier 
aan het woord, wordt tegemoet gekomen. 

Voor een algemene toepassing van het bijzondere tarief bij 
inkoop van eigen aandelen —• waartegen trouwens reeds aan-
stonds dit bezwaar zou bestaan dat zulks de mogelijkheid zou 
openen telkenjare door middel van inkoop van een of enkele 
eigen aandelen normale jaarwinsten tot uitdeling te brengen 
om aldus de aandeelhouder de toepassing van het bijzondere 
tarief deelachtig te doen worden — zien de ondergetekenden 
geen grond. Met betrekking tot de in het voorlopig verslag in 
dit verband tevens ter sprake gebrachte terugbetaling van 
kapitaal op aandelen merken de ondergetekenden op dat deze 
terugbetalingen niet — ook niet voor een deel — belast zijn. 
indien zij gepaard gaan met een dienovereenkomstige statutaire 
vermindering van het maatschappelijke kapitaal. Moeten zij 
echter op grond van het bepaalde in artikel 25, tweede lid, 
als dividenduitkeringen worden aangemerkt, dan achten de 
ondergetekenden geen goede gronden aanwezig om deze 
dividenduitkeringen in afwijking van andere uitkeringen (ook 
die ten laste van vroeger gevormde reserves) te doen belasten 
naar een bijzonder tarief. 

Met de mening van de vele leden, die het een eis van rede-
lijkheid en billijkheid achten dat de uitkeringen op bewijzen 
welke in de plaats zijn gekomen van geamortiseerde aandelen 
of obligaties, tot het nominale bedrag van het afgestane stuk 
vrij van inkomstenbelasting zijn, kunnen de ondergetekenden 
zich niet verenigen. Afgezien van het feit dat deze bewijzen 
ook maatschappelijk bezien zelfstandige effecten zijn, die niet 
als een verlengstuk van de geamortiseerde aandelen of obliga-
ties kunnen worden beschouwd, berust deze opvatting in wezen 
op dezelfde gedachte als de eerder in het voorlopig verslag uit-
gesproken mening, dat ingeval een afstempeling op aandelen 
heeft plaatsgevonden, bij de berekening van het belastbare 
gedeelte van een liquidatie-uitkering op aandelen dient te wor-
den uitgegaan van het oorspronkelijk gestorte kapitaal en niet 
van het kapitaal na afstempeling. 

Het onbelast laten van uitkeringen op de hierbedoelde be-
wijzen zou in feite veelal neerkomen op het toestaan van com-
pensatie met het belastbare inkomen van een verlies dal in de 
kapitaalssfecr is geleden. Immers, de uitreiking van deze stuk-
ken tegenover kwijtschelding van schuldvorderingen of afstem-
peling van aandelen zal in de regel slechts plaats vinden bij 
gelegenheid van de sanering van de financiële positie van de 
ondernemer. De particuliere schuldeisers en aandeelhouders 
lijden bij die gelegenheid een kapitaalverlies of hebhen dil 
reeds geleden. In het systeem van de belastingheffing ten aan-
zien van de inkomsten uit vermogen past niet het in competi-
satie toelaten van zulk een verlies. 

Bovendien dient niet uit het oog te worden verloren dat 
het hier gaat om uitkeringen uit de zuivere winst van de n.v., 
waarover heffing van belasting bij de genieter alleszins op haar 
plaats is. 

De in het voorlopig verslag uitgesproken mening dat blijkens 
de memorie van toelichting de bepaling van letter f van artikel 
22, eerste lid, van het ontwerp niet meer dan interpretatieve 
betekenis heeft ten aanzien van afkoop of inkoop van bepaalde 
winstbewijzen geeft de ondergetekenden aanleiding op te mer-
ken dat deze bepaling, wat de afkoop en inkoop betreft, op 
alle soorten winstbewijzen betrekking heeft: in deze geest moet 
de memorie van toelichting worden verstaan. 

De gedachte om door een wijziging van de onderhavige 
bepaling een vrijstelling van inkomstenbelasting in het leven 
te roepen voor het op een winstbewijs gestorte bedrag, is nauw 
verwant aan de gedane suggesties om liquidatie-uitkeringen 
aan houders van winstbewijzen slechts te belasten voor zover 
zij het gemiddeld gestorte kapitaal te boven gaan, en om uit-
keringen op bewijzen welke in de plaats zijn gekomen van 
geamortiseerde aandelen en obligaties tot het nominale bedrag 
van het afgestane stuk vrij van inkomstenbelasting te stellen. 
De ondergetekenden mogen in dit verband verwijzen naar het-
geen zij te dier znke hierboven in deze memorie te kennen 
gaven. Voorts merken zij op dat naar hun mening reeds op 
praktische gronden zulk een vrijstelling niet op haar plaats zou 
zijn. In de gevallen waarin een winstbewijs tegen opoffering 
van enige zaak is verkregen — stortingen in geld komen daar-
bij nauwelijks voor — zal het niet zelden uiterst moeilijk zijn 
om dit offer in een geldsbedrag uit te drukken. Men denke aan 
een winstbewijs dat door een schuldeiser tegen kwijtschelding 
van een moeilijk inbare vordering is verkregen. 

De ondergetekenden kunnen niet inzien dat het wenselijk 
zou zijn om de uitkering bij inkoop of afkoop van een winst-
bewijs uitdrukkelijk onder het tarief van artikel 48 te brengen. 
Op grond van artikel 48, eerste lid, letter c, zal deze uitkering, 
indien het gaat om voordelen welke op meer dan een jaar 
betrekking hebben, belast kunnen worden naar het bijzon-
dere tarief. Gezien het karakter van een winstbewijs, dat als 
het ware een bundeling van inkomsten is, is juist de afkoop of 
inkoop daarvan een geval waarvoor artikel 27. eerste lid. is 
geschreven. 

De vraag van vele andere leden of voor al de in artikel 22, 
eerste lid, letter ,?, bedoelde termijnen van lijfrente en perio-
dieke uitkeringen geldt, dat zij zijn verkregen op grond van 
betalingen die recht geven op een aftrek wegens persoonüike 
verplichtingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, bcantvvoor-
den de ondergetekenden ontkennend. Tot de inkomsten uit ver-
mogen behoren zeer zeker ook bijvoorbeeld termijnen van 
lijfrente welke worden genoten op grond van een bii wege 
van schenking of legaat verkregen recht, ook indien dit recht 
tegenover de schenker of de erfgenamen en niet tegenover een 
derde aan die ter zake betalingen zijn verricht, wordt uitge-
oefend. 

Naar aanleiding van de door de Commissie met betrekking 
tot artikel 22, tweede lid, letter a. gemaakte opmerking mogen 
de ondergetekenden erop wijzen dat de mogelijkheid om door 
het plaatsen van een zgn. lijfrenteclausule op een polis van 
levensverzekering de premie voor deze polis als lijfrentepremics 
in aftrek te brengen tot de daarvoor gestelde limiet, toepas-
singen heeft gevonden welke duidelijk niet in de bedoeling 
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hebben gelegen. Deze regeling is immers in het leven geroepen 
in verband met de mogelijkheid dat men bij het treffen van 
een voorziening voor de eigen oude dag of die van een ander 
door middel van een lijfrenteverzekering ten tijde van het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst nog niet in staat is 
de persoon of de personen van wier leven de lijfrente afhanke-
lijk zal zijn, aan te wijzen. De bestudering van de vraag langs 
welke weg kan worden bereikt dat de werkelijkheid wat meer 
met deze bedoeling in overeenstemming wordt gebracht, is 
nog niet afgerond, zodat de ondergetekenden nog niet in staat 
zijn ter zake een definitief standpunt te formuleren. Wel willen 
zij in dit verband als een der mogelijkheden tot verbetering 
noemen een beperking van de toepassing van het proportionele 
tarief van artikel 48. Deze beperking zou hierin kunnen 
bestaan dat, indien bij de einddatum van een polis waarop de 
lijfrenteclausule is geplaatst, geen lijfrente wordt gekocht of 
indien wel gekocht, deze korte tijd later wordt afgekocht, op 
de alsdan tot het belastbare inkomen behorende verzekerings-
uitkering c.q. afkoopsom het gewone, progressieve tarief wordt 
toegepast. Hetzelfde zou uiteraard moeten gelden voor het 
geval een lijfrenteclausule wordt herroepen. 

In het belang van een bevredigende regeling ten deze komt 
het bij nadere overweging gewenst voor de onderhavige dele-
gatiebepaling aan te vullen en wel in die zin dat buiten twijfel 
wordt gesteld dat een op de voet van het onderhavige artikel 
te treffen regeling ook betrekking kan hebben op de gevolgen 
van het niet nakomen van de voorwaarden waaronder de ge-
lijkstelling van polissen van levensverzekering met polissen van 
lijfrente plaats vindt. Onderdeel X van de bij deze memorie 
behorende tweede nota van wijziging heeft hierop betrekking. 

Een ander punt waarop verbetering noodzakelijk is, betreft 
de wijze waarop de belastingdienst kennis kan krijgen van 
een herroeping van een lijfrenteclausule, van beleningen van 
polissen waarop de lijfrenteclausule is geplaatst en van derge-
lijke feiten welke voor de belastingheffing van belang zijn. 
De wijze waarop zulk een verbetering dient te worden ver-
kregen is eveneens nog in studie. 

De vraag van verschillende leden of in geval van verschil van 
inzicht tussen de belastingplichtige en de administratie omtrent 
de toepassing van een op grond van de onderhavige bepaling 
gegeven regeling ten behoeve van de belastingplichtige recht 
van beroep op een buiten de administratie staand orgaan ver-
zekerd is, beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. 
Artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen schrijft 
bindend voor dat door de Minister krachtens de belastingwet 
uitgevaardigde algemene voorschriften in de Nederlandse 
Staatscourant worden geplaatst. Deze voorschriften, aldus ge-
publiceerd, behoren tot het geheel van wettelijke bepalingen 
over welker toepassing de rechter tot oordelen geroepen kan 
worden. 

Artikel 23. Anders dan de vele leden die het arrest van 
de Hoge Raad van 23 september 1958, B.N.B. 1958/294, ter 
sprake brachten, achten de ondergetekenden dit arrest niet 
onbevredigend. Bij de beoordeling van dit arrest mag niet uit 
het oog worden verloren dat in het aan de Hoge Raad voor-
gelegde geval sprake was van een door de eigenaar bewoond 
woonschip waarvan redelijkerwijs nimmer een positieve op-
brengst was te verwachten. Zoals in de memorie van toelichting 
(blz. 17, linker kolom) wordt opgemerkt, is het ter wille van 
gelijke fiscale behandeling van huurders van woonhuizen en 
degenen die een eigen huis bewonen, gewenst de huurwaarde 
van het zelf bewoonde huis voor de eigenaar als inkomen te 
doen gelden. Hetzelfde geldt uiteraard ten aanzien van de 
huurwaarde van een door de eigenaar bewoond woonschip. 
Normaliter leveren woonobjecten een positieve opbrengst op. 
Zou nu voor de eigenaar-bewoner zijn huis of woonschip waar-
van redelijkerwijs nimmer een positieve opbrengst te vervvach-
ten valt, niettemin als bron van inkomen in aanmerking worden 
genomen, dan zou het tegendeel van de beoogde gelijke fiscale 
behandeling worden bereikt. Alsdan zou toch het overige in-
komen van de eigenaar-bewoner jaar in, jaar uit met een 
negatief exploitatie-saldo van huis of woonschip worden ge-

drukt, terwijl dit bij een huurder van een dergelijk object niet 
het geval zou zijn. De ondergetekenden zijn van mening dat in 
dit licht bezien ten deze van een onbillijke onevenwichtigheid, 
als de hier aan het woord zijnde leden aanwezig achten, geen 
sprake is. 

Artikel 24. De op blz. 41 van de memorie van toelichting 
gegeven motivering voor het niet in de inkomstenbelasting be-
trekken van een rentebestanddeel in kapitaalsuitkeringen uit 
levensverzekering waarvoor geen koopsom of een daarmede 
gelijk te stellen premie is betaald, is naar de mening van de 
ondergetekenden niet in strijd met hetgeen naar aanleiding 
van de voorgestelde regeling op blz. 15 van de memorie van 
toelichting is opgemerkt ten aanzien van het bevorderen van 
het sparen. Anders dan de vele leden die de laatstbedoelde 
passage in hun beschouwingen hebben betrokken, blijkbaar 
veronderstellen, is aldaar niet gesteld dat met de vrijstelling 
een bevordering van het sparen wordt beoogd, doch is slechts 
geconstateerd dat de vrijstelling voor het bevorderen van het 
sparen mede van betekenis is. Dit toch houdt niet meer in 
dan dat de vrijstelling, hoezeer deze haar rechtvaardiging 
vindt in het overheersende risicokarakter van de verzekering, 
niettemin tot gevolg heeft dat voor zodanige uit een oogpunt 
van bezitsvorming van belang zijnde overeenkomsten een 
gunstiger voedingsbodem is geschapen dan onder de werking 
van het Besluit 1941 het geval is. 

Gaat men er met de ondergetekenden van uit dat het niet 
belasten van een rentebestanddeel bij levensverzekeringen die 
gesloten zijn tegen periodieke premiebetaling, gerechtvaardigd 
is in het licht van het zozeer dominerende risicokarakter van 
de onderwerpelijke levensverzekeringsovereenkomsten, dan 
past het daarbij naar hun oordeel niet een onderscheid te ma-
ken naar gelang van de grootte van het verzekerde kapitaal. 
Of in een bepaalde levensverzekeringsovereenkomst het risico-
element domineert of niet, is immers niet afhankelijk van de 
omvang van het verzekerde kapitaal, doch van de mate waar-
in levens- en sterftekansen een rol spelen. De eisen omtrent 
de premiebetaling, die artikel 24, tweede lid, van het ontwerp 
stelt, accentueren dit risico-element naar het oordeel van de 
ondergetekenden op voldoende wijze. 

Met betrekking tot de door de aan het woord zijnde leden 
vervolgens gestelde vraag omtrent de fiscale consequenties 
van de door hen onder a tot en met d omschreven handelingen, 
merken de ondergetekenden het volgende op. 

Ad a. Bij de omzetting van een levensverzekering met 
kapitaalsuitkering in een lijfrentepolis wordt volgens de vige-
rende wetgeving (artikel 10 van de Uitvoeringsresolutie In-
komstenbelasting 1953) verondersteld, dat enerzijds de kapi-
taalverzekering tot uitkering is gekomen en anderzijds voor de 
lijfrentepolis een koopsom is gestort. Het ligt in het voornemen 
van de ondergetekenden dit resrime in de regelen welke op 
grond van artikel 22, tweede lid, zullen worden gegeven, te 
bestendigen. Dit brengt mede dat in de fictieve kapitaalsuitke-
ring een belastbaar rentebestanddeel aanwezig wordt geacht 
indien voor de kapitaalverzekering een koopsom of een daar-
mede gelijk te stellen premie is betaald. Anderzijds zal de fic-
tieve koopsom voor de alsdan onstane lijfrentepolis aanleiding 
geven tot een aftrek van lijfrentepremie op de voet van arti-
kel 37. 

In het omgekeerde geval, nl. dat een lijfrentepolis wordt 
omgezet in een kapitaalverzekering, wordt volgens de vigeren-
de wetgeving enerzijds verondersteld dat de lijfrentepolis is af-
gekocht en anderzijds dat voor de kapitaalverzekering een 
koopsom is gestort. De ondergetekenden zijn voornemens dit 
uitgangspunt voor de nieuwe wet over te nemen in zoverre 
dit tot gevolg heeft dat de fictieve afkoopsom voor de lijfren-
tepolis op grond van artikel 27, eerste lid, tot het inkomen 
wordt gerekend. Naar hun oordeel zou het evenwel te ver gaan 
de fictie dat ten tijde van de omzetting een koopsom voor de 
kapitaalverzekering is gestort, ook maatstaf te doen zijn 
voor de vraag of in de latere kapitaalsuitkering een belast-
baar rentebestanddeel aanwezig moet worden geacht. Dien-
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aangaande dient naar hun mening acht te worden geslagen op 
hetgeen zowel gedurende de tijd dat er van een lijfrentever-
zekering als gedurende de tijd dat er van een kapitaalverze-
kering sprake was, in feite is betaald. 

Ad b. Omtrent de fiscale gevolgen van het sluiten van een 
ideaalpolis tegen koopsom met lijfrenteclausule op het vaste 
kapitaal zij opgemerkt, dat blijkens twee arresten van de Hoge 
Raad van 10 juni 1953, B.N.B. 1953/251 en 252, niet van 
een levensverzekering sprake is voor zover de koopsom be-
trekking heeft op het door de verzekeraar op een tevoren 
vaststaande datum uit te keren kapitaal. Het storten van dit 
deel van de koopsom moot worden beschouwd als het beleg-
gen van een bepaalde geldsom in dier voege, dat deze op een 
bepaalde datum met bijbetaling van rente zal moeten worden 
terugbetaald. Aangezien onder deze omstandigheden noch bij 
de premiebetaling, noch bij de uitkering levens- en sterftekan-
sen een rol spelen, kan ten deze van een polis van levensver-
zekering niet worden gesproken en kan het plaatsen van een 
lijfrenteclausule er niet toe leiden dat de belegde som geheel 
of gedeeltelijk als een lijfrentepremie wordt beschouwd. De 
ondergetekenden achten vorenbedoelde arresten juist en ook 
voor het regime van het wetsvoorstel van toepassing. 

Ad c. Indien een lijfrenteclausule op een lopende ideaal-
polis wordt geplaatst, treden — aangenomen dat de ideaal-
polis kan worden aangemerkt als polis van levensverzekering 
— de gevolgen in, welke ad a zijn omschreven voor het geval 
van de omzetting van een levensverzekering met kapitaalsuit-
kering in een lijfrentepolis. 

Ad d. Indien een — tegen periodieke premiebetaling af-
gesloten — ideaalpolis premievrij wordt gemaakt, zal slechts 
van een belastbaar rentebestanddeel sprake zijn in de — naar 
het de ondergetekenden wil voorkomen gering in aantal zijn-
de — gevallen waarin de polis binnen vijf jaren na de aanvang 
van de verzekering premievrij wordt gemaakt en in de — nog 
zeldzamere — gevallen waarin de hoogste premie meer dan 
het tienvoud bedroeg van de laagste premie (artikel 24, twee-
de lid). In de literatuur wordt overigens, naar gelang van de 
juridische kwalificatie welke men aan het begrip „premievrij 
maken" geeft, verschillend geoordeeld over de vraag of reeds 
een belastbaar rentebestanddeel aanwezig moet worden ge-
acht op het tijdstip waarop de polis premievrij wordt gemaakt, 
dan wel of zulks eerst het geval is op het tijdstip waarop het 
verlaagde kapitaal tot uitkering komt. De ondergetekenden 
geven er de voorkeur aan zich hun mening daarover voor te 
behouden en de beslissing dienaangaande over te laten aan de 
rechtspraak. 

De vraag van zeer vele leden of ook bij afkoop van een 
kapitaalverzekering de rente wordt berekend over het verze-
kerde bedrag, beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. 
Het is hun niet duidelijk waarom vele van deze leden dit een 
ongewenst gevolg achten van de voorgestelde tekst, die op dit 
punt trouwens niet afwijkt van die van het Besluit 1941. Wan-
neer een belastingplichtige overgaat tot afkoop van een ver-
zekering zal het nadeel dat hij uit dien hoofde lijdt immers niet 
zozeer zijn gelegen in de rentesfeer, als wel in hetgeen de ver-
zekeraar in rekening brengt voor door hem gedragen risico en 
voor kosten- en winstopslag. De ondergetekenden kunnen dan 
ook niet inzien dat de omstandigheid dat een verzekering 
wordt afgekocht, grond oplevert voor een inbreuk op de ge-
stelde norm met betrekking tot de berekening van de grootte 
van het rentebestanddeel. Deze norm, die ook in andere opzich-
ten noodzakelijkerwijs forfaitair moet zijn, kan bezwaarlijk 
worden gedifferentieerd naar gelang van de vele verzekerings-
vormen welke er op het terrein van de kapitaalverzekering be-
staan. Dat een en ander, zoals vele andere leden opmerkten, 
ertoe zou kunnen leiden, dat in bepaalde gevallen een hoger 
rentebedrag in aanmerking zou moeten worden genomen dan 
de afkoopsom, is naar de mening van de ondergetekenden uit-
gesloten, aangezien blijkens de tekst van de artikelen 22, eer-
ste lid, letter c, en 24, derde lid, de rente alleen wordt belast 
voor zover deze in de kapitaalsuitkering (in casu de afkoop-
som) is begrepen. 

Artikel 25. Alvorens in het bijzonder in te gaan op de vele 
opmerkingen die in het voorlopig verslag bij dit artikel zijn 
gemaakt, komt het de ondergetekenden nuttig voor het aan het 
ontwerp ten grondslag liggende inkomensbegrip bij de op-
brengst van aandelon in enige beschouwingen van meer alge-
mene aard nader uiteen te zetten. Hiertoe bestaat te meer aan-
leiding nu de genoemde opmerkingen zich niet uitsluitend be-
palen bij de in artikel 25, eerste lid, gestelde belastbaarheid 
van de winstbonus voor zijn nominaal bedrag en bij de in ar-
tikel 25, tweede lid, geregelde mogelijkheid dat belasting wordt 
geheven van een terugbetaling van hetgeen op aandelen is ge-
stort, maar zich ook richten op de problematiek van de claim, 
de agio-bonus e.d. Bovendien worden in het verslag een aan-
tal algemene concepties ontvouwd betreffende de heffing van 
inkomstenbelasting van aandeelhouders, die op enige essentië-
le punten afwijken van de uitgangspunten die de regelingen van 
het ontwerp beheersen. Juist deze verschillen vormen de ver-
klaring van het feit, dat in het verslag van onderscheidene 
zijden andere oplossingen worden voorgestaan dan het ont-
werp biedt. 

Als praktische grondslag voor het voor de inkomstenbelas-
ting te hanteren begrip inkomen in het algemeen wordt in de 
memorie van toelichting grote betekenis toegekend aan de in 
de maatschappij omtrent dit begrip levende opvattingen. Naast 
deze meer empirische benadering worden de strekking van de 
inkomstenbelasting (evenwichtige verdeling van lasten naar 
draagkracht) en de belastingtechniek van belang geacht (me-
morie van toelichting, blz. 17, linker kolom). Deze gezichtspun-
ten vormen tevens het eerste uitgangspunt voor het trekken 
van de grens tussen de voordelen uit aandelen die inkomens-
karakter. en die welke vermogenskarakter hebben. 

Overigens geven de in de maatschappij levende opvattingen 
niet altijd een duidelijk of eensluidend antwoord op de vraag of 
een bepaald voordeel tot de inkomenssfeer of tot de vermo-
genssfeer moet worden gerekend. In een zodanige situatie 
dient de wetgever zich naar de mening van de ondergcteken-
den te laten leiden door de strekking van de inkomstenbelas-
ting en de grondgedachte bij de desbetreffende inkomensbron. 

Het tweede uitgangspunt hangt derhalve ten nauwste samen 
met de grondgedachte van het ontwerp ten aanzien van het-
geen bij aandelenbezit — buiten de winstsfeer — als inkomen 
moet worden gezien. In de memorie van toelichting (blz. 18, 
rechter kolom) is deze gedachte aldus omschreven, dat voor de 
totaliteit van aandeelhouders uiteindelijk als inkomen wordt 
beschouwd het totaal van de door de n.v. vanaf de oprichting 
tot aan de liquidatie behaalde winst. Zolang een afzonderlijke 
inkomstenbelasting in Nederland bestaat, is deze gedachte rich-
tinggevend geacht. Voor de vooroorlogse situatie kan in het 
bijzonder worden gewezen op het nauwe verband, dat de wet-
gever en de rechter steeds hebben gelegd tussen het begrip uit-
delingen van de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 
1917 (als principe alleen uitdelingen van winst) en de opbrengst 
van roerend kapitaal van de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914. Het Besluit 1941 gaat van dezelfde gedachte uit, zoals 
blijkt uit § 36, zestiende lid, van de bij het Besluit behorende 
Leidraad. Dit wordt bevestigd in het arrest van de Hoge Raad 
van 24 december 1958, B.N.B. 1959/79: „dat in het systeem 
van artikel 31 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
alles wat een aandeelhouder van een vennootschap met in aan-
delen verdeeld kapitaal als zodanig van de vennootschap uit 
de daarin aanwezige winst, dus boven het gestorte kapitaal 
ontvangt, als opbrengst van dat aandeel moet worden be-
schouwd en het eerste lid onder 2e, waarin in het bijzonder van 
liquidatie-uitkeringen wordt gesproken, van dit systeem slechts 
een toepassing is, van belang omdat deze bijzondere uitkerin-
gen ingevolge het vijfde lid van artikel 31 met toepassing van 
het tarief van artikel 48 mogen worden belast". 

De genoemde grondgedachte kan men derhalve ook nog al-
dus omschrijven, dat al hetgeen aan de aandeelhouders ten 
goede komt boven het gestorte kapitaal inkomen is. Het is ge-
heel passend bij deze grondgedachte tot belastingheffing over te 
gaan bij de aandeelhouder op het ogenblik dat de winst van 
de n.v. de winstsfeer verlaat. Dit kan geschieden doordat de 
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winstreserves ten behoeve van de aandeelhouders uit het ver-
mogen van de n.v. worden losgemaakt, maar ook in de vorm 
van een omzetting van deze reserves in kapitaal ten behoeve 
van de aandeelhouders. Het is bij deze grondgedachte geens-
zins noodzakelijk te wachten tot het ogenblik dat de al dan 
niet in kapitaal getransformeerde winst de n.v. ook in feite ver-
laat. Er is alle reden inkomstenbelasting te heffen zodra de 
winst een definitieve bestemming krijgt ten behoeve van de 
aandeelhouders. 

De aldus uitgewerkte grondgedachte is niet anders dan een 
vertaling van het in de memorie van toelichting (blz. 19, linker 
kolom) gegeven criterium voor de belastbaarheid van de in-
komsten uit aandelenbezit, nl. dat elke manifestatie van waar-
de-aanwas, die het gevolg is van een handeling tussen de n.v. 
en de aandeelhouder, tot inkomen leidt. Dit criterium omvat 
immers zowel de omzetting van winst in kapitaal als het meer 
normale geval van de daadwerkelijke uitdeling van winst aan 
de aandeelhouders. Het beslissende uitgangspunt van de 
memorie van toelichting is met betrekking tot aandelenbezit 
derhalve, dat tot de inkomenssfeer niet alleen wordt gerekend 
het losmaken van de winst uit het vermogen van de n.v., maar 
meer in het algemeen elke manifestatie van de waarde-aanwas 
van een aandeel, d.i. elke naar buiten blijkende omzetting van 
winst als gevolg van een handeling tussen de betrokken n.v. 
en de aandeelhouder. 

De ondergetekenden mogen thans, na deze meer algemene 
opmerkingen, overgaan tot de behandeling van de in het ver-
slag bij artikel 25 gemaakte opmerkingen. 

Het verheugt de ondergetekenden dat vele leden zich kun-
nen verenigen met de onbelastbaarheid van de claim. Als 
rechtsgrond voor deze onbelastbaarheid voeren deze leden aan, 
dat bij de toekenning van het voorkeursrecht geen sprake is 
van overheveling van een voordeel uit de n.v. naar de aandeel-
houders, hetgeen voor hen het beslissende criterium is vojr 
de heffing van inkomstenbelasting in de verhouding van n.v. 
tot aandeelhouder. Huns inziens zou alleen door een gekunstel-
de redenering de claim onbelastbaar kunnen blijven bij het in 
de memorie van toelichting geformuleerde criterium, dat tot 
de inkomenssfeer moet worden gerekend die waarde-aanwas 
van een aandeel, welke zichtbaar wordt gemaakt door een han-
deling tussen de betrokken vennootschap en de aandeelhouder. 
De ondergetekenden kunnen dit niet toegeven. Zoals hierboven 
bij de aanvang van dit artikel meer algemeen is uiteengezet, is 
dit criterium van de memorie van toelichting terug te voeren 
op de centrale grondgedachte, dat het totaal van de door de 
n.v. behaalde winst te eniger tijd inkomen moet worden van de 
aandeelhouders. Nu kan niet worden ontkend dat er bij ds toe-
kenning van het voorkeursrecht in de n.v. niets met de winst-
reserves gebeurt. De winstsfeer blijft onberoerd. De toeken-
ning van het voorkeursrecht aan de bestaande aandeelhou-
ders geschiedt om deze hun relatieve positie te doen behouden, 
maar gaat buiten de \vinst- en kapitaalsfeer van de n.v. om. In 
de memorie van toelichting is dit — en naar de ondergeteken-
den menen terecht — aldus geformuleerd, dat bij deze toe-
kenning de ck.imwaarde niet tot uiting komt tegenover de ven-
nootschap, maar tegenover de eigenaar van het nieuwe aar,-
deel. Natuurlijk is de medewerking van de n.v. in deze zin nood-
zakelijk, dat zij door haar organen een daad verricht tegenover 
de bestaande aandeelhouder in de vorm van een aanwijzing 
van het claimbewijs. Maar dit is niet een handeling als waarop 
de motivering van de memorie van toelichting ziet. Aldaar 
wordt slechts beslissende waarde toegekend aan een handeling 
waardoor waarde-aanwas zichtbaar wordt gemaakt. En dit ge-
schiedt door omzetting van winst, hetzij door deze daadwerkc-
lijk uit te delen, hetzij door deze onder de kapitaalsklem te 
brengen. Van een gekunstelde redenering is dus geen sprake. 

De ondergetekenden kunnen ook niet instemmen met de 
conclusie van deze vele leden, dat bonusaandelen op het ogen-
blik van de uitreiking van de nieuwe aandeelbcwijzen, evenals 
de claim — en op grond van dezelfde motivering — onbelast 
zouden dienen te blijven. In de gedachtengang dat er slechts in-
komen is voor de aandeelhouder indien de reserves daadwer-
kelijk het vermogen van de n.v. verlaten, is belastbaarheid in-

derdaad uitsluitend op theoretische gronden moeilijk te moti-
veren. De ondergetekenden menen echter duidelijk gemaakt te 
hebben, dat deze gedachtengang niet die is welke aan het ont-
werp ten grondslag ligt. Het hiervoor als tweede uitgangspunt 
geformuleerde criterium leidt zonder meer tot belastbaarheid 
van de bonus en wel voor het nominale bedrag. 

De aan het woord zijnde leden menen een argument voor 
hun zienswijze, dat de bonus op het moment van de uitreiking 
onbelast moet blijven, te kunnen ontlenen aan de belasting-
heffing bij inkoop of intrekking van eigen aandelen. Ook bij 
het criterium van de ondergetekenden is er echter reden bij 
deze inkoop het bedrag dat ontvangen wordt boven het gestor-
te kapitaal, als een uitdeling te belasten. Alleen indien de in-
komstenbelastingclaim gehandhaafd blijft, d.i. bij inkoop ter 
belegging en latere afstoting, is er geen reden voor een zoda-
nige heffing. 

De ondergetekenden kunnen voorts niet instemmen met de 
opmerking van deze leden, dat de uitreiking van bonusaandelen 
ten laste van bestaande reserves op niets anders neerkomt dan 
dat een deel van het kapitaal van naam verandert, namelijk 
van de reserve wordt overgebracht naar het aandelenkapitaal. 
Niet alleen hebben zij enig bezwaar tegen het woord „kapitaal" 
in dit verband, maar ook menen zij dat er door de omzetting 
van de reserves in kapitaal feitelijk en juridisch een verande-
ring optreedt. Feitelijk omdat de aandeelhouder zijn belang in 
de n.v. aangevuld ziet met nieuwe concrete aandeclbewijzen, 
die hij desgewenst afzonderlijk kan vervreemden, juridisch om-
dat de omgezette reserves onder de kapitaalsklem zijn gebracht. 
Overigens beogen de aan het woord zijnde leden slechts een 
verschuiving van de heffing in de tijd. Zij voegen aan hun be-
toog immers onmiddellijk toe, dat er in hun conceptie reden is 
bij liquidatie ook het nominale bedrag van de bonussen te be-
lasten. Over de uiteindelijke belastbaarheid van de bonus be-
staat er dus tussen deze leden en de ondergetekenden geen ver-
schil van mening. 

Men kan stellen, dat de wetgever ten aanzien van de be-
lastbaarheid de keus heeft uit drie oplossingen: 

1. onbelastbaarheid van de bonus op het ogenblik van de 
toekenning, maar heffing bij liquidatie over het nominale bedrag 
van de bonus; 

2. terstond belastbaarheid tot het nominale bedrag; 
3. terstond belastbaarheid voor de werkelijke waarde van 

de bonus. 

Op de laatstgenoemde oplossing zullen de ondergetekenden 
hierna terugkomen naar aanleiding van een opmerking van 
vele andere leden. 

Tegen de eerste oplossing — handhaving van de inkomsten-
belastingclaim tot de liquidatie — bestaat allereerst een bezwaar 
van technische aard. De handhaving van de claim eist een 
ingewikkelde regeling. In dit verband achten de ondergeteken-
den het tekenend dat Mr. A. J. van Soest in De Naamloze 
Vennootschap van oktober 1960 (jaargang 38, nr. 7, blz. 111, 
linker kolom) schrijft: ,,Als er al een argument bestaat voor het 
treffen van bonusaandelen met inkomstenbelasting, dan is het 
alleen dit, dat de fiscus zijn claim op de ingehouden winsten 
van een naamloze vennootschap die bij een bonusuitgifte van 
winst naar kapitaal worden overgeboekt, slechts door een zeer 
ingewikkelde regeling (men denke aan de regeling in België) 
zou kunnen behouden, als bij de bonusuitgiften niet geheven 
werd". 

Het gewichtigste bezwaar tegen de onderhavige oplossing is 
evenwel, dat stockdividenden — bonussen ten laste van de 
jaarwinst — bij uitdeling vrij van inkomstenbelasting zouden 
blijven, hetgeen indruist tegen het onmiddellijke inkomens-
karakter, dat vrij unaniem aan deze stocks wordt toegekend. 
Een uitzondering voor deze soort bonussen zou in ieder geval 
wenselijk, maar opnieuw niet zonder wetstechnische compli-
caties zijn, indien men de deur niet wenst open te zetten voor 
eenvoudige wetsontduiking. 

De ondergetekenden menen dat ook de fiscale historie van 
de belastbaarheid van de bonus in de Nederlandse belastingen 
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naar het inkomen pleit voor de belastbaarheid van alle winst-
bonussen op het ogenblik van de uitreiking. Na een aanvan-
kelijke onbelastbaarheid werd in 1918 in de Wet op de Inkonv 
stenbelasting 1914 de belastbaarheid van de bonus voor de 
nominale waarde geïntroduceerd. Het wetsvoorstel van 1917 
sprak alleen over de winst van het lopende of laatstvcrlopen 
boekjaar. Zekerheidshalve breidde Minister Treub tijdens de 
behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Gencraal ter wc-
ring van het belastingvrij uitdelen van stockdividenden de ter-
mijn uit tot de vier laatstverlopen boekjaren. Bonussen uit 
oude reserves bleven dus nog vrij. Dit duurde tot 1931, toen 
de huidige regeling tot stand kwam, omdat de beperking van de 
regeling van 1918 tot jongere winst niet bevredigde. De on-
dergetekenden kunnen zich nauwelijks voorstellen dat een te-
rugkeer naar een regime in de geest van dat van 1918 in re-
delijkheid zou kunnen worden begeerd. 

Het vorenstaande overziende menen de ondergetekenden, 
naast de theoretische motivering, ook op praktische gronden 
aan het huidige systeem te moeten vasthouden. 

Zij willen hieraan toevoegen dat de regel van artikel 25, 
eerste lid, van het ontwerp niet los mag worden gezien van de 
herkapitalisatiefaciliteit van artikel 49 van dit ontwerp. De 
ondergetekenden hebben door in de bij deze memorie bcho-
rende tweede nota van wijziging, onderdeel XXXII, een na-
dere verzachting op te nemen van de voorwaarden waaronder 
een gefacilieerde herkapitalisatie kan plaats vinden, mede de 
regeling van artikel 25, eerste lid, in voor de belastingplich-
tigen gunstige zin beïnvloed. 

Wanneer deze vele leden vervolgens opmerken dat zij niet 
bevreesd zijn voor het voeren van een anti-fiscale dividendpo-
litiek, omdat het maatschappelijk verkeer dividend in de bo-
nusvorm volstrekt niet als regel verdraagt, dan kunnen de on-
dergetekenden niet anders dan instemmen met deze aldus ge-
formuleerde stelling. Het is inderdaad niet goed denkbaar dat 
de bonus het dividend in contanten volledig zou kunnen ver-
vangen. Afgezien van herkapitalisaties zal de bonus altijd wel 
een nevenverschijnsel blijven. Dit karakter van de bonus wijst 
er echter naar de mening van de ondergetekenden juist op, dat 
het maatschappelijk gezien niet reëel is het extra-voordeel in 
de vorm van de bonus, — dat de aandeelhouder gemakkelijk 
kan realiseren door verkoop van de bonus — onbelast te la-
ten, en het tegelijk uitgekeerde basisdividend in geld wel te 
belasten. 

Tenslotte merken deze leden met betrekking tot de winst-
bonus op dat de heffing over bonusaandelen geenszins past in 
het huidige belastingstelsel, waarin de vennootschapsbelasting 
wordt geheven over de totale winst in het jaar waarin deze 
door de n.v. wordt behaald, en de inkomstenbelasting op het 
ogenblik dat deze winst wordt uitgedeeld. De rechtvaardiging 
van de vennootschapsbelasting zou volgens deze leden bij dit 
systeem dan hierin zijn gelegen, dat zij een premie is voor het 
genot van uitstel van betaling van inkomstenbelasting tot het 
moment van uitdeling van de winst. Met deze rechtsgrond-
gedachte kunnen de ondergetekenden niet instemmen. Zij 
mogen voor hun standpunt ten deze verwijzen naar de memo-
rie van antwoord op het voorlopig verslag inzake het ontwerp 
van Wet op de vennootschapsbelasting 1960. Indien de aan 
het woord zijnde leden met hun opmerking zouden willen be-
togen dat een heffing van inkomstenbelasting vóór het tijdstip 
van feitelijke uitdeling van de winst in strijd zou zijn met 
het Nederlandse belastingsysteem, dan veroorloven de onder-
getekenden zich te verwijzen naar de hierboven door hen 
geleverde bestrijding van het — te beperkte — criterium van 
deze leden. Wat de vraag naar een eventuele massale onder-
duiking van gewone jaardividenden in bonusaandelen in enige 
andere landen betreft, moeten de ondergetekenden mededelen 
dat zij niet beschikken over gegevens hieromtrent. 

Met erkentelijkheid hebben de ondergetekenden kennis ge-
nomen van de instemming van deze vele leden met de onbe-
lastbaarheid van de agio-bonus. Volgens deze leden behoort 
echter ook het zgn. agio-dividend in contanten vrij te blijven 
van inkomstenbelasting. Zij achten de van Regeringszijde voor 
de belastbaarheid aangevoerde argumenten, ontleend aan de 

praktische toepassing van de belastingwetgeving, onvoldoende. 
Naar hun mening kunnen argumenten van praktische aard 
geen afdoende rechtsgrond vormen voor het invoeren of hand-
haven van belastende bepalingen. De ondergetekenden zouden 
hierover thans slechts willen opmerken dat de in de nota in-
zake de algemene herziening genoemde overwegingen, die steu-
nen op de praktische toepassing van de inkomstenbelasting, 
moeten worden verstaan in het licht van de maatschappelijke 
realiteit. Bij de behandeling van het aanmerkelijk belang ko-
men zij op de betekenis van de praktische argumenten voor de 
fundering van een wettelijke regeling meer in het algemeen 
terug. 

Bij het vraagstuk van de belastbaarheid of onbelastbaarheid 
van uitdelingen in geld ten laste van de agio-reserve is voor 
de wetgever in wezen een analoge problematiek aan de orde 
als zich voordoet bij de terugbetaling van het nominale kapi-
taal van een n.v. Te dezer zake moge het volgende worden 
opgemerkt. 

Het zal de aan het woord zijnde leden bekend zijn, dat de 
wetgever het in 1931 zowel voor de dividend" en tantième-
belasting als voor inkomstenbelasting in verband met vrees 
voor wetsontduiking, versterkt door een wijziging van het Wet-
boek van Koophandel, nodig heeft geacht terugbetalingen van 
kapitaal onder bepaalde voorwaarden als uitdelingen van winst 
aan te merken. Voor de inkomstenbelasting werd toen reeds 
de bepaling geschapen die sinds 1941 wordt aangetroffen in 
artikel 32, tweede lid, van het Besluit 1941 en thans in het ont-
werp is belichaamd in artikel 25, tweede lid. De achtergrond 
van deze bepaling was, dat wat in vele gevallen werd gepre-
senteerd als een terugbetaling van kapitaal, in wezen een uit-
deling van winst was. De wetgever vond hierin aanleiding aan 
het winstuitdelingskarakter voorrang te verlenen boven de 
verschijningsvorm van terugbetaling van kapitaal. Aangezien 
agio reeds zeer lang in Nederland ook op fiscaal terrein als 
kapitaal wordt gezien, leidde terugbetaling van agio sinds 
1931 voor de inkomstenbelasting, behoudens een uitzonde-
ringsperiode van 1954 tot 1957 op grond van een ministeriële 
aanwijzing aan de belastingdienst, in principe eveneens tot be-
lastbaarheid op grond van genoemde bepaling. Wanneer in de 
nota inzake de algemene herziening in dit verband wordt ge-
sproken van overwegingen ontleend aan de praktische toepas-
sing van de belastingwetgeving (blz. 9, rechter kolom) dan 
moet deze opmerking, zoals ook uit het vervolg van het be-
toog in de nota duidelijk blijkt, verstaan worden in het licht 
van bovenstaande opmerkingen over de achtergrond van arti-
kel 25, tweede lid, van het ontwerp. 

Nu zien de ondergetekenden zeer wel in, dat bij agio de ont-
snappingsclausule van het slot van artikel 25, tweede lid, ge-
legen in een wijziging van de akte van oprichting, geen baat kan 
brengen voor reële terugbetalingen van agio. Eveneens ont-
gaat het hun niet — de aan het woord zijnde leden wijzen hier 
terecht op — dat bij terugbetaling van agio, anders dan bij 
terugbetaling van het nominale kapitaal, per saldo over inge-
bracht kapitaal wordt geheven. Het waren juist deze gronden 
die de tweede ondergetekende ertoe brachten in 1954 aan de 
belastingdienst nadere voorschriften te geven voor de heffing 
van inkomstenbelasting van uitdelingen ten laste van de 
agio-reserve in de vorm van aandelen of van contanten. De 
praktijk die zich na deze resolutie heeft ontwikkeld, heeft 
aangetoond hoezeer het onvermijdelijk is terugbetalingen in 
geld van agio niet vrij te stellen van inkomstenbelasting. 

De ondergetekenden stemmen derhalve ten volle in met 
de motivering van de Hoge Raad, gegeven in zijn arrest van 
14 januari 1959, B.N.B. 1959/81, waarbij het College con-
cludeerde tot belastbaarheid van een agio-uitkering in con-
tanten op grond van artikel 32, tweede lid, van het Besluit 
1941. Aangezien artikel 25, tweede iid, van het ontwerp geheel 
gelijkluidend is aan genoemd artikel 32, tweede lid, van het 
Besluit, staat vast dat de door de Hoge Raad gegeven moti-
vering ook voor het ontwerp zal gelden, waardoor de be-
lastbaarheid van het agio-dividend in contanten is vastgelegd. 
De onbelastbaarheid van de agio-bonus kan, zoals ook in de 
nota inzake de algemene herziening (blz. 10, linker kolom) is 
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opgemerkt, geacht worden te berusten op de woorden van 
artikel 25, eerste lid, „storting heeft plaats gevonden". 

Vele andere leden doen aan hun beschouwingen over de 
fiscale behandeling van de winstbonus, de agio-bonus en de 
claim een opmerking voorafgaan over het hierboven als twee-
de uitgangspunt aangeduide criterium voor de belastbaarheid 
van de waarde-aanwas van aandelen. Naar hun mening zou 
uit het feit dat dit criterium niet — en naar hun mening 
overigens terecht — is aangehouden bij de winst uit aan-
merkelijk belang, blijken dat dit criterium niet een algemene 
richtlijn voor een juiste belastingheffing kan opleveren. De 
ondergetekenden kunnen deze bewijsvoering tegen hun crite-
rium niet aanvaarden, reeds niet op deze grond, dat een al-
gemeen criterium zijn waarde niet verliest, indien één speci-
fieke situatie er niet door zou kunnen worden gedekt. En van 
het laatste is toch sprake bij de aanmerkelijk-belangheffing. 
De rechtsgrond, zoals de ondergetekenden die voor deze hef-
fing zien — zij geven hiervan opnieuw rekenschap bij artikel 
34 — hangt ten volle samen met de zeer bijzondere positie 
die een grootaandeelhouder tegenover de n.v. en daarmede 
tegenover de in die n.v. aanwezige winstreserves inneemt. De-
ze heffing heeft dus een geheel afzonderlijke rechtsgrond. 
Haar aparte karakter wordt in het ontwerp nog onderstreept 
door de winst uit aanmerkelijk belang nadrukkelijk in artikel 4 
als een afzonderlijke categorie naast de overige te stellen. 

Het verheugt de ondergetekenden dat deze vele andere 
leden de juistheid erkennen van de regeling van artikel 25, 
eerste lid. Deze leden zouden echter gaarne een nadere toelich-
ting ontvangen op de regel, dat een agio-uitdeling in aandelen 
niet belastbaar en een agio-uitdeling in contanten wel belast-
baar is, aangezien naar hun mening de uitreiking van de 
agio-bonus, evenals die van de winstbonus, kan worden ont-
leed in een uitkering in geld, gevolgd door een terugstorting 
van dat geld ter verkrijging van dat aandeel. De ondergete-
kenden willen gaarne hun gedachten hieromtrent nader ken-
baar maken. 

Hierbij stellen zij voorop, dat de genoemde ontleding in 
1931 van Regeringszijde in discussie is gebracht om de be-
lastbaarheid van de winstbonus tot het nominale bedrag te 
schragen. Ook later is zij van Regeringszijde gebezigd om-
dat deze ontleding een verduidelijkende werking heeft. De 
ondergetekenden motiveren de belastbaarheid van de winst-
bonus echter, zoals hierboven is betoogd, op materiële gron-
den, ontleend aan de grondgedachte van de inkomstenbelasting 
bij de opbrengst van roerend kapitaal. Uit dezelfde grond-
gedachte vloeit de onbelastbaarheid van de agio-bonus voort. 
Bij deze bonus wordt geen winst getransformeerd, maar 
kapitaal. Theoretisch gezien zou de genoemde grondgedachte 
ook tot onbelastbaarheid van het agio-dividend in contan-
ten moeten leiden. De belastbaarheid van het agio-dividend 
in contanten doen de ondergetekenden echter, zoals reeds is 
betoogd, steunen op dezelfde overwegingen, ontleend aan de 
praktische toepassing van de belastingwetgeving, als beslissend 
waren voor de introductie van de voorrangsconstructie bij de 
terugbetaling van nominaal kapitaal. 

De vele andere leden, die de in de vorige alinea's behandel-
de vragen opwierpen, alsmede verscheidene andere leden stel-
len de vraag of het veelvuldig voorkomt dat bij uitkering van 
agio-bonussen een even groot bedrag uit de winst aan de re-
serve wordt toegevoegd als de nominale waarde van de agio-
bonussen bedraagt. De ondergetekenden kunnen tot hun spijt 
geen cijfermateriaal over deze aangelegenheid aan de Kamer 
overleggen. Niet mag worden voorbijgezien dat de interne 
overwegingen, die bepalend zijn geweest voor de grootte van 
het bedrag dat van de jaarwinst uiteindelijk niet wordt uit-
gedeeld, meestentijds niet naar buiten blijken. De fiscus is ook 
alleen geïnteresseerd in het uiteindelijke resultaat van deze 
overwegingen. In de ter inspectie berustende dossiers zijn dan 
ook geen gegevens aanwezig omtrent de grootte van even-
tuele toevoegingen aan de winstreserves uitsluitend op grond 
van uitreikingen van agio-bonussen. Overigens moet worden 
opgemerkt dat de inkomstenbelastingclaim op deze toevoegingen 
aan de reserves blijft bestaan. 

Verscheidene leden hebben de vraag aan de orde gesteld of 
het niet juist zou zijn tot een plaatsbepaling van de zgn. agio-
reserve ten opzichte van de belanghebbenden te komen. Zij 
spreken in dit verband ook over de bij een fusie ontstane agio-
reserve. Zij constateren hierbij dat uit deze agio-reserve in het 
geheel geen belastingvrije uitkeringen kunnen geschieden, daar-
mede kennelijk het oog hebbend op de aanschrijving van de 
tweede ondergetekende aan de belastingdienst van 7 juni 1961. 
Tenslotte vragen deze leden of de uit fusie ontstane agio-reserve 
in geval van liquidatie als gestort kapitaal wordt beschouwd. 
Naar hun mening is een wettelijke formulering gewenst om dit 
vast te leggen. 

De ondergetekenden hebben zich uiteraard beraden op de 
vraag of de beweegredenen tot genoemde resolutie van 1961 
ook in dit ontwerp verwerkt zouden moeten worden. Zij hebben 
deze vraag bevestigend beantwoord. 

Een regeling welke ertoe zou leiden, dat indien bij een fusie 
winstreserves van de geabsorbeerde vennootschap — waarop 
een fiscale claim rust — worden omgezet in agio (kapitaal), 
bonusaandclen welke ten laste daarvan worden uitgekeerd 
buiten de heffing van de inkomstenbelasting blijven, zou be-
tokenen dat het systeem van de belastingheffing van de in-
komsten uit aandelen op dit punt onvolledig zou worden ge-
realiseerd. Zou de bonusuitgifte namelijk vóór de fusie hebben 
plaats gevonden ten laste van de desbetreffende winstreserve, 
dan zou deze bonus belast zijn geweest. Het is niet bevredigend 
als deze belastbaarheid door de fusie ongedaan kan worden 
gemaakt. Een redelijke regeling op dit stuk moet voorkomen 
dat bij fusies de inkomstenbelastingclaim op de winstreserves 
van de geabsorbeerde n.v. kan tenietgaan, zonder dat nu of 
in de toekomst een afrekening daarvan plaats vindt. 

Tot voor enkele jaren was deze problematiek niet van groot 
gewicht. De vele concentraties van ondernemingen van de 
laatste jaren hebben hier echter een nieuwe situatie geschapen, 
waarmede een verantwoord belastingbeleid rekening dient te 
houden. Vandaar dat de tweede ondergetekende in 1961 de ge-
noemde aanschrijving heeft doen uitgaan. Uiteraard kon in 
dat kader niet een ten volle bevredigende regeling worden ont-
worpen. Noodgedwongen moest de toen nagestreefde oplossing 
een incidenteel en op enkele punten onvolledig karakter dragen. 
De toen getroffen voorziening beperkte zich tot de hierboven 
reeds aangeduide figuur van het zgn. fusie-agio. Voor zover 
de winstreserves van de opgeslorpte n.v. bij de absorberende 
n.v. niet de gedaante van agio, maar van nominaal kapitaal aan-
namen, werd langs deze weg de inkomstenbelastingclaim niet 
behouden. Bovendien beperkte de aanschrijving zich tot de 
fusie-figuur, terwijl het gesignaleerde tenietgaan van de in-
komstenbelastingclaims zich in de.praktijk steeds kan voordoen 
bij elke verwisseling van aandelen, waarbij bestaande aandelen 
in een n.v. worden gebezigd ter volstorting van aandelen in een 
andere n.v. In beiderlei opzicht droeg de aanschrijving — en 
moest zij ook wel dragen — een incidenteel karakter. Ander-
zijds veronderstelt de aanschrijving dat het bij een fusie ont-
stane agio geheel correspondeert met oude winstreserves. Dit 
nu behoeft geenszins het geval te zijn. Het is zeer wel mogelijk 
dat dit agio staat tegenover nominaal kapitaal of agio van de 
opgeslorpte n.v. In zoverre is er geen reden het agio ook niet 
als zodanig te behandelen voor inkomstenbelastingdoeleinden. 

De ondergetekenden zijn van oordeel dat de vorenbedoelde 
oneffenheden kunnen worden ondervangen door een bepaling 
zoals krachtens onderdeel XX van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging is opgenomen in artikel 36a 
nieuw. Deze bepaling bestendigt de grondgedachte van de reso-
lutie van 7 juni 1961 in een zodanige vorm, dat de op de winst-
reserves van de geabsorbeerde vennootschappen rustende in-
komstenbelastingclaim niet teloor gaat. 

Vele andere leden menen dat ten aanzien van de claim 
niet buiten beschouwing mag blijven, dat de aandeelhouder 
bij verkoop van de claim een deel van de reserves indirect in-
casseert en wel zonder dat zijn aandeel in het kapitaal van 
de vennootschap een wijziging in grootte ondergaat. De claim 
vertegenwoordigt volgens het inzicht van deze leden in feite 
de waarde van een deel van de reserves. De ondergetekenden 
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kunnen met de in de vorige zin neergelegde gedachte op 
zichzelf instemmen. Het voorkeursrecht wordt inderdaad 
toegekend om de bestaande aandeelhouders in staat te stellen 
hun relatieve positie ten opzichte van de n.v. bij een uit-
breiding van het nominale kapitaal desgewenst te behouden. 
Indien er geen reserves zijn, zouden uit hoofde daarvan geen 
claims behoeven te worden toegekend. De wegen van deze leden 
en van de ondergetekenden lopen evenwel uiteen, indien het 
erom gaat conclusies aan deze gedachte te verbinden. Naar 
de mening van de ondergetekenden is de verkoop van de 
claims, evenals de verkoop van aandelen, een transactie die in 
de vermogenssfeer ligt. Na de verkoop is de relatieve positie in 
de n.v. veranderd. Alleen de nominale participatie blijft in 
grootte gelijk. De ondergetekenden zouden een belastingheffing 
over de in de verkoop van de claim gelegen vermogensmutatie 
wel passend willen achten binnen het kader van een inkomsten-
belasting die in het algemeen vermogenswinsten belast. Nu de 
ondergetekenden een zodanige inkomstenbelasting voor Neder-
land afwijzen, kunnen zij bezwaarlijk instemmen met een uit-
zondering voor claims. Aangezien een vervreemding van aan-
delen die tot een aanmerkelijk belang behoren om de hierna 
uitvoerig uiteengezette redenen wel tot belastingheffing aan-
leiding geeft, is het redelijk en passend de claims aldaar niet 
zonder meer ongemoeid te laten. 

De aan het woord zijnde leden menen aan hun hierboven 
besproken opmerkingen de conclusie te moeten verbinden, 
dat het aanbeveling verdient het door de ondergetekenden 
voorgestane criterium voor het onderscheid tussen de vermo-
gens- en de inkomenssfeer met betrekking tot waarde-aanwas 
van aandelen te vervangen door een andere richtlijn. 

Zij denken hierbij aan een stelsel waarbij wordt belast de 
waarde van elke uitkering of toewijzing van de zijde van de 
n.v., welke voortkomt uit of samenhangt met het beleid van 
de vennootschap ter zake van haar vermogensstructuur, be-
houdens voor zover met objectieve zekerheid vaststaat dat 
aan de aandeelhouders een deel van het gestorte kapitaal 
wordt terugbetaald op grond van een beperking van de werk-
zaamheden van de vennootschap. De ondergetekenden kunnen 
dit criterium niet aanvaarden, omdat het niet juist zou zijn 
steeds een belaste uitdeling aan te nemen, indien een n.v. om 
haar moverende redenen haar kapitaalstructuur zou willen wij-
zigen zonder dat dit gepaard gaat met een inkrimping van het 
bedrijf. Dit kan het geval zijn indien de n.v. een gedeelte van 
het aandelenkapitaal zou willen vervangen door vreemd ver-
mogen. Bovendien heeft dit criterium het bezwaar dat over de 
totale duur van de n.v. bij de totaliteit van de aandeelhouders 
meer wordt belast dan de door de n.v. behaalde winst. Zoals 
deze leden in dit verband ook zelf opmerken, en ook enkele 
alinea's hierboven door de ondergetekenden is gesteld, zou het 
vraagstuk dat door deze leden met dit nieuwe criterium wordt 
opgeroepen, alleen in samenhang met het vraagstuk van een ver-
mogenswinstbelasting kunnen worden bezien. 

Met het vorenstaande wil geenszins gezegd zijn, dat de on-
dergetekenden geen oog hebben voor de mogelijkheden van 
uitstel en afstel bij het realiseren van inkomstenbelasting-
claims. Behoudens bij aanmerkelijk-belangaandelen zien de 
ondergetekenden echter geen reden deze claims bij wege van 
anticipatie tot gelding te brengen. Met de praktische resulta-
ten van het systeem van het ontwerp hebben zij vrede. Zij 
menen dat ook de maatschappelijke opvattingen in Nederland 
ertoe neigen inkomenskarakter aan de claim en de agiobonus 
te ontzeggen. 

Deze vele andere leden stellen tenslotte nog een tweetal 
concrete vragen. De eerste betreft de omschrijving van de si-
tuatie waarin een terugbetaling van kapitaal niet als een di-
videnduitkering wordt aangemerkt, namelijk indien tevoren 
het maatschappelijk kapitaal van de n.v. door wijziging van de 
akte van oprichting is verminderd. Deze omschrijving duiden 
zij aan als een formeel criterium. Zij vragen zich af of de 
strekking van deze bepaling niet beter wordt weergegeven, 
indien wordt aangesloten bij hetgeen met de in de n.v.-vorm 
gedreven onderneming gebeurt. Alleen bij een feitelijke in-
krimping van de omvang van de onderneming zou er volgens 

deze leden reden zijn een terugbetaling van het gestorte ka-
pitaal als zodanig te behandelen voor de inkomstenbelasting. 
De ondergetekenden zouden over deze suggestie allereerst 
willen opmerken, dat zich ook hier het verschil in uitgangspunt 
openbaart tussen deze leden en de ondergetekenden. De on-
dergetekenden achten het geboden dat de voor Nederland tra-
ditionele grondgedachte dat over de totale duur van de n.v. 
bij de aandeelhouders niet meer wordt belast dan de winst 
van de n.v., als uitgangspunt niet wordt verlaten. Voorts plci-
ten overwegingen van fiscaaltechnische aard tegen dit meer 
materiële criterium. Volgens welke normen wordt de inkrim-
ping bepaald? En welke maatstaf is er om te beoordelen in 
hoeverre inkrimping plaats vindt? Artikel 25, tweede lid, be-
treft bovendien overwegend de belastingheffing van aandeel-
houders die meestal niet een voldoend inzicht hebben in de 
omvang van de n.v. waarvan zij aandelen houden. Alleen een 
duidelijk criterium verschaft hun de noodzakelijke rcchtszeker-
heid. 

De tweede vraag betreft de belastbaarheid van de winstbo-
nus voor het nominale bedrag en niet voor de werkelijke 
waarde. De motivering hiervoor vloeit rechtstreeks voort uit 
de bij de behandeling van de eerste vraag gereleveerde grond-
gedachte. Zou de bonus bij de uitreiking voor de werkelijke 
waarde worden belast, dan zou dit in strijd komen met deze 
gedachte. De ondergetekenden achten dan ook geen grond 
aanwezig een verandering te brengen in de bestaande rechts* 
toestand, ingevolge welke de bonus wordt belast voor het 
nominale bedrag. 

Het verheugt de ondergetekenden dat verscheidene leden 
hun adhesie betuigen met de handhaving in het ontwerp van 
het regime voor de bonus en de claim zoals dat thans van 
kracht is. Deze leden wijzen erop dat zij langs een enigszins 
andere redenering dan die van de memorie van toelichting tot 
hun conclusie komen. Naar de ondergetekenden menen mag het 
accent hierbij vallen op het woord „enigszins", aangezien er 
grote overeenkomst is tussen de motivering van deze leden 
en die van de ondergetekenden, zoals die in de nota inzake 
de algemene herziening en hierboven is gegeven. Deze over-
eenkomst bestaat met name ten aanzien van het fiscale re-
gime voor de claim. Evenals deze leden zien de onderge-
tekenden in de toekenning van het voorkeursrecht bij de 
nieuwe emissie geen inkomen, maar een vergoeding tegen-
over het minder waard worden van het oude bezit. Het ver-
mogenselement overheerst. Zoals deze leden terecht op-
merken, komt de claim dan ook civielrechtelijk de blote eige-
naar toe en niet de vruchtgebruiker. In de redenering van 
deze leden met betrekking tot de bonus zien de ondergetc-
kenden vooral een — zeer nuttige — veraanschouwelijking, 
dat juist de pariwaarde moet worden belast. 

Overigens geven zij voor een duidelijke verklaring van het 
waarom van de belastbaarheid van de bonus de voorkeur aan 
de hierboven reeds enkele malen uitgewerkte motivering, die 
uitgaat van de centrale grondgedachte bij het belasten van de 
opbrengst van roerend kapitaal. De ondergetekenden kennen 
overigens niet een dwingend voorschrift van handclsrechtc-
lijke aard, dat zou verplichten tot het uitkeren van de jaar-
winst van een n.v. in geld, waarmede deze leden kennelijk be-
doelen: in Nederlands wettig betaalmiddel. Artikel 42d van 
het Wetboek van Koophandel houdt een zodanig voorschrift 
niet in. Mogelijk doelen deze leden echter op de bepaling van 
artikel 38« van dat Wetboek, waar wordt bepaald dat de aan-
deelhouder niet kan worden ontheven van de verplichting tot 
volledige storting van het bedrag van zijn aandeel, behoudens 
enkele met name genoemde uitzonderingen. Het is de onderge-
tekenden bekend dat deze bepaling wel eens als een beletsel 
voor het uitgeven van bonusaandelen is gezien of althans als 
een voorschrift dat zou nopen tot een ontleding van de bo-
nusuitgifte in een uitkering in contanten, gevolgd door een te-
rugstorting van deze contanten ter volstorting van de a pari 
te verwerven bonusaandelen. De ondergetekenden menen uit 
de door deze leden gevolgde gedachtengang op te maken, dat 
zij voorstanders zijn van deze — door de Hoge Raad in het ar-
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rest van 1 juni 1955, B.N.B. 1955/291, min of meer als fictief 
aangemerkte — ontlcdingsconstructie. 

Evenals deze verscheidene leden hebben gedaan, zullen 
de ondergetekenden bij artikel 49 op de zgn. „split-up" ingaan. 

Vele leden stellen de vraag aan de orde of het niet ge-
wenst is bij de belastingheffing van de opbrengst van aandelen 
minder betekenis toe te kennen aan de juridische vormgeving. 
Zij menen dat een duidelijke regel, die aan de wetgeving ten 
grondslag ligt, niet aanwezig is. Zij achten een eigen fiscaal kapi-
taalbegrip voor de n.v. mogelijk, dat ertoe leidt dat er steeds 
een uitdeling is, voor zover er althans winst is, indien het ver-
mogen van de n.v. reëel vermindert ten behoeve van de aan-
deelhouders. Met deze conceptie wordt onbelastbaarheid van 
de bonus bereikt, een gevolg dat van belang zou zijn bij de ont-
wikkeling van de E.E.G., nu in vrij vele van de Nederland 
omringende landen dit gevolg wordt geaccepteerd, terwijl zich 
meermalen belastbaarheid van terugbetalingen van kapitaal zal 
voordoen, nl. steeds indien en voor zover er winst is. Naar de 
mening van deze leden betekent dit eigen fiscale kapitaalbegrip 
oen aanwijsbare vereenvoudiging met betrekking tot deze terug-
betaling van kapitaal, en ook bij afstempeling van aandelen. 

De ondergetekenden staan zeer sceptisch tegenover deze ge-
dachten, voornamelijk omdat het zou leiden tot een onbelast-
baarheid van de winstbonus. Zoals reeds is betoogd tegen een 
soortgelijke suggestie van vele andere leden, is de rechtszeker-
heid van de aandeelhouder die de inkomstenbelasting moet vol-
doen, bovendien gediend met een regeling waarbij, tenzij prak-
tische overwegingen zich daartegen verzetten, zoveel mogelijk 
wordt aangesloten bij hetgeen partijen zelf aan rechtstoestand 
scheppen. De ondergetekenden betwijfelen overigens ten zeerste 
of het door deze leden aanbevolen systeem een vereenvoudiging 
inhoudt. Nu de ondergetekenden — op de uiteengezette gron-
den — de belastbaarheid van de winstbonus juist en volledig 
verantwoord achten, menen zij voorts dat er enkel uit harmoni-
satie-overwegingen geen aanleiding bestaat een wijziging in dit 
regime te brengen. 

De aan het woord zijnde vele leden zijn verder van mening 
dat de heffing van bonusaandelen in wezen niet past in het 
systeem dat ten grondslag ligt aan de huidige heffing van 
vennootschapsbelasting. Nu deze opmerking niet nader is toe-
gelicht, is zij niet zonder meer duidelijk voor de ondergete-
kenden. In zoverre deze opmerking dezelfde strekking mocht 
hebben als een soortgelijk betoog van de vele leden, die 
het eerst aan het woord kwamen bij artikel 25, mogen de 
ondergetekenden volstaan met naar de desbetreffende alinea 
te verwijzen. Dat de lagere component van het door de onder-
getekenden voorgestelde gesplitste tarief volgens het ontwerp 
van Wet op de vennootschapsbelasting 1960 niet geldt voor uit-
dcüngen van aanvankelijk gereserveerde winst, achten de onder-
getekenden niet van belang voor de vraag of het bonusaandeel 
al dan niet met inkomstenbelasting moet worden getroffen. 

Deze leden geven een wel zeer vertekende voorstelling van 
het betoog in de nota inzake de algemene herziening (blzz. 9 
en 10), indien zij stellen, dat het de jurisprudentie van de 
Hoge Raad is, die de balans deed doorslaan naar belastbaar-
heid van agio-uitkeringen in contanten. Zoals uit de desbctref-
fende passages blijkt, hebben materiële overwegingen — zij 
zijn hierboven gereleveerd — de doorslag gegeven om de 
door het arrest van 14 januari 1959, B.N.B. 1959/81, bevestig-
de feitelijke toestand te bestendigen. Indien aan het slot van 
§ 4 van de nota nog wordt opgemerkt dat de belastinghef-
fing voor de agio-uitkering in contanten haar wettelijke 
grondslag vindt in het tweede lid van artikel 25, zulks in over-
eenslemming met de uitleg welke de Hoge Raad bij zijn hoger-
vermeld arrest aan artikel 32, tweede lid, van het Besluit 1941 
heeft gegeven, is daarmede niet anders bedoeld dan dat de 
tekst van artikel 25, tweede lid, voldoende is om de belast-
baarheid van het agio-dividend in contanten vast te leggen. 
De ondergetekenden achten het in verband hiermede overbodig 
deze belastbaarheid expressis verbis in de wet op te nemen. 

Het gaat de ondergetekenden te ver de invoering van de 
desbetreffende bepaling in artikel 32, tweede lid, van het 

Besluit 1941 voor te stellen als een uitsluitend gevolg van de 
introductie van artikel 416 in het Wetboek van Koophandel. 
Ook zonder het artikel kan een bepaling als die van artikel 32, 
tweede lid, ten volle worden gemotiveerd. 

Artikel 27. De vele leden, die naar aanleiding van hetgeen 
in de memorie van toelichting (blz. 41) met betrekking tot 
artikel 27 is opgemerkt, de vraag stellen in welke gevallen de 
voordelen, genoten bij afkoop of inkoop van winstbewijzen, 
niet onder de omschrijving van artikel 27 vallen, zien naar het 
de ondergetekenden voorkomt voorbij dat ten aanzien van 
winstbewijzen in de memorie van toelichting niet uitsluitend 
de fiscale consequenties van een afkoop of inkoop ter sprake 
komen. De bedoelde passages in de memorie handelen immers 
over de belastbaarheid van hetgeen op winstbewijzen al dan 
niet ter gelegenheid van afkoop of inkoop wordt uitgekeerd. 
Van dit geheel van uitkeringen zal, zoals bij de bespreking van 
artikel 22, eerste lid, letter f, reeds ter sprake kwam, alleen 
hetgeen wordt uitgekeerd op winstbewijzen bij afkoop of inkoop 
eventueel belast kunnen worden naar het tarief van artikel 48, 
en wel wanneer het gaat om voordelen welke op meer dan een 
jaar betrekking hebben. Aan dit laatste vereiste zal bij de 
afkoop of inkoop van winstbewijzen in de regel zijn voldaan; 
een uitzondering moet evenwel worden gemaakt voor de af-
koop of inkoop van de in de memorie van toelichting mede 
genoemde winstbewijzen welke slechts recht geven op een 
enkele uitkering. 

De ondergetekenden mogen de verscheidene leden, die er 
met betrekking tot het derde lid van artikel 27 nog eens de 
nadruk op wensen te leggen dat in aanmerking dienen te worden 
genomen de bedragen waarvoor wegens verlies afstempeling 
heeft plaats gevonden, verwijzen naar hetgeen zij te dier zake 
bij artikel 22, eerste lid, letter e, hebben opgemerkt. 

Artikel 28. De door vele leden gestelde vraag of thans in 
artikel 28 voor de andere bronnen dan dienstbetrekking en 
onderneming de algemene regel is neergelegd dat nimmer in-
komstenbclasting zal worden geheven èn wegens de verkrijging 
van de bron èn wegens de daaruit voortvloeiende inkomsten, 
beantwoorden de ondergetekenden ontkennend. 

De ondergetekenden zijn van oordeel dat het niet verant-
woord is in de wet een zo algemene regel neer te leggen als 
deze leden bedoelen, die bv. ook zou omvatten de verkrijging 
van een onroerend goed of een effect dat regelmatig op-
brengsten oplevert. Zulk een regeling zou niet in overeenstem-
ming zijn met de maatschappelijke realiteit. De ondergetekenden 
menen dat een bepaling als de onderhavige alleen dient te gel-
den wanneer het gaat om de verkrijging van een ter vervanging 
van gederfde inkomsten toegekend recht dat als het ware een 
bundeling van inkomsten is, of anders gezegd een recht dat 
maatschappelijk als een zgn. stamrecht wordt beschouwd. 

De ondergetekenden kunnen overigens niet inzien dat de 
voor een bepaalde situatie getroffen voorziening als die, be-
doeld in artikel 11, eerste lid, letter d, van het ontwerp van 
Wet op de loonbelasting 1960 aangemerkt zou kunnen worden 
ais een uitwerking van de door de hier aan het woord zijnde 
leden bedoelde algemene regel. 

Naar aanleiding van de vraag hoe het ten deze staat met de 
bronnen die winst opleveren, merken de ondergetekenden op 
dat naar het hun voorkomt in de winstsfeer — behalve dan op 
het punt dat geregeld is bij artikel 17« van het onderhavige ont-
werp — geen voorziening nodig is, zulks in verband met de 
vrijheid welke het goede koopmansgebruik bij de winstbepaling 
laat. Hierbij kan worden gedacht aan het geval dat tot het be-
drijfsvermogen een recht op periodieke uitkeringen behoort. 
Tegenover de ontvangen uitkeringen zullen de verminderingen 
staan welke de waarde van het geactiveerde recht met het vor-
deren van de tijd ondergaat. 

Artikel 29. Met de wijziging in de rubricering van de tijd-
stippen waarop inkomsten worden beschouwd te zijn genoten. 



51 
is geen materiële verandering ten opzichte van artikel 15 van 
het Besluit 1941 beoogd. Deze rubricering is alleen wat meer 
logisch opgebouwd, doordat de nauw verwante vormen van 
genieten, namelijk „ontvangen en verrekend zijn" en „ter be-
schikking van de belastingplichtige gesteld zijn of rentedragend 
zijn geworden" onder letter a zijn samengevoegd, en de minder 
directe vorm van genieten, namelijk het „vorderbaar en tevens 
inbaar zijn geworden", onder letter b afzonderlijk is geplaatst. 

Ingeval een directeur-grootaandeelhouder van een beslo-
ten n.v. zijn salaris niet toucheert, gelden voor hem dezelfde 
regels als voor andere werknemers. Dit brengt mede dat er 
sprake is van „genieten", indien vaststaat dat de n.v. krachtens 
de tussen partijen bestaande rechtsverhouding gehouden is het 
salaris uit te betalen en in feite ook in staat is aan die ver-
plichting te voldoen. Verband met het al of niet aftrekken van 
dit salaris bij het berekenen van de winst voor de vennoot-
schapsbelasting bestaat niet. Er kunnen zich evenwel gevallen 
voordoen waarin de directeur-grootaandeelhouder in afwijking 
van het bepaalde in artikel 1638 / van het Burgerlijk Wet-
boek met de n.v. overeenkomt dat uitbetaling van sa-
laris pas kan worden gevorderd na het verstrijken van een lan-
gere termijn dan in dit artikel is aangegeven. Alsdan is er — 
tenzij de fiscus kan bewijzen dat er van een schijnhandeling 
sprake is, de directeur-grootaandeelhouder alsnog een beroep 
doet op vorenbedoeld artikel 1638 /, of een rentevergoeding 
over het niet betaalde salaris is bedongen — geen sprake van 
genieten in de zin van het onderhavige artikel zolang de over-
eengekomen termijn niet is verstreken. 

Indien een belastingplichtige ten gunste van degene die je-
gens hem tot betaling gehouden is, afstand doet van een sta-
tutair tantièmerecht, brengt de enkele omstandigheid dat hij 
tantième had kunnen genieten niet mede, dat er te zijnen aan-
zien sprake is van het genieten van inkomsten. Was het 
tantième echter reeds betaalbaar — dus genoten in de zin van 
het onderhavige artikel — dan moet het tot stand komen van 
een nadere overeenkomst krachtens welke het recht op dit 
reeds toegekende tantième alsnog vervalt, beschouwd worden 
als een terugbetaling van een reeds genoten inkomensbestand-
deel. Deze terugbetaling komt dan als „negatief loon" in aan-
merking. 

Artikel 30. Het stemt de ondergetekenden tot voldoening 
dat vele leden het toejuichen dat de term geldswaarde uit de 
wet zal verdwijnen, en hun instemming betuigen met de opvat-
ting dat aan een term met een objectieve inhoud behoefte be-
staat. Zij betreuren het evenwel dat deze leden de voorgestel-
de term „waarde welke daaraan in het economische verkeer 
kan worden toegekend", minder gelukkig achten. Dat de term 
verkoopwaarde de voorkeur zou verdienen, kunnen de onder-
getekenden niet onderschrijven. De vraag op welke wijze het 
voor de belastingheffing te hanteren waardebegrip het beste 
kan worden omschreven, doet zich vele malen voor, niet al-
leen in het onderhavige ontwerp, doch ook daarbuiten. De 
Vereenvoudigingscommissie heeft langdurig gezocht naar een 
term die voor zoveel mogelijk gevallen een uniforme om-
schrijving geeft van het te hanteren waardebegrip. Naar het 
oordeel van de ondergetekenden heeft zij deze op gelukkige 
wijze gevonden in de omschrijving „waarde welke daaraan in 
het economische verkeer kan worden toegekend". Weliswaar 
is deze term tot dusverre niet in de belastingwetgeving gebezigd, 
doch in dit geval achten de ondergetekenden dat geen bezwaar, 
nu hij aansluit bij de maatschappelijke realiteit en aldus een 
objectieve inhoud heeft. Bovendien geldt hij mede voor de ge-
vallen waarin van verkoopwaarde niet kan worden gesproken, 
of waarin deze tot een onjuiste maatstaf zou leiden. De on-
dergetekenden wijzen hierbij op de in natura genoten inkom-
sten, die niet te gelde kunnen worden gemaakt. Ook bewijst 
de term, blijkens artikel 9 van het ontwerp van Wet op de ver-
mogensbelasting 1960, voor die belasting goede diensten, nu 
hij voor de waardering van vrijwel alle bezittingen en schulden 
kan worden gebezigd. Zulk een veralgemening van het waarde-
begrip achten de ondergetekenden voor de hier aan de orde 
zijnde belastingwetten dringend nodig. Zou men in navolging 

van de hier aan het woord zijnde leden de term verkoopwaar-
de willen introduceren, dan zou dit noodgedwongen weer moe-
ten leiden tot een versnippering van het waardebegrip, hct-
geen de ingediende wetsontwerpen juist willen voorkomen. Dat 
de voorgestelde term onzekerheid zou scheppen, nu hij in de 
bestaande wetgeving onbekend is, achten de ondergetekenden 
onwaarschijnlijk. Zoals gezegd, sluit de term aan bij de maat-
schappelijke realiteit en zal hij de belastingdienst en de rechter 
in belastingzaken voldoende houvast en ruimle bieden voor het 
nemen van goed afgewogen beslissingen. 

Het verheugt de ondergetekenden dat de aan het woord zijn-
de leden ermede kunnen instemmen dat de waarde van inkom-
sten in natura, die niet te gelde kunnen worden gemaakt, aan 
een limiet wordt gebonden in dier voege, dat de waarde daar-
van niet hoger wordt gesteld dan het bedrag van de bespa-
ring. Zij kunnen voorts meegaan met de gedachte van deze 
en vele andere leden, dat het wenselijk is deze limiet ook te 
doen gelden voor gevallen waarin formeel juridisch wel tot 
verkoop van het genotcne kan worden overgegaan, doch al-
gemeen aanvaarde maatschappelijke normen zulks in feite ver-
hinderen. In verband hiermede stellen zij in onderdeel XIV van 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging 
nader voor in artikel 30, eerste lid, van het ontwerp de zinsnede 
„niet te gelde kunnen worden gemaakt" te wijzigen in „niet te 
gelde kunnen of niet te gelde plegen te worden gemaakt". 

Artikel 31. Naar aanleiding van het betoog van zeer vele 
leden omtrent de omschrijving van het begrip aftrekbare kos-
ten merken de ondergetekenden het volgende op. 

Theoretisch beschouwd is het niet ondenkbaar dat er ver-
schillende omschrijvingen zijn die elk voor zich tot een bevre-
digende afperking van de aftrekbare kosten zouden leiden. 
De ondergetekenden hebben echter de voorkeur gegeven aan 
handhaving van de in het ontwerp voorkomende omschrijving, 
die is ontleend aan het bestaande recht. Hierover heeft zich 
namelijk een uitgebreide en over het geheel genomen zeker 
niet onbevredigende jurisprudentie voltrokken, die nu onder 
de nieuwe wetgeving haar grondslag behoudt. Zou men hier-
voor een geheel nieuwe grondslag — met al zijn onzekerheden 
— in de plaats willen stellen, dan zou men toch wel met 
klemmende argumenten de superioriteit daarvan moeten aan-
tonen. Naar het oordeel van de ondergetekenden nu is zulks 
niet geschied. 

Wellicht ten overvloede willen de ondergetekenden nog ver-
melden dat zij ook overigens bezwaren koesteren tegen de 
overneming van het criterium, door Prof. De Langen geïn-
troduceerd in de door de hier aan het woord zijnde leden aan-
gehaalde monografie. Dit criterium gaat uit van een causale 
omschrijving van de aftrekbare kosten, terwijl het ontwerp 
overeenkomstig de huidige wetgeving een finale omschrijving 
kent (kosten tot verwerving, inning en behoud van de inkom-
sten), aangevuld met een strak causaal omschreven groep van 
uitgaven (de op de inkomsten rustende lasten). Een finale 
omschrijving biedt meer ruimte om recht te doen wedervaren 
aan het — redelijke en objectief bezien verantwoorde -— in-
zicht van de individuele belastingplichtige met betrekking 
tot de aard en de omvang van de uitgaven die hij zich voor 
de verwerving van de inkomsten getroost. Het criterium van 
Prof. De Langen is, taalkundig beschouwd, beperkter, nu 
het verwijst naar hetgeen zich normaliter als gevolg voordoet, 
of, weer anders geformuleerd, pleegt voor te. doen. Weliswaar 
is de bedoeling van Prof. De Langen ruimer, aangezien hij 
onder „normaliter" tevens begrijpt hetgeen (nog) weinig ver-
breid is maar van goed inzicht getuigt, doch de ondergete-
kenden achten het onjuist daarop een wetsredactie te gron-
den. Anderzijds geeft het criterium van Prof. De Langen geen 
aanwijzing nopens de mate en de aard van de causaliteit, die 
aftrekbaarheid van een uitgaaf teweegbrengt. Daardoor zou 
het gevaar ontstaan dat uitgaven die in sterke mate het karak-
ter van persoonlijke behoeftenbevrediging vertonen, maar 
mede zijn ontstaan (en plegen te ontstaan) ten gevolge van 
het bezit van een bron van inkomsten, tot de aftrekbare kos-
ten worden gerekend. 

I 5380 19 (5) 



52 
Wat de zga. 5 pct.-regeling betreft, zijn de ondcrgetekcn-

dcn met de hier aan het woord zijnde zeer vele leden van 
oordcel, dat deze forfaitaire regeling een nuttige functie ver-
vult. Deze regeling is indertijd in het leven geroepen om te-
gemojt te komen aan moeilijkheden van bewijsrechtelijke 
aard, die zich bij gebreke van een boekhouding of een vol-
doend nauwkeurige administratie veelal voordoen bij de be!as-
tingplichtigen voor wie de regeling geldt. In overeenstemming 
met deze opzet is de uit de regeling voortvloeiende kostenaf-
trek beperkt gehouden tot verhoudingsgewijs bescheiden be-
dragen, die voor het merendeel van de hierbij betrokken be-
lastingplichtigen de werkelijkheid zoveel mogelijk benade-
ren. Het is echter geenszins de bedoeling van de regeling ge-
weest wijziging te brengen in de hoofdregel, dat de Neder-
landse inkomstenbelasting wordt geheven naar het in feite 
genoten inkomen, dat is het inkomen na aftrek van de werke-
lijk gemaakte, aantoonbare kosten. Om deze reden achten de 
ondergetekenden het noodzakelijk bij voortduring aan de re-
geling een maximum-grens te verbinden die overeenstemt 
met de doelstelling van de regeling, nl. het zowel voor de be-
lastingplichtigen als voor de belastingadministratie met betrek-
king tot geringe bedragen voorkomen van een onevenredige 
hoeveelheid werk en moeite. 

Dit betekent allerminst dat zou worden veronderstelt dat 
een belastingplichtige met een inkomen van f 50 000 hetzelf-
de bedrag aan kosten zal hebben als een belastingplichtige die 
f 12 000 verdient. Bij inkomens van deze grootte dienen naar 
de mening van de ondergetekenden de normale bewijsrege-
len weer aan de orde te komen. Overigens kan de aard van 
de betrekking of functie zeer wel medebrengen dat de belas-
tingpüchtige met f12 000 inkomen meer kosten maakt dan 
de belastingplichtige met een inkomen van f 50 000. Naar 
het oordcel van de ondergetekenden is het bij bedragen in de-
ze orde van grootte dan ook niet meer verantwoord, de kos-
ten van verwerving forfaitair te relateren aan de grootte van 
de inkomsten. 

Naar aanleiding van de vraag van de Commissie waarom 
de 5 pet.-regeling niet in het ontwerp is geïncorporeerd, mo-
gen de ondergetekenden aansluiten bij hetgeen zij hierboven 
reeds hebben gezegd, nl. dat het een hoofdregel is dat 
de inkomstenbelasting wordt geheven naar het in feite genoten 
inkomen. Het komt de ondergetekenden juist voor dat de wet-
geving zoveel mogelijk op deze hoofdregel afgestemd blijft en 
met name op het gebied van de aftrekbare kosten niet met 
ficties gaat werken. De bestaande 5 pct.-regeling is dan ook 
niet geboren uit de wens om een fictie te creëren, doch 
om de belastingadministratie een eenvoudig richtsnoer te 
bieden bij de vraag, hoever zij moet gaan bij de controle van 
de onder de regeling vallende aftrekbare kosten. In dit licht be-
zien dient de 5 pct.-regeling naar het oordeel van de onderge-
tekenden dan ook, naar haar aard, buiten de wetgeving te 
worden gehouden. Bovendien zou opneming in de wet leiden 
tot een aanmerkelijke verzwaring van de wetsredactie ten aan-
zien van een bepaalde groep van aftrekbare kosten, terwijl de 
tekst van het ontwerp in het algemeen juist zo kort en overzich-
telijk mogelijk is gehouden. 

De ondergetekenden stellen het op prijs dat de vervolgens 
aan het woord zijnde zeer vele leden te kennen geven dat zij 
niet overtuigd zijn van de wenselijkheid van schrapping van 
een aan de 5 pct.-regeling verbonden maximum. Naar aanlei-
ding van de vraag of enige verhoging van dat maximum over-
wogen moet worden, wijzen de ondergetekenden erop dat er 
een zekere samenhang is tussen de bedragen van de 5 pct.-
regeling en de algemene kostenaftrek van f 100, die thans is 
geregeld in artikel 27a van het Besluit 1941 en in het ont-
werp is opgenomen in artikel 32, juncto artikel 73, tweede 
lid. Een wijziging van de maximum-grens zal dus gelijktijdig 
moeten plaats hebben met een wijziging van het vermelde be-
drag van f 100, terwijl dan deze wijziging eveneens zal dienen 
te ge'den voor het bedrag van de verwervingskosten dat aan-
ncmelijk moet zijn, wil de regeling toegepast kunnen worden; 
voorts zal dan ook het minimum van de regeling, zijnde thans 

f 120, verhoogd moeten worden. In hoever op deze punten 
enige verhoging mogelijk is, zullen de ondergetekenden na-
der bespreken bij artikel 32. 

Met betrekking tot de verhouding tussen bedrijfs- of be-
roepskosten en „aftrekbare kosten" (verwervingskosten) zijn 
de ondergetekenden in het algemeen gesproken van oordeel, 
dat er geen divergentie dient te bestaan tussen beide groepen 
van aftrekbare uitgaven. Hierbij moet overigens worden bc-
dacht dat het verschil in wezen tussen een bedrijf en beroep 
enerzijds en de overige bronnen van inkomen anderzijds mede-
brengt, dat het kostcnverschijnsel zich bij de eerste groep als 
normaal onderdeel van de winstberekening in tal van vormen 
voordoet, terwijl het bij de tweede groep een meer op zich-
zelf staand en geïsoleerd karakter draagt, waardoor een vol-
komen gelijke aftrekbaarheid wel nimmer zal kunnen worden 
verwezenlijkt. Waar het ten deze om gaat is, dat het niet juist 
zou zijn voor ondernemers — daaronder begrepen zij die zelf-
standig een beroep uitoefenen — op ruimere schaal dan voor 
werknemers en anderen de mogelijkheid te openen om uitgaven 
met een in hoofdzaak persoonlijk karakter op het inkomen in 
aftrek te brengen. In dit verband zij erop gewezen dat de in 
het ontwerp opgenomen omschrijving van het begrip „aftrek-
bare kosten" geen wezenlijke afwijking vertoont van het in de 
jurisprudentie aanvaarde begrip „bedrijfskosten". Zo worden 
in het arrest van de Hoge Raad van 31 december 1958, 
B.N.B. 1959/67, onder bedrijfskosten verstaan „kosten, no-
dig voor de uitoefening van het bedrijf of rechtstreeks daarop 
betrekking hebbende" en vervolgens de „kosten, rechtstreeks 
op het bedrijf betrekking hebbende" omschreven als de „uit-
gaven, die al mogen zij voor de uitoefening van het bedrijf niet 
noodzakelijk zijn geweest, zijn gedaan met het oog op de zake-
lijke belangen van het bedrijf". Deze omschrijving vertoont 
nauwe overeenkomst met de in het ontwerp opgenomen om-
schrijving van de aftrekbare kosten. 

Wat de in dit verband in het bijzonder ter sprake gebrach-
te kosten van vervoer tussen de plaats waar men woont en die 
waar men werkt betreft, is er in de jurisprudentie inderdaad 
een neiging geweest om de aftrekbaarheid daarvan te beperken 
tot de minst kostbare wijze van vervoer, nl. die per openbaar 
vervoermiddel. Hoewel deze jurisprudentie vrijwel uitsluitend 
betrekking heeft op werknemers, wil dit nog niet zeggen dat 
voor ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep een an-
dere maatstaf van kracht zou zijn. Ook voor hen geldt immers 
het vervoer van huis naar de plaats waar wordt gewerkt in be-
ginsel als een persoonlijke uitgaaf, waarin slechts door bijzon-
dere omstandigheden wijziging wordt gebracht. Alleen is voor 
deze groep van belastingplichtigen het afsplitsen van de per-
soonlijke uitgaven uit de totale in aftrek gebrachte kosten 
vaak minder eenvoudig. Het geheel overziende, menen de on-
dergetekenden dat de bestaande jurisprudentie niet zo onbe-
vrcdigend kan worden geacht dat zij aanleiding geeft tot het 
treffen van bijzondere voorzieningen in de nieuwe wetgeving. 

Met betrekking tot de aftrekbaarheid van de contributies 
van vakverenigingen, waarop verschillende leden de aandacht 
vestigen, delen de ondergetekenden mede dat het ontwerp 
geen wijziging brengt in de bestaande praktijk, die de aftrek toe-
staat ongeacht of uit de contributies bepaalde voorzieningen 
ten behoeve van de leden bekostigd worden. Zolang de hier-
bedoelde voorzieningen geacht kunnen worden te liggen op het 
specifieke terrein van de vakverenigingen, achten de onder-
getekenden een volledige aftrek van de contributie, zoals de be-
staande praktijk thans kent, juist. 

Met hun opmerkingen betreffende de aftrekmogelijkheid 
voor bedragen die betaald worden als afkoopsom ter zake van 
door een belastingplichtige verschuldigde lasten, betreden de 
vervolgens aan het woord zijnde vele andere leden een netelig 
terrein. Het gaat hier om de afbakening van het grensgebied 
tussen betalingen met een inkomenskarakter — positief of 
negatief — enerzijds en met een vermogenskarakter ander-
zijds. Naar het oordeel van de ondergetekenden kan hiervoor 
geen scherp omlijnd criterium worden gegeven, doch dient zo-
veel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de opvat-
tingen in het maatschappelijke verkeer. Dit geldt zowel voor 
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de lasten, als voor de uitgaven. Wanneer de bron zelf, bv. 
een onroerend goed, vervreemd wordt, behoort de daarvoor 
verkregen som naar de opvattingen van het maatschappelijke 
verkeer niet als — gekapitaliseerd — inkomen te worden aan-
gemerkt. En wanneer de som die genoten wordt ter vervan-
ging van gederfde of te derven inkomsten, in zo sterke mate 
een kapitaalskarakter draagt dat zij als een stamrecht in de 
zin van artikel 28 van het ontwerp kan worden aangemerkt, 
wordt dit stamrecht evenmin tot het inkomen gerekend. Een 
zelfde beginsel behoort naar het oordeel van de ondergeteken-
den te gelden voor de uitgaven. Het zou niet juist zijn afkoop-
sommen van periodiek verschuldigde lasten tot de aftrekbare 
kosten te rekenen, indien deze afkoopsommen het karakter 
hebben van een kapitaalsuitgaaf. In dat geval verschillen zij in 
economisch opzicht niet van uitgaven die de verbetering van 
een bestaande bron van inkomsten of de verkrijging van een 
nieuwe bron van inkomsten beogen, nog daargelaten of zulk 
een uitgaaf niet alreeds een verbetering van de desbetreffende 
bron van inkomsten betekent. De ondergetekenden zijn dan 
ook van mening dat de omstandigheden van het geval de 
doorslag dienen te geven en dat een evenwichtige beslissing hier-
omtrent alleszins mogelijk is binnen het kader van het ont-
worpen artikel 31, dat de rechter een redelijke mate van vrij-
heid biedt. 

Ten aanzien van de vraag of de kosten, verbonden aan het 
invullen van een aangiftebiljet en het eventueel indienen van 
bezwaar- en beroepschriften, onder de rubriek der aftrek-
bare kosten gebracht moeten worden, merken de ondergete-
kenden op dat de hierbedoelde kosten naar hun mening een 
geheel ander karakter hebben dan de kosten van vermogens-
beheer, waarmede zij door deze leden op één lijn worden ge-
steld. Eerstbedoelde kosten toch vinden hun oorzaak in het 
vervullen van één van de vele op de staatsburgers rustende 
verplichtingen, die voortvloeien uit de toegenomen werkzaam-
heden van de Overheid te hunnen bate. Naar het oordeel van 
de ondergetekenden behoren de uit deze verplichtingen voort -
vloeiende kosten tot de persoonlijke uitgaven van iedere 
staatsburger en zou het onjuist zijn daarop voor een bepaalde 
categorie een uitzondering te maken door deze onder de af-
trekbare kosten te brengen. 

Zoals blijkt uit het slot van hetgeen de memorie van toeIich-
ting ten aanzien van artikel 31 van het ontwerp vermeldt, 
moet het in dit artikel gebezigde woord „goederen", evenals 
in artikel 21 van het ontwerp, worden opgevat in de zin van 
„lichamelijke zaken". Aangezien het recht van vruchtgebruik 
hieronder niet is begrepen, zal op dit recht buiten bedrijf of 
beroep niet mogen worden afgeschreven. De ondergetekenden 
kunnen niet inzien dat het redelijk zou zijn hierin wijziging te 
brengen. De enkele omstandigheid dat een bron van inkomen 
voor een bepaalde belastingplichtige een beperkte levensduur 
heeft, geeft nog geen aanleiding om door middel van afschrij-
ving de noodzaak te erkennen van de vorming van een „ver-
vangingsfonds". Dit standpunt geldt niet alleen met betrekking 
tot een recht van vruchtgebruik, doch eveneens ten aanzien 
van andere rechten welke een beperkte levensduur hebben, zo-
als rechten op pensioenen, uitkeringen ingevolge de A.O.W. en 
A.W.W., echtscheidingsuitkeringen, lijfrenten of royalty's, ter-
wijl ook de omstandigheid dat de arbeidskracht met de jaren 
vermindert geen aanleiding geeft tot het verrichten van afschrij-
vingen. 

De ondergetekenden zijn mitsdien van oordeel dat voor de 
belastingheffing afschrijvingen slechts behoren te worden aan-
vaard indien het gaat om vervanging, hetzij van een op-
brengstgevende lichamelijke zaak, hetzij van een als bedrijfs-
middel aan te merken recht. 

Voor de blote eigenaar beginnen de positieve inkomsten 
eerst te vloeien, nadat het vruchtgebruik een einde heeft ge-
nomen. Van dat moment af wordt uiteraard de eigenaar voor 
de inkomsten belast. Evenmin als er naar het oordeel van de 
ondergetekenden ten aanzien van de vruchtverbruiker grond is 
voor het toestaan van een afschrijving wegens waardevermin-
dering van het recht van vruchtgebruik, is er naar hun oor-
deel grond voor het bij de blote eigenaar belasten van de 

waardestijging van de blote eigendom ten gevolge van het 
ouder worden van de vruchtgebruiker. De bron waaruit 
de te belasten inkomsten vloeien, is het object waarop het 
vruchtgebruik is gevestigd, niet het recht van vruchtgebruik 
en het — beperkte — eigendomsrecht van de blote cige-
naar. Vermeerdering of vermindering van de waarde van de-
ze rechten blijft, in overeenstemming met de geldende opvat-
tingen omtrent het inkomensbegrip, bij de heffing van de in-
komstenbelasting buiten aanmerking. Wel speelt daarbij een 
rol de eventuele afschrijving op het object waarop het vrucht-
gebruik is gevestigd, die als aftrekbaar kostenbestanddeel toe-
valt aan diegene van vruchtverbruiker en blote eigenaar, te wiens 
laste die afschrijving komt. 

In beginsel kan dan ook de in dit verband nog gestelde 
vraag of op onroerend goed in blote eigendom afschrijving zal 
worden toegestaan, bevestigend worden beantwoord. Deze af-
schrijving toch komt ten laste van de blote eigenaar en zal bij 
hem als negatieve zuivere inkomsten kunnen worden aange-
merkt. Anders zal evenwel moeten worden geoordeeld in de 
gevallen waarin is bedongen dat de vruchtgebruiker de afschrij-
ving aan de blote eigenaar zal vergoeden en dat ook doet. 
In die gevallen zal de aftrekpost uit hoofde van de afschrijving 
aan de vruchtgebruiker toevallen. 

Ten aanzien van de door de hier aan het woord zijnde 
leden nog gestelde vraag betreffende de kosten welke de eige-
naar-zelfbewoner van een onroerend goed ten laste van zijn 
inkomen kan brengen, merken de ondergetekenden op dat 
de gehele materie van de huurprijzen en de huurwaarden van 
woningen, zoals ook reeds bij artikel 21 in deze memorie ter 
sprake is gebracht, nog in ontwikkeling is en zich niet naar 
uniforme maatstaven laat meten. In ieder geval achten de 
ondergetekenden het bij aanvaarding van de zgn. economische 
huurwaarde als opbrengst van het onroerend goed voor de 
eigenaar-zelfbewoner redelijk, dat uitgaven, gedaan tot in-
standhouding van het onroerend goed met al wat daar deel van 
uitmaakt, ten laste van de inkomsten uit dat onroerend goed 
worden gebracht. De ongelijkheden die zich thans voordoen 
ten opzichte van huurders van onroerende goederen, houden 
verband met de bijzondere situaties die zich op de woning-
markt voordoen en die medebrengen dat onder de huidige 
omstandigheden de uitgaven voor vergelijkbaar woongenot 
aanmerkelijk kunnen verschillen. Wanneer in de toekomst op 
het gebied van woningvoorziening en huurpeil weer een nor-
male toestand zal zijn ingetreden, zullen eventuele ongelijk-
heden bij de hantering van de economische huurwaarde in be-
ginsel verdwijnen. Overigens zijn de ondergetekenden van oor-
deel dat het niet juist is te stellen, dat de kosten, welke de 
hier aan het woord zijnde leden aanduiden als bcwonerskos-
ten, reeds in de economische huurwaarde zijn verdisconteerd; 
van een tweemaal in rekening brengen van deze kosten is dan 
ook geen sprake. 

Artikel 32. Naar aanleiding van de aandrang van zeer 
vele leden het bedrag van de aftrekbare kosten, drukkende op 
de aan loonbelasting onderworpen inkomsten en overige in-
komsten uit dienstbetrekking, te verhogen tot f 300, merken 
de ondergetekenden het volgende op. De huidige aftrek van een 
bedrag van f 100 resp. f200 is niet bedoeld om op forfaitaire 
wijze voor de inkomstenbelasting het bedrag van de aftrek-
bare kosten te bepalen, doch houdt verband met de technische 
regeling van de loonbelasting, waar een zeer matige ingebouw-
de kostenaftrek belet dat voor allerlei geringe bedragen be-
schikkingen van de inspecteur moeten worden gevraagd en ver-
leend. Om deze reden achten de ondergetekenden het niet 
juist voor deze aftrek een rechtstreeks verband te leggen met 
de waardedaling van de gulden. Wel zijn de ondergetekenden 
bereid enige verhoging van de geldende bedragen van f 100 
resp. f 200 te aanvaarden. Zij menen dat deze bedragen kunnen 
worden verhoogd tot f150 resp. f300. Gezien de feitelijke 
situatie en het doel waarvoor deze aftrekposten zijn geïntro-
duccerd, moet een dergelijke verhoging alleszins voldoende 
worden geacht. Het budgettaire offer daarvan kan zeer globaal 
worden geschat op f 20 min., terwijl een verhoging tot de door 
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de hier aan het woord zijnde leden bepleite grens van f 300 bijna 
f 80 min. zou kosten. De hiervoor nodige wijzigingen zijn ver-
vat in de onderdelen XV en XLVII van de bij deze memorie 
behorende tweede nota van wijziging. 

Zoals bij het vorige artikel is vermeld, bestaat er een zeker 
verband tussen de hier besproken bedragen en de elementen 
van de zgn. 5 pct.-regeling. De verhoging van de onderhavige 
aftrekpost tot f 150 zal ook moeten gelden voor het bedrag van 
de verwervingskosten dat ten minste aannemelijk moet zijn, wil 
de 5 pct.-regeling toegepast kunnen worden. Gelet op deze 
wijziging achten de ondergetekenden het redelijk dat tegelijker-
tijd ook het maximum van de 5 pot. -rcgcling wordt verhoogd; 
zij zijn derhalve voornemens, zodra de wijziging tot stand zal 
komen, aan de belastingdienst voor te schrijven dat het maxi-
rnum van de 5 pct.-regeling wordt gesteld op f 800. 

AFDELING 4 

Winst uit aanmerkelijk belang 
Artikel 34. De ondergetekenden betreuren het dat zeer 

vele leden zich teleurgesteld tonen over het voorstel de aan-
merkelijk-belangheffing te handhaven en zelfs in het voorstel 
een verzwaring van de bestaande toestand zien. Zij menen al 
dadelijk stelling te moeten nemen tegen deze laatste kwalifica-
tie, welke de feiten geweld aandoet. Bij dat oordeel toch is 
eenzijdig de nadruk gelegd op het dichten van het lek bij 
schenking en overlijden, een defect waardoor de huidige rege-
ling niet aan haar doel beantwoordt en ook onrechtvaardig 
werkt ten opzichte van overdrachten onder bezwarende titel. 
Voor een goede beoordeling van het wetsvoorstel dient men 
echter mede in aanmerking te nemen de verschillende ver-
lichtingen, welke de ondergetekenden bij de nota van wijziging 
in 1960 hebben voorgesteld, waaronder de introductie van een 
20 pct.-tarief — hetgeen voor vele gevallen neerkomt op hal-
vering van de bestaande heffing — en de regelingen bij ver-
liezen en bij liquidatie van de n.v. Aldus bezien is het beeld 
van de in het wetsontwerp vervatte regeling toch in zijn ge-
heel aanzienlijk gunstiger dan dat van het geldende regime. 

De algemene beschouwingen van deze leden over het aan-
merkelijk-bekngprobleem geven, naar het gevoelen van de 
ondergetekenden, geen juiste indruk van de benadering van dit 
vraagstuk zoals deze in de nota inzake de algemene herziening 
is gegeven. Ten einde hierover geen misverstand te laten be-
staan, komt het hun dan ook nuttig voor te dezer plaatse een 
samenvatting te geven van de motieven welke, naar het oor-
deel van de ondergetekenden, tot handhaving van een specifieke 
aanmerkelijk-belangregeling dwingen. Daarbij dient men het al-
gemene fiscale systeem voor de belastingheffing van de onder-
nemingswinsten als vertrekpunt te nemen. Voor de persoon-
lijke ondernemingen is het stelsel van belastingheffing enkel-
voudig, in dier voege dat de gehele winst alleen door de in-
komstenbelasting wordt getroffen. Voor de n.v.'s echter is het 
tweeledig: vennootschapsbelasting van de gehele winst, ge-
volgd door inkomstenbelasting voor zover de winst aan de aan-
deelhouders wordt uitgedeeld. Deze samengestelde belastinghef-
fing voor de lichamen komt tot haar recht doordat normaliter 
een deel van de vennootschapswinst ook werkelijk tot uitde-
ling komt. 

Deze situatie doet zich met name voor bij de zgn. open n.v. 
De machtsverhouding tussen bestuurders en kapitaalverschaf-
fers leidt bij haar tot een reserverings- en uitdelingspolitiek 
welke door zakelijke, objectieve normen wordt ingegeven. In 
zoverre beantwoordt dan ook het fiscale systeem aan de 
maatschappelijke werkelijkheid. De besloten n.v. daarentegen, 
waarbij de macht in de n.v. substantieel bij grootaandeelhou-
ders berust, doet een andere werkelijkheid zien, welke met het 
fiscale systeem van de belastingheffing van lichamen niet ge-
heel concordeert. Bij de besloten n.v. komen in de praktijk 
posities van grootaandeelhouders voor welke, ook zonder een 
meerderheid van de stemrechten, een substantiële beschik-
kingsmacht met betrekking tot de ondernemingsreserves ge-
ven, een macht die de aandeelhouder van een open n.v. 
mist. Deze machtspositie stelt de grootaandeelhouder in staat 

de winstuitkeringen te beperken of zelfs geheel achterwege 
te laten en — bij gebreke van een specifieke fiscale voorzie-
ning — door verkoop van zijn aandelen de waarde van zijn 
deel in de opgepotte vennootschapsreserves zonder betaling 
van inkomstenbelasting te toucheren. Een zakelijke invloed 
van buiten, zoals met name de kapitaalmarkt op de dividend-
politiek van de open n.v. doet gelden, ontbreekt voor de be-
sloten n.v. om beperking van haar winstuitdelingen tegen te 
gaan. Het gebruik dat de grootaandeelhouder op deze wijze 
kan maken van het algemene systeem van de belastingheffing 
van de vennootschapswinsten komt in feite hierop neer, dat 
van het tweespan vennootschapsbelasting-inkomstenbelasting de 
inkomstenbelasting wordt afgespannen. Nu weten de onderge-
tekenden zeer wel dat aan de aangeduide dividendpolitiek in 
veel gevallen niet of niet uitsluitend fiscale oogmerken ten 
grondslag liggen, maar de behoefte tot zelffinanciering daar-
toe leidt. Maar ook dan blijft het resultaat hetzelfde; zonder 
bijzondere voorziening is de aanmerkelijk-belanghouder bij 
machte door verkoop van het aandelenpakket zijn aandeel in 
de reserves belastingvrij te realiseren. Stelt men zich met de 
ondergetekenden op het standpunt dat ook voor de besloten 
n.v. in beginsel het algemene fiscale bestel voor lichamen met 
de maatschappelijke realiteit het meest in overeenstemming is, 
dan is het duidelijk dat, zo men met een verantwoorde belas-
tingheffing ernst maakt, een specifieke, buiten het algemene 
systeem staande voorziening onvermijdelijk is. Daarvan uit-
gaande, voldoet naar het oordeel van de ondergetekenden van 
alle denkbare mogelijkheden een aanmerkelijk-belangregeling 
nog het beste. In haar uitwerking behoeft deze regeling niet 
verder te gaan dan om de effecten van zodanige situaties terug 
te dringen binnen de perken van een evenwichtige belasting-
heffing. Dit is de reden waarom bij het onderhavige wetsont-
werp verscheidene verzachtingen van het bestaande aanmer-
kelijk-belangregime konden worden voorgesteld. Laat men, in 
stede van het aanbrengen van deze verzachtingen, de aanmer-
kelijk-belangheffing geheel vervallen, dan prikkelt men a.h.w. 
de aanmerkelijk-belanghouder om winsten in de n.v. op te pot-
ten en door middel van verkoop van zijn aandelen de waarde 
van de in de vennootschap besloten reserves, welke normaliter 
de aandeelhouder in de vorm van belastbaar inkomen ten 
goede komen, onbelast in de individuele sfeer te realiseren. 
Hij heeft het dan ook verder in de hand door overdracht van 
de aandelen aan een onderneming (tevens) de inkomstenbelas-
tingclaim op het liquidatie-overschot van de n.v. te annuleren 
tot aan het bedrag van de verkoopprijs van de aandelen. Dat 
men daarmede de deur wagenwijd openzet voor een onrede-
Iijke belastingheffing, is niet moeilijk in te zien. Uit een oog-
punt van gelijkheid, mede met het oog op de concurrentieposi-
tie, is een fiscaal regime dat de besloten n.v. met haar aan-
deelhouders de mogelijkheid biedt de fiscale lasten te beperken 
tot de vennootschapsbelasting, noch ten opzichte van de open 
n.v. met haar kapitaalverschaffers, noch ten aanzien van de 
persoonlijke ondernemingen verdedigbaar. 

De ondergetekenden zijn dan ook van oordeel dat een reële 
belastingheffing in de sfeer van het inkomen rekening zal moe-
ten houden met de financiële consequenties van de bijzondere 
beschikkingsmacht van grootaandeelhouders over de vennoot-
schapswinsten en -reserves. De vraag is slechts op welke wijze 
dit bij de bestaande structuur van de belastingheffing van open 
n.v.'s met haar aandeelhouders en van persoonlijke onderne-
mingen behoort te geschieden, en ook, gegeven de beperkte fis-
caal-technische mogelijkheden, verwerkelijkt kan worden. Ge-
steld voor de beantwoording van die vraag, achten de onder-
getekenden een matige heffing van inkomstenbelasting van de 
zgn. aanmerkelijk-belangwinsten de minst bezwaarlijke vorm. 
Het is niet zo, dat de handhaving van een aanmerkelijk-belang-
belasting, zoals de meergenoemde leden stellen, voor de groep 
van aandeelhouders van besloten n.v.'s een ongunstige uitzon-
dering betekent, doch integendeel dat juist het achterwege 
laten van een dergelijke specifieke voorziening hen in een niet 
verantwoorde bevoorrechte positie zou plaatsen. Het zijn voor-
al deze, aan de maatschappelijke werkelijkheid ontleende over-
wegingen, welke het noodzakelijk maken het algemene fiscale 
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systeem voor de n.v.'s aan te vullen met een specifieke aan-
merkelijk-belan.gregeling voor de aandeelhouder met een 
machtspositie. In de overtuiging dat de aanmerkelijk-belangre-
geling een hoog realiteitsgehalte heeft, staan de ondcrgeteken-
den overigens niet alleen. In dit verband zij gememoreerd de 
beschouwing van Prof. Hellema in de Eerste Kamer der Sta-
ten-Generaal (Algemene financiële beschouwingen over de 
rijksbegroting 1960, Deel 1, zitting 1959—1960, Handelingen 
Eerste Kamer der Skaten-Generaal, blz. 122). Dit Eerste 
Kamerlid, dat ter zake over veel praktische ervaring beschikt, 
was van mening dat de opheffing van de aanmerkelijk-belang-
heffing op verschillende punten tot onaanvaardbare conse-
quenties zou leiden. Hij wees er daarbij in de eerste plaats op 
dat afschaffing van het aanmerkelijk-bclangregime zou leiden 
tot een onaanvaardbare ongelijkheid in belastingdruk in ver-
gelijking met aandeelhouders van vennootschappen die wel 
een redelijk deel van de winsten uitkeren. Hij voegde onder 
meer hieraan toe dat men, als bepaalde bezwaren worden weg-
genomen, de nadelen van het aanmerkclijk-belangregime niet 
moet overdrijven. Deze bezwaren, waarvan Prof. Hellema 
noemde het ontbreken van een regeling voor de compensatie 
van zgn. aanmerkeüjk-belangverliezen en de dubbele heffing 
in geval van liquidatie van de n.v., zijn nu bij het wetsvoor-
stel ondervangen. Ook uit literatuur van meer recente datum 
blijkt dat anderen een aanmerkelijk-belangregeling eveneens 
onontbeerlijk achten. 

De aan het woord zijnde leden hebben ook de vraag opge-
worpen sinds wanneer het in Nederland een voldoende rechts-
grond is voor de handhaving van een — in hun ogen uiterst 
bezwaarlijk — fiscaal regime, dat zodanig regime zo prak-
tisch is. De ondergetekenden zijn erkentelijk voor deze vraag, 
aangezien deze hen in staat stelt hun visie op de betekenis van 
de in de nota inzake de algemene herziening aangevoerde 
„praktische" overwegingen nader te verduidelijken. De onder-
getekenden zijn van oordeel dat het rekening houden met de wer-
kelijkheid van het maatschappelijk leven verantwoord en 
noodzakelijk is bij het geven van rechtsregels. Slechts bij een 
uitsluitend systematische benadering komt men ertoe, zoals de-
ze leden doen, in het betoog van de nota een vermenging van 
twee visies aanwezig te achten. Bij de beoordeling van rechts-
regels en met name ook van het belastingrecht, is zulk een 
uitsluitend systematische benadering te eenzijdig; daarbij moet 
een afweging plaats hebben van verschillende belangen en als-
dan kunnen nu eenmaal bestaande feitelijke situaties en de 
daarmede gegeven mogelijkheden niet buiten aanmerking blij-
ven; bij gebreke daarvan komt aan het recht voldoende reali-
teitsgehalte te ontbreken. Zonder een aanmerkelijk-belanghef-
fing nu zou naar de stellige overtuiging van de ondergeteken-
den het inkomstenbelastingrecht in dit opzicht bepaald tekort 
schieten; ten behoeve van de in het ontwerp vervatte regeling 
kan dan ook wel degelijk, zelfs als daartegen bedenkingen van 
systematische aard zouden kunnen worden aangevoerd, een 
rechtsgrond worden aangewezen. 

In de door deze leden voorgestane strikt systematische vi-
sie zou ook voor de aanmerkelijk-belanghouder uitsluitend 
het algemene regime voor aandeelhouders moeten gelden. 
Dit uitgangspunt suggereert een algehele gelijkheid tussen twee 
categorieën van aandeelhouders die, materieel-financieel ge-
zien, niet bestaat. Het impliceert een belastingheffing welke 
zich aansluit louter bij de formele gelijkheid van de kwaliteit 
van aandeelhouder. Een belastingheffing echter, welke het 
rechtsbeginsel van de gelijkheid op het stuk van financiële Ias-
ten tot uitdrukking beoogt te brengen, zal zich moeten rich-
ten op de materiële werkelijkheid in haar financiële betekenis 
voor de betrokkenen. 

Uit de hierboven gegeven beschouwingen blijkt, dat voor 
de ondergetekenden de aanmerkelijk-belangregeling vooral be-
rust op de overweging dat de belastingheffing zoveel mogelijk 
bij de maatschappelijke realiteit dient aan te sluiten. Dit bete-
kent echter niet dat de aanmerkelijk-belangregeling een theo-
retische grondslag mist. In de nota inzake de algemene herzie-
ning hebben de ondergetekenden erop gewezen dat, ook meer 

theoretisch bezien, de regeling aanvaardbaar is, indi.-n men, 
parallel aan de lijn van het algemene systeem, de positie van 
de aanmerkelijk-belanghouder die zijn aandelen vervreemdt, 
vergelijkt met die van de aandeelhouder die door uitdeling 
over de waarde van de vennootschapsreserves de beschikking 
krijgt. Deze benadering geeft naar het oordeel van de onder-
getekenden geen grond voor het verwijt dat hun argumenten 
een mengeling zouden zijn van elementen uit tweeërlei visie. 
Niettemin komt het hun nuttig voor enkele opmerkingen te 
maken over de beide uitgangspunten welke de meergenoem-
de leden op het oog hebben, omdat naar hun gevoelen deze 
leden daaraan een onvoldoende uitwerking geven. 

Het is in de eerste plaats denkbaar de grootaandeelhouder 
op één lijn te stellen met een deelgenoot van een firma en 
hem, met terzijdcstelling van de n.v.-vorm van de onderneming, 
jaarlijks voor zijn evenredig deel in de vennootschapswinst in 
de inkomstenbelasting te betrekken. Zo absoluut gesteld, is 
dit uitgangspunt niet in overeenstemming met de maatschep-
pelijke realiteit van de besloten n.v., ook al bezit deze facet-
ten welke tot op zekere hoogte een analogie met de pa;ti-
culiere onderneming rechtvaardigen. In zoverre kunnen de 
ondergetekenden instemmen met de meergenoemde leden als 
zij deze volledige gelijkstelling verwerpen. Dat, zoals die leden 
daaraan toevoegen, ook bij het gewraakte uitgangspunt de ven-
nootschapsbelasting toch zou kunnen worden gehandhaafd, en 
wel als voorheffing op de inkomenbelasting van de latere winst-
uitdelingen, is naar het de ondergetekenden voorkomt een zaak 
van geheel andere orde. De daarmede beoogde gelijkstelling met 
de open n.v. blijft overigens verre, omdat bij deze n.v.'s de ven-
nootschapsbelasting eindheffing is en de aandeelhouders daar-
boven over alle winstuitdelingen inkomstenbelasting betalen. 
Ook naar de zijde van de persoonlijke ondernemer gezien kan 
van gelijkheid dan niet meer worden gesproken, omdat deze voor 
hun ondernemingswinsfen jaarlijks volledig in de progressieve in-
komstenbelasting worden betrokken, terwijl aan de andere 
kant een inkomstenbelasting voor de aandeelhouders van 
een besloten n.v., welke slechts wordt geheven ingeval zij be-
sluiten de vennootschapswinsten aan zich te doen uitkeren, ten 
deze geen reëel tegenwicht vormt. Deze suggestie, welke de 
hier aan het woord zijnde leden verklaren niet verder te wi!-
len uitwerken, hinkt op twee gedachten en streeft naar het 
onmogelijke, nl. een gelijkstelling zowel met de open n.v. als 
met de persoonlijke onderneming. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat men op deze wijze tot vreemde resultaten komt. 
Praktisch komt de suggestie hierop neer dat, in strijd met het 
uitgangspunt, voor de besloten n.v. met haar aandeelhouders 
uitsluitend het regime voor de open n.v. zou gelden, met dit 
voordelige verschil echter dat de vennootschapsbelasting geen 
eindheffing meer is, doch verrekend wordt met de inkomsten-
belasting over de uitgedeelde winst. Een dergelijke regeling 
zou de aandeelhouder van een besloten n.v. zowel ten opzich-
te van de particuliere ondernemer als ten opzichte van de 
aandeelhouder van een open n.v. in een begunstigde positie 
plaatsen. 

Bij het tweede uitgangspunt is de maatschappelijke realiteit 
van het bestaan van de besloten n.v. de leidende gedachte. 
Dit houdt voor haar en haar kapitaalverschaffers in, dat in 
beginsel het fiscale bestel van de open n.v. en haar aandeel-
houders wordt aanvaard. Het voorkomen van discriminatie 
noopt dan evenwel tot een aanvullina van dat bestel met 
het oog op de bijzondere positie van de grootaandeelhouder, 
welke in de reserverings- en uitdelingspolitiek tot uitdrukking 
komt. Deze aanvullende voorziening zou kunnen worden ge-
vonden in een feitelijke heffing van inkomstenbelasting over 
heteeen de besloten n.v. minder uitdeelt dat bij een normale, 
objectieve dividendpolitiek, zoals deze door een open n.v. 
wordt gevoerd. Dat deze methode, zoals in de nota inzake de 
algemene herziening is uiteengezet, niet uitvoerbaar is en bo-
vendien ver weg voert van hetgeen nog als reëel wordt ge-
voeld, valt niet moeilijk in te zien. Dit dwingt dan ook tot 
een andere, beter hanteerbare regeling, welke uiteraard meer 
globaal werkt en waaraan men geen hogere eis mag stellen 
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dan dat zij in het algemeen zekere waarborgen biedt voor een 
verantwoorde belastingheffing. Aan de minimum-voorwaarde 
daartoe voldoet, zoals de ondergetekenden ook hierboven reeds 
hebben verklaard, de aanmerkelijk-belangregeling in haar voor-
gesielde vorm. Deze regeling sluit ook in zoverre aan bij de 
financiële werkelijkheid, dat zij de heffing van de inkomsten-
bcksting uitstelt tot het moment waarop de grootaandeel-
houder de waarde van de vennootschappelijke reserves door 
verkoop van zijn aandelen metterdaad verzilvert. Ook is zij, 
over het geheel genomen, voor de aandeelhouders van beslo-
ten n.v.'s gunstiger dan de vorenbesproken additionele hef-
fingen. 

De mening van de meergenoemde vele leden, als zou de 
aanmerkclijk-bclangheffing een ongunstige uitzondering vor-
mende vermogenswinstbelasting voor de aandeelhouders van 
besloten n.v.'s zijn, vindt in de nota inzake de algemene her-
ziening geen grond. In de aanvang van de beschouwingen 
over het aanmerkelijk belang in deze nota (blz. 3, rechter ko-
lom) wordt inderdaad het denkbeeld van een algemene ver-
mogenswinstbelasting genoemd. Deze mededeling behelst ech-
ter slechts de verklaring van het feit, dat in het oorspronke-
lijke wetsontwerp de bestaande aanmerkelijk-belangregeling 
vrijwel ongewijzigd is opgenomen. De toenmalige bewindsman 
achtte een definitieve regeling afhankelijk van het standpunt 
dat de Regering ten aanzien van een vermogenswinstbelas-
ting zou innemen. Naar zijn oordeel, uitgesproken in de me-
morie van toelichting (blz. 18), bestond de mogelijkheid dat 
invoering van een vermogenswinstbelasting ingrijpende wij-
ziaingen zou kunnen brengen in het grensgebied van het fiscale 
inkomensbegrip, met name ook op het punt van de aanmerkelijk-
belangwinsten. Op de bedoelde mededeling hebben de onder-
getekenden in de nota slechts doen volgen, dat zij een ver-
mogenswinstbelastine, afwijzen en dat voorts hun standpunt 
ten aanzien van het aanmerkelijk-belangvraagstuk wordt 
bepaald door de overwegingen welke zij daarna in de nota om-
standicr toelichten. Daarin wordt niet betoogd dat de aan-
merkelijk-belangheffing haar grond vindt in een vermogens-
accres hetwelk de aandeelhouder bij vervreemding van zijn 
aandelen zou realiseren. Integendeel, het betoog van de nota 
staat geheel los van het vraagstuk van een vermoeenswinst-
belasting. Het komt hierop neer, dat de aanmerkelijk-belang-
heffine een geheel binnen de sfeer van de belastingheffing van 
het inkomen geleien regeling is, welke met name beooat te voor-
komen dnt de aandeelhouder met een machtspositie vrii van in-
koms'enbelasting o^er een inkomenswaarde zou beschikken. 

Inderdaad komt bij een vervreemding van een aanmerkelijk 
belang, althans indien de overdracht niet aan een onderne-
ming geschiedt, de inkomstenbelastingclaim op de winstuitde-
lineen niet te vervallen. Dit brengt mede, dat indien na de 
vervreemding oude, meegekchte reserves aan de nieuwe aan-
merkelijk-belanghouder worden uitgedeeld, dubbele heffing 
zou optreden. B'ijkens het meer uitvoerige betoog dat hier-
onder wordt Behouden naar aanleiding van een zelfde opmer-
king v"n deze leden, is dit bezwaar in feite niet van grote 
betekenis. 

Na de hierboven pe°even uiteenzetting van de gronden 
voor een aanmerkelijk-belangregeling menen de ondergeteken-
den dat zij niet behoeven in te gaan op de stelling van de Ie-
den als zouden deze argumenten ten hoogste kunnen gelden 
bii overdracht van aanmerkelijk-belangaandelen aan een be-
drijfsvermogen. 

Ter voldoening aan het verzoek van deze leden volgen hier-
onder enkele cijfervoorbeelden, welke het verschil in belas-
tingheff'ng illustreren tussen de aandeelhouders van een open 
n.v., welke 50 pet. en die van een besloten n.v., welke slechts 
10 prt. van h^ar netto winst (na aftrek van de vennootschaps-
belasting) uitdeelt. 

Bij toepassing van een gedifferentieerd tarief vennootschaps-
belasting van 45 pet. voor ingehouden winst en van 30 pet. 
voor uitgedeelde winst wordt bij het gegeven uitgangspunt van 

de open n.v. 40,5406 pet. en van de besloten n.v. 44,1624 pet. 
vennootschapsbelasting geheven ' ) . 

Maakt elke n.v. per jaar f 1 000 000 winst, dan is de open 
n.v. dus f 405 406 vennootschapsbelasting per jaar verschul-
digd. Van het saldo ad f 594 594 wordt de helft, d.i. f 297 297 
uitgedeeld. Wordt aangenomen dat de aandeelhouders van de 
open n.v. gemiddeld 40 pet. inkomstenbelasting over het ont-
vangen dividend betalen, dan moeten zij gezamenlijk 40 pet. 
van f297 297, dat is f118 919 inkomstenbelasting over het 
dividend afdragen. De directe druk van vennootschaps- en 
inkomstenbelasting op de jaarwinst van f 1 000 000 bedraagt 
bij de open n.v. alsdan f 405 406 + f 118 919 = f 524 325, of 
wel 52,4 pet. van de n.v.-winst. 

Van de besloten n.v. wordt bij het gestelde uitgangspunt 
f441624 vennootschapsbelasting per jaar geheven. Van het 
resterende winstsaldo ad f558 376 wordt 10 pet., dat is 
f 552 838 uitgedeeld. Wordt aangenomen dat de besloten n.v. 
slechts één of enkele aandeelhouders heeft, die gemiddeld 
50 pet. inkomstenbelasting over het dividend zijn verschuldigd, 
dan moeten zij gezamenlijk f27 919 inkomstenbelasting vol-
doen. De directe heffing van vennootschaps- en inkomstenbe-
lasting over de jaarwinst van f 1 000 000 bedraagt bij de be-
sloten n.v. alsdan f441624 + f27 919 = f469 543 of 
46 pet. van de n.v.-winst. 

Van de jaarwinst van f 1 000 000 wordt in het gegeven 
voorbeeld bij de open n.v. een bedrag van f 524 325 — 
f 469 543 = f 54 782 of wel ± 5,5 pet. van de n.v.-winst 
meer aan vennootschaps- en inkomstenbelasting geheven dan 
bij de besloten n.v. Dit verschil is groter bij een niet-gedifferen-
tieerd tarief voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast blijft 
bij de besloten n.v. een bedrag van f 502 538 — f 297 297 = 
f 205 241 ofwel 20,5 pet. van de n.v. winst meer aan gevormde 
reserves onder de inkomstenbelastingclaim van de fiscus vallen. 
Zou er nu geen aanmerkelijk-belangregime bestaan, dan zouden 
de aandeelhouders van de besloten n.v. zich langs een een-
voudige weg van de inkomstenbelastingclaim op deze reserves 
kunnen ontdoen. Hierbij blijft nog buiten beschouwing, dat 
ook de inkomstenbelastingclaim op nog niet gerealiseerde 
winsten in de vorm van stille reserves en goodwill kan worden 
teniet gedaan. 

Vele van de aan het woord zijnde zeer vele leden merken 
vervolgens op dat er ook in de sfeer van de vermogensbelasting 
een onbillijkheid zou kleven aan het aanmerkelijk-belangregime. 
Zij duiden op de zgn. latente inkomstenbelastingschuld ter zake 
van een toekomstige vervreemding van de aanmerkelijk-belang-
aandelen. De ondergetekenden zouden er allereerst op willen 
wijzen, dat het voor de vermogensbelasting geldende ver-
mogensbegrip op zichzelf — zonder afzonderlijke voorzie-
ning — inderdaad niet toelaat de fiscale claim ter zake van de 
aanmerkelijk-belangbelasting te rekenen tot de schulden, waar-
van de waarde in mindering van de totale waarde van de 
bezittingen komt. Een zelfde standpunt is ingenomen in de 
memorie van toelichting bij het ontwerp van Wet op de ver-
mogensbelasting 1960 (blz. 7. linker kolom). Evenmin kan 
deze claim naar de mening van de ondergetekenden langs de 
weg van de waardering van de aanmerkelijk-belangaandelen 
in aanmerking worden genomen, ook al is het de onderge-
tekenden bekend dat de hoogste belastingrechter zulks in uit-
zonderingsgevallen mogelijk acht. In de genoemde memorie 
van toelichting is gesteld dat het ontwerp niet beoogt wijziging 

!) De uitdeling voor de open n.v. kan worden afgeleid uit de ver-
gelijking: 

Uitdeling = 1/2 winst — 45/200 winst + 15/200 uitdeling. 
Dit levert als uitkomst: uitdeling =: 11/37 winst. 
De belasting voor de open n.v. bedraagt dan 45/100 winst — 15/100 x 

11/37 winst, is 45 pet. — 4,4594 pet. = 40,5406 pet. 
De uitdeling van de besloten n.v. kan worden afgeleid uit de volgende 

vergelijking: 
Uitdeling = 1/10 winst — 45/1000 winst + 15/1000 uitdeling. 
Dit levert als uitkomst: uitdeling is 11/97 winst. 
De belasting voor de besloten n.v. bedraagt dan 45/100 winst = 

15/100 x 11/197 winst, is 45 pet. — 0,8376 pet. = 44,1624 pet. 
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te brengen in deze jurisprudentie. Over het geheel genomen 
is het evenwel voor een vermogensbelasting welke aanknoopt 
bij de objectieve, economische waarde van de vermogensbc-
standdelen naar de mening van de ondergelekenden niet on-
juist, indien bij de waardering van aandelen met claims in de 
sfeer van de persoonlijke inkomstenbelasting geen rekening 
wordt gehouden vóórdat zij concrete belastingschulden zijn 
geworden. De ondergetekenden hebben er evenwel, gelet op 
het bijzondere karakter van de aanmerkelijk-belangheffing 
— het keren van een onjuist gebruik van de n.v.-vorm —, 
begrip voor dat een uitzondering wordt bepleit voor de latente 
schuld ter zake van de toekomstige vervreemding van de aan-
merkelijk-belangaandelen. Bij nota van wijziging zal het ont-
werp van Wet op de vermogensbelasting 1960 worden aan-
gevuld met een voorziening, waarbij de contante waarde van 
deze latente schuld mede tot de schulden wordt gerekend. 
Deze waarde is gesteld op 25 pet. van het voorgestelde be-
lastingtarief, d.i. op 5 pet. van het bedrag van de vermogens-
belastingwaarde van de aandelen waarmede deze de verkrij-
gingsprijs van de aandelen te boven gaat. De ondergetekenden 
zijn zich ervan bewust, dat deze fixatie op 25 pet. voor vele 
gevallen te hoog is, terwijl zij mogelijk voor andere gevallen, 
waarin een vervreemding op handen is, als te laag zou kunnen 
worden beschouwd. Zij zijn evenwel van mening dat hier, 
ter wille van de uitvoering in de praktijk, met een globale 
norm moet worden volstaan. Dit betekent ook dat deze rege-
ling als lex specialis geen ruimte laat, in de sfeer van de waar-
dering van de aandelen eveneens met deze claim te rekenen. 

Thans overgaande tot een bespreking van de kritiek van de 
hier aan het woord zijnde leden op een aantal detailpunten van 
het voorstel, stellen de ondergetekenden voorop dat bepaalde 
bezwaren nu eenmaal inherent zijn aan een regeling welke 
niet uit streng systematische overwegingen voortvloeit, doch 
op de maatschappelijke werkelijkheid is georiënteerd. 

Naar aanleiding van de klacht over de lage grenzen van 25 
pet. en 5 pet. zij er in de eerste plaats op gewezen dat in een 
rechtsregeling elke exacte grens een arbitrair karakter heeft. 
Een verhoging van de 25 pct.-grens tot 50 pet., welk percen-
tage ook verscheidene leden en verschillende leden juister zou-
den achten, komt de ondergetekenden niet juist voor. Het 
gaat immers niet alleen om een meerderheidspositie van de 
helft plus één van de stemrechten. De 25 pet.-grens sluit aan 
bij in de praktijk voorkomende posities van grootaandeelhou-
ders die, ook bij gebreke van een meerderheid van de stern-
rechten, toch een substantiële beschikkingsmacht met betrek-
king tot ondernemingsreserves geven welke de aandeelhouder 
van een open n.v. mist. Deze macht bestaat ook indien de aan-
delen in handen zijn van twee of drie niet-verwante familie-
groepen welke te zamen de n.v. geheel beheersen, of bij een 
aandelenbezit van ruim 25 pet., indien de overige aandelen 
verspreid zijn over aandeelhouders tussen wie geen bijzondere 
band bestaat. Het verhogen van de grens tot 50 pet. zou in 
feite ruime mogelijkheden openen om de regeling te ontgaan 
door een juridische meerderheidspositie te splitsen in verschil-
lende substantiële machtsposities met betrekking tot reserve-
rings- en dividendpolitiek van de n.v. Een grens van 25 pet. 
achten de ondergetekenden wel het uiterste om de regeling in 
redelijke mate aan haar doel te doen beantwoorden. Dat ons 
vennootschapsrecht geen speciale bevoegdheden verbindt aan 
een 25 pct.-belang is voor een belastingheffing van het inko-
men en de winst, welke zeer sterk is georiënteerd op de maat-
schappelijk-financiële betekenis van de feiten, niet beslissend. 
Het gevaar van het splitsen van een machtspositie bij verho-
ging van de grens van 25 pet. tot bv. 50 pet. doet zich even-
eens voor bij een verhoging van de ondergrens van 5 pet., 
waarbeneden een aandelenbezit niet meer onder het aanmer-
kelijk-belangregime valt. Ook hier geldt dat bij een verhoging 
van die grens de regeling praktisch haar doel gaat missen. 

De ook door verschillende leden ter sprake gebrachte eis 
dat voor de aanwezigheid van een aanmerkelijk-belang-positie 
het aandelenbezit van gezins- en naaste familieleden wordt 
medegerekend, kan, gelet op de feitelijke toestand, niet wor-

den gemist. Bij de bijzondere band welke tussen leden van een 
zelfde familiegroep in het algemeen bestaat en welke toch ook 
de verklaring is van het bestaan van zo veel familic-vennoot-
schappen in ons land, zou het ontbreken van die eis tot gevolg 
hebben dat louter om fiscale redenen wijzigingen in het aande-
lenbezit binnen de familiegroep worden gebracht, zonder dat 
materieel in de machtsposities verandering komt. De familiege-
meenschap welke de leden onderling bindt, is in onze maat-
schappij een reëel gegeven, een eenheid waarmede ook elders 
in het fiscale recht •— men denke bv. aan de voor familieleden 
gunstige regeling bij de aftrek van buitengewone lasten en bij 
de tariefsdifferentiatie van hc>t successierecht — en in het bur-
gerlijk recht, onder andere bij het erfrecht, rekening wordt 
gehouden. 

Het is uiteraard niet mogelijk bij een fiscale regeling welke 
in het algemeen bij uiterlijke objectieve kenmerken moet aan-
knopen, onderscheid te maken naarmate er tussen de familie-
leden verschil van inzicht over de te voeren dividendpolitiek 
bestaat of naargelang de familieleden met elkaar in vrede dan 
wel in onmin leven. Dat verschil van zakelijk inzicht tussen 
familieleden of zelfs slechte familieverhoudingen per se tot 
een belangrijk kleinere oppotting van winst binnen de n.v. zou-
den leiden, menen de ondergetekenden overigens te moeten 
betwijfelen. Onderlinge meningsverschillen verhinderen in de 
regel niet, dat de familie met name in financiële zaken één lijn 
trekt in de verhouding met derden, daaronder begrepen de 
fiscus. 

Naar aanleiding van het door deze leden reeds eerder in het 
voorlopig verslag geopperde bezwaar van dubbele heffing, in-
dien buiten het kader van een liquidatie oude mcegekochte re-
serves worden uitgedeeld, merken de ondergetekenden het vol-
gende op. Indien de winstuitdelingen plaats hebben in het ka-
der van een liquidatie —• waarbij ook de vennootschapsbelas-
tingclaim op de stille reserves wordt gerealiseerd — wordt 
dubbile heffing voorkomen door de regeling in artikel 49« van 
het ontwerp. Op grond van argumenten, ontleend aan de uit-
voirbaarheid van de regeling, is het niet wel doenlijk deze re-
geling bij liquidatie van de n.v. uit te breiden tot alle gevallen 
van tussentijdse winstuitdelingen. In de eerste plaats ontbreekt 
een hanteerbaar criterium waardoor het mogelijk zou worden 
bij tussentijdse winstuitdelingen uit te maken in hoeverre deze 
uit oude mecgekochte reserves, dan wel uit later gevormde 
reserves of lopende winsten stammen. Dit onderscheid wordt 
moeilijker naarmate er tussen het tijdstip van de aankoop van 
de aandelen en dat van de winstuitdelingen meer jaren ver-
streken zijn. Neemt men verder in aanmerking dat de aan-
delen in het verleden door verschillende fiscale regimes kunnen 
zijn beheerst — zij kunnen beurtelings wel en niet deel van een 
bedrijfsvermogen hebben uitgemaakt en ook afwisselend wel 
en niet tot een aanmerkelijk-belang hebben behoord —, dan 
is het duidelijk dat bij het verstrijken van de tijd het vaststellen 
van de betaalde aanmerkelijk-belangbelasting toch wel een zeer 
bezwaarlijke opgaaf wordt. Dit te meer omdat daarbij steeds 
zal moeten worden nagegaan in hoeverre bij vorige gelegen-
heden reeds verrekening heeft plaatsgevonden. Bovendien doen 
zich allerlei moeilijkheden voor, o.a. bij tussentijd :e herkapita-
lisaties en uitgiften van claims. Een algemene regeling welke 
èn bij tussentijdse winstuitdelingen èn bij liquidatie-uitkeringen 
met de in het verleden betaalde aanmerkelijk-belangbelasting 
rekening zou houden, zou wel bijzonder ingewikke'd zijn. Bij de 
voorgestelde beperkte verrekening ter gelegenheid van de li-
quidatie van de n.v. doen de gesignaleerde complicaties zich 
niet voor, omdat deze een eenvoudig formeel aanknoping punt 
heeft in de — eenmaal voorkomende — liquidatie en voor de 
te verrekenen belasting kan uitgaan van de laatste verkrijgings-
prijs. In dit verband zij er ook de aandacht op gevestigd, dat men 
de liquidatie van de n.v. voor de aanmerkelijk-belanghouder kan 
zien als de laatste vervreemding van zijn aandelen. In dat slot-
stadium staat vast dat de n.v. geen nieuwe winsten of verliezen 
kan maken, dat ook een verdere vervreemding van de aan-
delen niet te verwachten is en dat alle reserves, ook de oude, 
tot uitkering komen. In die zienswijze past een eindafrekening, 
waarbij de vroegere vervreemdingswinsten als geanticipeerde 
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liquidatie-uitkeringen worden gezien en de daarover betaalde 
aanmerkelijk-belangbelasting als een „voorschot" op de be-
lasting over de uitdelingen bij de formele liquidatie. Hieraan 
voldoet de in artikel 49a voorgestelde regeling, krachtens wel-
ke immers de in mindering te brengen aanmerkelijk-belang-
belasting wordt berekend over het verschil tussen de laatste 
verkrijgingsprijs van de aandelen en het daarop gestorte nomi-
nale kapitaal. 

Het door deze leden gesignaleerde geval, waarin buiten het 
kader van een liquidatie na aankoop van aanmerkelijk-belang-
aandelen winstuitdelingen worden gedaan uit meegekochte re-
serves, betreft situaties welke de grootaandeelhouders in de re-
gel zelf in de hand hebben en welke zich in de praktijk wel zel-
den zullen voordoen. Ook zij erop gewezen dat uitdeling van 
oude reserves op zichzelf de waarde van het aandelenpakket 
doet dalen. Met name als gevolg van de regeling voor de com-
pensatie van aanmerkelijk-belangverliezen, welke het wetsont-
werp in artikel 49b introduceert, zal dan ook bij een nieuwe 
overdracht van het pakket de vroeger betaalde aanmerkelijk-
belangbelasting over dat waardeverschil worden verrekend, 
zodat de dubbele heffing uit het verleden dan weer ongedaan 
wordt gemaakt. 

Op grond van het vorenstaande en mede in aanmerking ge-
nomen dat ook de tariefsverlaging tot 20 pet. de dubbele 
heffing belangrijk verzacht, menen de ondergetekenden dat 
het geen aanbeveling verdient de verrekeningsregeling uit te 
breiden tot zgn. tussentijdse winstuitdelingen uit oude reserves. 

Op zichzelf zou het niet verwerpelijk zijn een aanmerkelijk-
belangpositie aan te nemen indien op enig tijdstip in de laatste 
10 jaren de aandeelhouder c.s. meer dan 25 pet. van de aan-
dclen had. Ten einde het aanmerkelijk-belangregime echter 
niet onnodig te verzwaren, is volstaan met de kortere termijn 
van 5 jaren. 

De 1 O-jaarstermijn van artikel 49a heeft een ander karakter 
en een ander doel. Daarbij gaat het om de aanwezigheid van 
een aanmerkelijk belang gedurende 10 jaren voorafgaande 
aan de liquidatie. Een lange termijn is hier noodzakelijk om te 
voorkomen dat aandeelhouders die geen aanmerkelijk belang 
hebben, met het oog op een liquidatie hun aandelen in aanmer-
kelijk-belangporties samenbrengen ten einde de reductie we-
gens aanmerkelijk-belangbelasting deelachtig te worden. 

Het zou inderdaad een hard gelag zijn voor iemand met 25 
pet. van de aandelen van een n.v. en 1 aandeel Philips om, in-
dien Philips zelf ook één aandeel in die n.v. verwerft, onver-
hoeds door het middellijke aandeelhouderschap van het grote 
concern aanmerkclijk-belanghouder te worden. Tot gerust-
stelling van de hier aan het woord zijnde leden wijzen de on-
dergetekenden er evenwel op dat — zoals ook reeds in § 26, 
derde lid, van de Toelichting en Leidraad bij het Besluit 1941 
werd gezegd — een middellijk aandeelhouderschap slechts aan-
wezig wordt geacht indien de persoon in kwestie ook in de an-
dere vennootschap een aanmerkelijk belang heeft. 

Naar aanleiding van de opmerking van de hier aan het 
woord zijnde leden inzake prioriteitsaandelen, waarin geen 
recht op reserves van de n.v. is belichaamd en welke hun 
waarde ontlenen aan het recht voorstellen voor de benoeming 
van directeuren en commissarissen te doen, merken de onder-
getekenden op dat deze aandelen — zoals trouwens ook an-
dere aandelen waarin geen recht op de reserves van de n.v. is 
belichaamd — naar hun oordeel buiten de aanmerkelijk-be-
langregeling vallen. Zij zijn van mening dat het ontbreken van 
een bepaling welke dit uitdrukkelijk in de wettekst vastlegt 
niet als bezwaar behoeft te worden gevoeld, omdat deze ziens-
wijze uit hun beschouwingen nopens de grondslag van de aan-
merkelijk-belangheffing reeds duidelijk voortvloeit. Dit heeft 
niet slechts tot gevolg dat de vervreemdingswinsten bij deze 
aandelen niet als aanmerkelijk-belangwinsten worden aange-
merkt, maar ook dat bij de beantwoording van de vraag of 
iemand bij de n.v. een aanmerkelijk belang heeft, deze aan-
delen buiten beschouwing worden gelaten. 

De zienswijze dat in de opzet van de voorgestelde regeling 
de grootaandeelhouder in de eerste plaats als aanmerkelijk-be-

langhouder geldt en pas in de tweede plaats als (gewoon) aan-
deelhouder, geeft de gedachtengang van de ondergetekenden 
niet juist weer. Integendeel, blijkens hetgeen in de nota inzake de 
algemene herziening en ook hierboven in de memorie is betoogd, 
stellen zij zich op het standpunt dat voor besloten n.v.'s en haar 
aandeelhouders in beginsel het algemene bestel voor open 
n.v.'s en haar kapitaalverschaffers dient te gelden. Dit lijdt 
slechts uitzondering op praktische gronden, en geeft dan aan-
leiding tot een specifieke, afwijkende regeling, voor zover de 
bijzondere hoedanigheid van de grootaandeelhouder zich 
openbaart in het beschikken over de waarde van de ondeme-
mingsreserves op een andere wijze dan in de vorm van winst-
uitdelingen. In die gedachtengang ligt het voor de hand bij in-
koop van de aanmerkelijk-belangaandelen door de n.v. zelf 
het voor gewone aandeelhouders geldende regime van de in-
komstenbelasting te doen voorgaan bij de aanmerke!ijk-belang-
regeling. Aan de andere kant zijn de ondergetekenden gevoe-
lig voor het argument dat het aanmerkelijk-belanghouders in 
vele gevallen in feite niet vrijstaat hun aandelen aan derden 
te verkopen en dat praktisch gesproken dikwijls geen andere 
mogelijkheid openstaat dan verkoop aan de n.v. 

De ondergetekenden zijn dan ook bereid voor het geval dat 
alle aandelen van een aandeelhouder ter amortisatie worden 
ingekocht, het tarief van artikel 48 van toepassing te verklaren 
op het verschil tussen de overdrachtsprijs en het gemiddeld op 
de aandelen gestorte kapitaal. Hierdoor wordt een verzachting 
mogelijk, indien een aandeelhouder moet worden uitgekocht 
en in feite alleen de n.v. zelf als koopster in aanmerking 
komt. Voor de toepassing van het tarief van artikel 48 geldt 
in dit geval als motivering, dat de inkoop met betrekking tot 
deze aandeelhouder als het ware een liquidatie van de n.v. 
inhoudt. Deze zienswijze past bij het persoonlijke karakter van 
de inkomstenbelasting. Een latere liquidatie-uitkering op de in-
gekochte aandelen die als geamortiseerd kunnen worden be-
schouwd, is bovendien niet mogelijk, zodat ook in dit opzicht 
een parallel met de liquidatie kan worden getrokken. Het komt 
de ondergetekenden niet juist voor deze verzachting van het 
belastingtarief bij inkoop van eigen aandelen te beperken tot 
de inkoop van aandelen die tot een aanmerkelijk belang be-
horen. Anderzijds moet ook worden voorkomen dat de aan-
deelhouder die slechts enkele aandelen van een n.v. bezit, 
door verkoop van zijn aandelen aan de n.v. van het verlaagde 
tarief kan profiteren zonder dat daartoe reden bestaat. De ver-
zachting mag, wil niet de evenwichtigheid van de inkomstenbe-
lasting ter zake van de opbrengst van roerend kapitaal wor-
den doorbroken, niet gelden voor inkopen die meer het karak-
ter van dividenduitkeringen dragen. In verband hiermede stel-
len de ondergetekenden voor de tariefsverlaging te beperken 
tot aandelen waarvan kan worden aangenomen dat zij niet 
als een belegging worden aangehouden. Als praktische grens 
presenteert zich hier een participatie van 5 pet. van het nomi-
nale kapitaal. Dit percentage is ook het maximum-belang 
waarbij nog juist geen aanmerkelijk belang wordt aangenomen 
(artikel 34, derde lid. slot). Evenzo heeft dit percentage onder-
scheidend vermogen bij de deelnemingsvrijstelling van de ven-
nootschapsbelasting. De wijziging is aangebracht door bij on-
derdeel XXXI, letter A, van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging artikel 48 aan te vullen. 

De tweede ondergetekende is bereid tot toepassing van de 
zgn. hardheidsclausule, indien inkoop plaats vindt van een 
aandeelhouder die weliswaar niet voor meer dan 5 pet. van het 
nominale kapitaal aandeelhouder is, maar wiens aandelenpakket 
meer materieel gezien niet het karakter van een belegging heeft. 

Voor een algemene overgangsregeling waarbij voor alle 
door vererving of schenking verkregen aanmerkelijk-belang-
aandelen de verkrijgingsprijs voor de nieuwe eigenaren ten 
minste wordt gesteld op de waarde van de aandelen bij de in-
voering van de nieuwe wet, achten de ondergetekenden geen 
goede grond aanwezig. Nu het bij schenking en vererving gaat 
om onrechtvaardige omissies in de bestaande regeling, welke 
zowel met het doel van de inkomstenbelasting in het algemeen 
als met de opzet van de aanmerkelijk-belangregeling in het bij-
zonder strijdig zijn, is er geen bijzondere aanleiding af te wij-
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ken van de algemene regel dat een belastingwet de voordelen 
bestrijkt welke na haar invoering worden gerealiseerd. Zo wor-
dcn ook de winstuitdelingen aan gewone aandeelhouders, zelfs 
al stammen zij uit vóór de eerste wereldoorlog gevormde on-
dernemingsreserves, normaliter behandeld volgens de belasting-
regeling ten tijde van de uitdelingen. Deze gedragslijn is des-
tijds eveneens bij de Wet Belastingherziening 1950 gevolgd, toen 
het ging om het dichten van het lek ter zake van de inkomsten-
belasting over de stille reserves en goodwill van de onderne-
ming bij het einde van de belastingplicht van de persoonlijke 
ondernemer. De ondergetekenden kunnen er echter wel mede 
instemmen dat de waarde-aangroei gedurende het tijdvak, ge-
legen voor de laatste vererving voorafgaande aan de inwer-
kingtreding van het ontwerp, buiten aanmerking wordt gela-
ten. Het is, zoals ook verscheidene en verschillende leden op-
merken, niet wenselijk te achten dat de bepaling van artikel 
34, achtste lid, eerste zin, zou bewerken, dat er voor aandelen 
in familievennootschappen, waarin de aandelen steeds door 
vererving zijn overgegaan, een soort terugwerkende kracht 
zou zijn die onbeperkt is in het aantal generaties. In verband 
hiermede is in onderdeel XLIII van de bij deze memorie 
behorende tweede nota van wijziging bepaald, dat het tot 
negende lid vernummerde achtste lid van artikel 34 niet 
geldt voor verkrijgingen krachtens erfrecht voorafgaande 
aan de inwerkingtreding van de wet. Deze regel komt hierop 
neer, dat bij vervreemding van aandelen welke vóór de 
invoering van de nieuwe wet door vererving zijn ver-
kregen, de belaste winst wordt gesteld op het verschil tussen 
de overdrachtsprijs en de waarde van de aandelen ten tijde 
van het overlijden. Deze laatste waarde is nl. de verkrijgings-
prijs voor de erfgenamen zoals deze onder de regeling van de 
bestaande wet gold. 

Aan de suggestie om afrekening van de aanmerkelijk-be-
langbelasting bij overlijden mogelijk te maken tegen een lager 
tarief dan 20 pet., bv. 10 pet., kunnen de ondergetekenden 
geen gevolg geven. De mogelijkheid van doorschuiving van 
de belastingclaim is een specifieke faciliteit welke ten doel 
heeft het aanmerkelijk-belangregime te verzachten ingeval de 
aanmerkelijk-belangaandelen na het overlijden van de eigenaar 
in de familie blijven. De gesuggereerde tariefsreductie zou het 
ongewenste resultaat hebben dat ook voor erfgenamen die 
voornemens zijn de aandelen aan derden te verkopen, een be-
lastingtarief van 10 pet. zou gelden. 

Evenals hierboven is uiteengezet ten aanzien van de waar-
dering van aanmerkelijk-belangaandelen voor de vermogens-
belasting, moeten ook voor het successierecht, naar de Hoge 
Raad nog onlangs heeft bevestigd, bij de bepaling van de 
waarde van dergelijke aandelen objectieve factoren in aan-
merking worden genomen. Voor de bepaling van de succes-
siewaarde van de aandelen kan dan ook zonder bijzondere 
voorziening in de Successiewet 1956 geen rekening worden 
gehouden met de claim aan inkomstenbelasting over het aan-
merkelijk behang. Het hoeft nauwelijk betoog, dat bij de 
toepassing van artikel 34, negende lid, — de afrekening — de 
daaruit voortvloeiende belastingschuld het saldo van de nala-
tenschap verkleint, daar het gaat om een belastingschuld van 
de erflater. 

Zoals in het vorenstaande uitvoerig is uiteengezet, staat bij 
de overwegingen welke ertoe hebben geleid de aanmerkelijk-
belangregeling — zij het in verzachte vorm — in het ontwerp 
te handhaven, op de voorgrond de bijzondere situatie van de 
grootaandeelhouder in vergelijking met de aandeelhouder van 
de open n.v. De ondergetekenden willen daarbij niet ontken-
nen dat de vergelijking met de particuliere ondernemer in de-
ze een aspect vormt dat niet uit het oog mag worden verlo-
ren, zij het dat zij aan dit aspect een veel meer relatieve waar-
de toekennen dan de vele andere leden, die dit juist voorop 
stellen. Zo zou het in de gedachtengang van de ondergeteken-
den niet juist zijn voor het tarief van de aanmerkelijk-be-
langheffing aansluiting te zoeken bij het belastingtarief van 
20—40 pet., dat voor de overdrachtswinst van persoonlijke 
ondernemers geldt. Aangezien een bijzondere aanmerkelijk-
belangheffing als afwijking van het algemene fiscale systeem 

slechts gerechtvaardigd is voor zover zij de prikkel tot het 
louter om financiële redenen inhouden van winsten weg-
neemt, kan met een heffing van 20 pet. worden volstaan. 
Een tarief van 20—40 pet. verhindert, zoals de praktijk heeft 
geleerd, in vele gevallen mutaties in aanmerkelijk-belang-
pakketten welke op grond van nict-fiscale, zakelijke motieven 
nodig zijn. 

De herkapitalisatie-regeling heeft een geheel andere grond 
dan de aanmerkelijk-bclangregeling. De laatste staat buiten het 
algemene fiscale systeem, de herkapitalisatie-rogeling, welke op 
algemeen-economische gronden faciliteiten verleent, past in 
het fiscale systeem. Deze regeling beoogt in het belang van 
duurzame herkapitalisaties een tariefsverlichting te brengen 
voor winstuitdelingen in de vorm van bonusaandelen, waar-
voor normaal het progressieve tarief van de belastingtabel 
geldt. De waarborgen bij de herkapitalisatie-regeling in artikel 
49, derde lid, waarnaar deze leden verwijzen, hebben dan 
ook een ander karakter. Zij dienen met name om te voorko-
men dat men de uitkering van dividenden kunstmatig opschort 
om ze periodiek tegen het herkapitalisatie-tarief te kunnen uit-
delen en zodoende profiteert van een belastingverlichting in 
gevallen waarvoor de tariefsreductie niet is bedoeld. Uit het 
geschetste verschil in karakter tussen de beide regelingen 
vloeit voort, dat het herkapitalisatie-tarief een definitieve af-
doening van een fiscale last betekent, terwijl de aanmerke-
lijk-belangheffing een betaling is bij wege van voorschot op 
de bij liquidatie voor de winstuitdelingen verschuldigde inkonv 
stenbelasting. 

Een bezwaar tegen het bestaande tarief is dat de aanmerke-
lijk-belangheffing, nu daarnaast de claim wegens inkomsten-
belasting bij uitdeling van de reserves blijft bestaan, het gevoel 
van dubbele heffing wekt, een gevoel dat niet geheel wordt 
weggenomen door de voorgestelde reductie van de inkomsten-
belasting bij liquidatie van de n.v. Daarbij komt dat, zoals 
reeds is gememoreerd, het tarief van 20—40 pet. een ernsti-
ge belemmering is voor de totstandkoming van reële muta-
ties in aanmerkelijk-belangaandelen . 

Uit deze toelichting moge blijken dat het 20 pct.-tarief niet 
is bedoeld als een tegemoetkoming aan moeilijkheden om bij 
vererving het besloten karakter van een n.v. te handhaven. 
Het streven is integendeel gericht op een zo groot mogelijke 
neutraliteit, ook ten opzichte van de familievennootschappen, 
welke maatschappelijk een gezond verschijnsel zijn. De 
vraag of de bijzondere gronden voor de belastingverlichting 
bij fusie en herkapitalisatie nu hun waarde hebben verloren, 
beantwoorden de ondergetekenden ontkennend. De tariefsver-
lichting bij herkapitalisatie betreft gevallen waarin normaal 
het gewone progressieve tarief van de inkomstenbelasting zou 
gelden. Zij is inderdaad een bewuste faciliteit ter bevordering 
van structuurveranderingen in het bedrijfsleven welke uit een 
algemeen-economisch oogpunt wenselijk zijn. Dit laatste geldt 
eveneens voor de bestaande tariefsverlichting tot 20 pet. bij 
fusies. Nu het normale tarief volgens het wetsontwerp wordt 
teruggebracht tot een vast percentage van niet meer dan 20 
pet., is er voor deze tariefsverlichting geen reden meer. Of-
schoon ook het nationale belang gediend is met belastingtarie-
ven voor het bedrijfsleven waarvan geen prohibitieve werking 
uitgaat, is aan het 20 pct.-tarief van de aanmerkelijk-belanghef-
fing, waarbij sprake is van een noodzakelijke uitbreiding van 
het belastingobject van de inkomstenbelasting, het karakter 
van faciliteit vreemd. 

De regeling voor de compensatie van verliezen is, evenals 
de overige voorgestelde verlichtingen, uiting van het streven 
van de ondergetekenden het bestaande aanmerkelijk-belangre-
gime zoveel mogelijk te ontdoen van de redelijke bezwaren 
welke in de praktijk daartegen kunnen worden aangevoerd. Zo-
als ook uit het betoog van de ondergetekenden bij het vraagstuk 
van de vermogenswinstbelasting blijkt, is het een eis van een 
redelijke belastingheffing dat, indien men voordelen bij ver-
vreemding van aanmerkelijk-belangaandelen tot het belastbare 
inkomen rekent, ook de nadelen uit dien hoofde op gelijke wijze 
fiscaal dienen te worden vergolden. Ook van meer theoretisch 
standpunt bezien past de verliescompensatie zeer wel in de ge-
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dachte dat de aanmerkelijk-belangbelasting in zekere zin het 
karakter heeft van een voorschot op de inkomstenbelasting 
van de liquidatie-uitkeringen. Blijkt ten gevolge van vcrvreem-
dingsverliezen dat het reeds betaalde voorschot geheel of ten 
dele ten onrechte is betaald, dan ligt het in de rede het teveel 
betaalde bedrag te restitueren. 

Het in de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke 
ontwerp aangevoerde argument, dat men de mogelijkheid van 
verliescompensatie zou kunnen gebruiken om in perioden 
van waardedaling transacties tot stand te brengen die het be-
lastbare inkomen met een vervreemdingsverlics drukken, ach-
ten de ondergetekenden ge;n motief om de in artikel 49b 
voorgestelde regeling achterwege te laten. In aansluiting aan 
het vorenstaande betoog waarin de redelijkheid van een 
dergelijke verliescompensatie wordt gesteld, vestigen zij in dit 
verband nog de aandacht op de bepaling van artikel 34, vijfde 
lid. Deze bepaling opent de mogelijkheid, overdrachtsprijzen 
welke zijn bedongen bij een niet onder normale omstandig-
heden tot stand gekomen overeenkomst te corrigeren, en voor-
komt daardoor het creëren van gefingeerde verliezen. In het 
realiseren van potentiële verliezen op de grondslag van prij-
zen welke de werkelijke waarde van de aandelen weergeven, 
kunnen de ondergetekenden geen misbruik van de compensa-
ticregeling zien. Bovendien zij erop gewezen dat bij de voor-
gestelde compensatieregeling, doordat zij ook het geleden ver-
lies slechts tegen het belastingtarief van 20 pet. verrekent, het 
opzettelijk realiseren van verliezen minder aantrekkelijk is dan 
bij een gegradueerd tarief van 20—40 pet., terwijl de ontwor-
pen regeling door het uniforme verrrekeningstarief van 20 
pet. ook eenvoudiger van uitvoering is. 

In een meer volmaakt stelsel van een aanmerkelijk-belang-
heffing zou bij kapitaalvergroting zeer wel passen een regeling 
in de trant van artikel 34a, derde lid, waardoor in geval 
van aandelenfusie een aanmerkelijk-belangpositie bij wege 
van fictie blijft voortbestaan. Toch menen de ondergetekenden 
dat het ter wille van een zo groot mogelijke eenvoud van de 
regeling geen aanbeveling verdient deze suggestie, welke be-
langrijke complicaties medebrengt, over te nemen. Zij merken 
hierbij nog op dat het gesignaleerde bezwaar zich beperkt tot 
het geval waarin nieuwe aandelen bij derden worden geplaatst. 
Bij claimconstructies beschikt de belastingadministratie over 
voldoende afweermiddelen. 

De consequentie van het wetsvoorstel, dat een aandeelhou-
der met een bezit van minder dan 5 pet. door de onbelaste 
verkoop van zijn aandelen ook familieleden een aanmerkelijk-
belangpositie kan doen verliezen, achten de ondergetekenden 
geen bezwaar. De vraag van deze leden of de onderhavige 
bepaling niet meermalen tot misbruik zal kunnen leiden, be-
antwoorden zij ontkennend. Ook op andere wijzen, bv. door 
vererving van een aanmerkelijk-belangpakket, is het denkbaar 
dat een aanmerkelijk-belangpositie verdwijnt. Mede in aanmer-
king genomen dat de aanmerkelijk-belangbelasting een bijzon-
dere heffing is bij het normale systeem van de belastinghef-
fing, moet deze consequentie bij het in de wet aangelegde 
rekenkundige criterium voor de aanwezigheid van een aan-
merkelijk belang als de keerzijde van de medaille worden aan-
vaard. 

Het verheugt de ondergetekenden dat de hier aan het 
woord zijnde leden zich met het 25 pct.-criterium kunnen ver-
enigen. Zij onderschrijven de argumenten welke deze leden 
daarvoor aanvoeren. 

In de zienswijze dat de aanmerkelijk-belangwinst in zekere 
zin fiscaal een anticipatie is op de liquidatie-uitkeringen van de 
n.v., past het niet bij verkoop tegen een prijs van 100 van 
een aandeel met een gestort bedrag van 100, dat voor 70 is 
verkregen, het verschil tussen 100 en 70 als belastbaar in-
komen aan te merken. Evenmin behoort in het omgekeerde 
geval bij verkoop van een aandeel, verkregen voor 100, tegen 
een prijs van 70, het verschil tussen 70 en 100 als een negatief 
inkomensbestanddeel te worden beschouwd. Dit zijn voor- en 
nadelen binnen de sector van het gestorte kapitaal die ook 
voor de gewone aandeelhouder buiten het inkomen vallen. 

Naar aanleiding van de vraag of het, mede in verband met 
de regeling voor de ondernemingswinst in artikel 16, niet juist 
zou zijn bij vertrek naar het buitenland afrekening voor de 
nog niet belaste aanmerkelijk-belangwinst voor te schrijven, 
merken de ondergetekenden het volgende op. Het ontwerp re-
kent, evenals het Besluit 1941, niet-inwoners die een aanmer-
kclijk belang hebben in een hier te lande gevestigde n.v., tot 
de buitenlandse belastingplichtigen. Een vertrek naar het bui-
tcnland betekent op zichzelf dus niet een beëindiging van de 
subjectieve belastingplicht, zoals deze leden stellen. 

Bij dit systeem komt het de ondergetekenden minder juist 
voor het metterwoon verlaten van het Rijk met een vervrecm-
ding gelijk te stellen, waardoor afgerekend zou moeten wor-
den over de waarde-aangroei tot aan dit vertrek. Hieruit zou 
immers geconcludeerd kunnen worden dat Nederland zich al-
leen het recht zou willen voorbehouden over aanmerkelijk-be-
langwinst te heffen zolang de grootaandeelhouder hier te lan-
de woont. De buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk-
belanghouders, waarbij (ook) de aangroei wordt belast van 
de periode waarin de grootaandeelhouder in het buitenland 
woont, komt hierbij op lossere schroeven te staan. Verschillen-
de door Nederland gesloten verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting gaan uit van een heffing van aanmerkelijk-
belangwinsten in de woonstaat van de genieters van deze win-
sten. De ondergetekenden menen dat het euvel van de belas-
tingvlucht, dat mede hiervan een gevolg is, door wijziging van 
deze verdragen moet worden opgelost. Bovendien menen de 
ondergetekenden dat de vergelijking, die de aan het woord zijn-
de leden trekken met de figuur van de vererving en schenking, 
die als een vervreemding worden beschouwd, niet zo gelukkig 
is. In de eerste plaats is bij de vererving niet afrekening het 
uitgangspunt, maar doorschuiving. Ook bij vertrek naar het 
buitenland komt er geen wijziging in de verkrijgingsprijs. 
Bovendien mag niet worden voorbij gezien dat bij vererving 
en schenking andere personen de plaats van de grootaandeel-
houder innemen. Ook de parallel met artikel 16 moeten de 
ondergetekenden afwijzen, omdat aldaar afrekening wordt 
voorgeschreven voor het geval de onderneming naar het buiten-
land wordt verplaatst. Het vertrek van een ondernemer naar 
het buitenland geeft geen aanleiding tot afrekening, indien hij 
zijn onderneming hier te lande (met behulp van een vaste 
inrichting of vaste vertegenwoordiger) voortzet. 

De ondergetekenden zijn verheugd over de steun welke 
verscheidene leden geven aan de handhaving van de aanmer-
kelijk-belangheffing. Zij zijn het geheel eens met deze leden, 
die het een onrechtvaardige bevoordeling achten indien de in-
komstenbelasting zou kunnen worden ontgaan langs de weg 
van het realiseren van een bezit aan aandelen in een n.v. 
waarvan door de zeggenschap van de grootaandeelhouders de 
periodieke dividenden kunnen worden beperkt. Terecht wijzen 
de meergenoemde leden er vervolgens op dat, bij gebreke 
van een aanmerkelijk-belangregeling, de inkomstenbelasting-
claim op de liquidatie-uitkeringen zelfs geheel illusoir kan wor-
den indien het aandelenbezit aan een onderneming wordt 
overgedragen. Het beperken van de aanmerkelijk-belanghef-
fing tot niet-monetaire winsten achten de ondergetekenden 
evenwel niet verantwoord. Ock elders in de belastingheffing, 
onder andere bij de heffing van de inkomstenbelasting ter 
zake van winstuitdelingen aan gewone aandeelhouders, ge-
schiedt dit niet. Op het vraagstuk van de fiscale behandeling 
van monetaire voor- en nadelen in het algemeen behoeven 
de ondergetekenden thans echter niet verder in te gaan, te meer 
nu zij de indruk hebben dat de hier aan het woord zijnde le-
den het opnemen van de „schijnwinsten" in het belastingobject 
van de aanmerkelijk-belangheffing in zeker opzicht gecompen-
seerd achten door een laag tarief, waarin het wetsvoorstel 
ook inderdaad voorziet. 

Met de meergenoemde leden zijn de ondergetekenden van 
oordeel, dat de onderhavige heffing in het systeem van onze 
belastingwetgeving een bijzondere plaats inneemt, al weegt, 
zoals hierboven is betoogd, bij hen zwaarder de parallel met 
de fiscale positie van gewone aandeelhouders dan de vergelij-
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king van de aanmerkelijk-belanghouder met een firmant die 
zijn firma-aandeel vervreemdt. Dat bij het wetsvoorstel niet de 
behoedzaamheid zou zijn betracht welke bij dit buitengewone 
karakter geboden is, achten de ondergetekenden geen gegrond 
verwijt. Gegeven de noodzaak een belasting voor aanmerke-
lijk-belangwinstcn te handhaven, hebben de ondergetekenden 
zich, getuige ook de vele verzachtingen welke het wetsvoorstel 
in het huidige regime aanbrengt, de uiterste moeite gegeven 
om tot een regeling te komen waaruit de bestaande belemme-
ringen, voor zover zulks met een verantwoorde belastinghef-
fing verenigbaar is, zijn verwijderd. 

Zoals reeds meer uitvoerig is uiteengezet, zijn de ondergete-
kenden van oordcel dat bij een verhoging van de 25 pct.-grens 
de voorgestelde regeling niet in redelijke mate aan haar doel 
kan beantwoorden. Ter voorkoming van herhaling menen de 
ondergetekenden naar die uiteenzetting te kunnen verwijzen. 

Ook de ondergetekenden zijn van mening dat een zo gun-
stig mogelijk fiscaal klimaat voor de ontplooiing van het be-
drijfsleven hier te lande een zeer belangrijke doelstelling van 
het overheidsbeleid is. Evenzeer echter zijn zij ervan door-
drongen dat de primaire eis van een evenwichtige verdeling 
van lasten over de gehele bevolking aan dit streven grenzen 
stelt. Bovendien is het noodzakelijk dat het belastingrecht een 
zodanig realiteitsgehalte heeft, dat in de praktijk geen lacunes 
in de belastingheffing ontstaan. In dat licht bezien is het ver-
klaarbaar dat de voorgestelde regeling, welke als geheel een 
belangrijke verzachting van het bestaande regime betekent, 
naast de opheffing van een aantal belemmerende bepalingen 
tevens de aanvulling van de bestaande leemten bij schenking 
en overgang krachtens erfrecht bevat. Het vervallen van de 
fiscale claim bij overdracht van aanmerkelijk-belangaandelen 
ingevolge schenking en bij overgang door erfopvolging is zo-
wel uit een oogpunt van de rechtvaardigheid als met het oog 
op de doelstelling van de aanmerkelijk-belangregeling een de-
fect in het bestaande regime. De ondergetekenden achten het 
dan ook niet juist het herstel van dat defect, dat ook binnen 
de groep van aanmerkelijk-belanghoudcrs discriminerend werkt, 
gevoelsmatig op te laden tot „aanmerkelijke verzwaringen", 
welke de waarde van de voorgestelde verlichtingen zouden ver-
kleinen. 

Zoals eerder in deze memorie is uiteengezet, stellen de on-
dergetekenden in onderdeel XLIII van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijzing voor, de eerste zin van het tot 
nesende lid vernummerde achtste lid van artikel 34 niet te doen 
gelden voor verkrijgingen krachtens erfrecht voorafgaande aan 
de inwerkingtreding van de wet. Het zal door deze overgangs-
bepaling niet nodig zijn naar een ver verleden vóór de inwer-
kingtreding van de wet terug te gaan. De gedachte de bestaande 
toestand bij erfrechtelijke verkrijging en schenking, waarin de 
ondergetekenden een duidelijke lacune aanwezig achten, zonder 
meer te handhaven is hierboven reeds afgewezen. 

De regeling dat de gezamenlijke belanghebbenden het ver-
zoek tot onmiddellijke afrekening moeten doen kan niet wor-
den gemist, aangezien het bij deze afrekening gaat om een be-
lasting-chuld van de erflater. 

Het betoog van verschillende leden, die de noodzaak van 
een aanmerkelijk-belangregeling met name in de privé-sfeer 
ontkennen, gaat voorbij aan bepaalde consequenties van het 
algemene fiscale bestel voor naamloze vennootschappen en 
aandeelhouders in de sfeer van de besloten n.v.'s. In dit ver-
band verwijzen de ondergetekenden naar de reeds hieraan ge-
wijde uitvoerige beschouwingen. Zij voegen hieraan toe dat 
naar hun mening nauwelijks een actuele betekenis toekomt aan 
het feit dat de inkomstenbelastingclaim ook voor de aanmer-
kelijk-belanghoudcr gerealiseerd wordt bij liquidatie van de 
n.v. Liquidatie, die bij een open n.v. al zeer weinig voorkomt, 
zal bij een familievennootschap wel een hoge uitzondering zijn, 
zeker indien het fiscale regime de mogelijkheid toelaat van 
winstoppotting en belastingvrij realiseren van de waarde van 
de ondernemingsreserves. Ook deze leden, die zelf over de in-
komstenbelasting van de liquidatie-uitkeringen spreken als van 
een „mogelijk nog wel eens verschuldigde inkomstenbelasting", 

zien de realisering van die bclastingclaim kennelijk niet in een 
nabije en zekere toekomst gelegen. 

Van een „vooruitlopen" in de zin van een premature bcta-
ling van inkomstenbelasting is bij de aanmerkelijk-belanghef-
fing geen sprake. De belasting wordt geheven op het meest 
passende tijdstip, nl. het moment waarop de grootaandeelhou-
der de waarde van de reserves persoonlijk realiseert. Daaraan 
doet niet af dat, ter voorkoming van dubbele heffing, de bctaal-
de belasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting over 
de liquidatie-uitkeringen, welke in de regel veel later verschul-
digd wordt. Ook in het beweerde cumulatieve karakter van de 
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, hetgeen im-
mers ook ten opzichte van de gewone aandeelhouder geldt, 
ligt geen argument om de aanmerkelijk-belanghcffing achter-
wege te laten. Aangezien de aanmerkelijk-belanghcffing in de 
sfeer van de door de aandeelhouder verschuldigde inkomsten-
belasting ligt, ontgaat de ondergetekenden de zin van de op-
merking dat deze heffing, gezien als een voorheffing op de in-
komstenbelasting van de liquidatie-uitkeringen, niet zou passen 
in een systeem waarin de n.v. een zelfstandig rechtssubject is 
dat zijn eigen belastingen betaalt. 

De vrijstelling van vervreemdingswinsten bij een klein aan-
delenbezit van 5 pet. of minder is een verzachting, die echter 
de grondslag van de regeling geenszins aantast. Deze vrijstel-
ling, waarvan de grens uiteraard arbitrair is, doet recht weder-
varen aan het feit dat in het geheel van een groot aandelen-
bezit van de familiegroep een zo klein aandelenbezit de enke-
ling toch niet in staat stelt een substantiële macht in de n.v. 
uit te oefenen. De belastingverlichting bij aandelenfusie, welke 
mede door algemeen-economische overwegingen is ingegeven, 
is een uitstel van belastingverplichtingen, hetgeen ook daar-
door verantwoord is dat bij omruiling van aanmerkelijk-be-
langaandelen in het kader van een dergelijke fusie van een we-
zcnlijke realisering van de waarde van de ondernemingsreser-
ves in geld geen sprake is. 

Met betrekking tot de vervolgens gestelde vraag omtrent de 
hoegrootheid van de belastingdruk op een aandeelhouder van 
een open n.v. en die van een besloten n.v. menen de onderge-
tekenden te kunnen verwijzen naar het hierboven gegeven voor-
beeld met de daarbij gegeven toelichting. 

De heffing van het successierecht bij het overlijden van een 
grootaandeelhouder van een besloten n.v. is moeilijk aan de 
n.v.-winst te relateren. 

Naar aanleiding van de overige bedenkingen welke de hier 
aan het woord zijnde leden opperen tegen de voorgestelde aan-
merkelijk-belangregeling, zij het volgende opgemerkt. 

De bezwaren van deze leden tegen de voorgestelde regeling 
voor de verrekening van aanmerkelijk-belangbelasting met de 
inkomstenbelasting van liquidatie-uitkeringen begrijpen de on-
dergetekenden aldus, dat de regeling enerzijds niet altijd alle in 
het verleden betaalde aanmerkelijk-belangbelasting zou verre-
kenen, en anderzijds tot reductie van belasting kan leiden 
waar deze niet op haar plaats is. Dit is een bezwaar dat in-
herent is aan elke regeling welke ter wille van de uitvoerbaar-
heid een globaal karakter moet hebben en waarbij men boven-
dien op een verkeerd gebruik bedacht moet zijn. Juist de tien-
jaars-termijn in artikel 49a beoogt zulk een gebruik te keren. 
Ondanks het benaderende karakter menen de ondergeteken-
den, dat het feitelijke resultaat van de ontworpen compensatie 
regeling in ruime mate tegemoetkomt aan het euvel, dat de 
bestaande regeling tot dubbele heffing leidt. 

Dat de bepaling welke voor de berekening van de aanmer-
kclijk-belangwinsten de verkrijgings- c.q. overdrachtsprijs ten 
minste stelt op het op de aandelen gestorte kapitaal, in weini-
ge gevallen toepassing zal vinden, kan toch niet als een be-
zwaar tegen de regeling gelden. Hieraan zij nog toegevoegd dat 
men de waarde van een wettelijke regeling op lange termijn 
niet uitsluitend moet beoordelen in het licht van de huidige 
gunstige economische situatie. Bij een inzinking van de con-
junctuur is het zeer goed denkbaar dat de onderhavige bepa-
ling in veel meer gevallen dan thans van praktisch nut zal blij-
ken te zijn. 
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Voor de motivering van de zienswijze van de ondergeteken-
den met betrekking tot de noodzaak van de aanmerkelijk-be-
langbelasting moge, ter voorkoming van herhaling, worden ver-
wezen naar de omstandige beschouwingen in de nota inzake 
de algemene herziening, welke zienswijze nogmaals is verdui-
delijkt in de aanvang van deze afdeling van de memorie van 
antwoord. In overeenstemming met het buitengewone karakter 
van de aanmerkelijk-belangheffing hebben de ondergetekenden 
er de voorkeur aan gegeven deze in een afzonderlijke afdeling 
van het wetsontwerp te rubriceren. Het onderbrengen van de 
specifieke aanmerkelijk-belangmaterie in een afzonderlijke in-
komensrubriek leidt tot een andere plaats in de rangorde van 
inkomstenbestanddelen dan die welke thans geldt. De inkom-
sten uit vermogen gaan vóór op de winst uit aanmerkelijk be-
lang, hetgeen met name van belang is voor de inkoop van 
eigen aandelen. Dit concrete gevolg wordt echter verzacht door 
de regeling, vervat in onderdeel XXXI, letter A, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging. 

De 25 pct.-grens en het mederekenen van het aandelenbe-
zit van de naaste verwanten zijn reeds in deze memorie van 
antwoord aan de orde geweest, evenals de vraag wat onder 
middellijk aandeelhouderschap moet worden verstaan. De on-
dergetekenden menen daarom te kunnen volstaan met daar-
naar te verwijzen. 

De ook door de bestaande regeling geopende mogelijkheid 
dat een aanmerkelijk belang veroorzaakt kan worden door een 
aandelenbezit van verwanten of door een middellijk aandeel-
houderschap, komt naar het oordeel van de ondergetekenden 
niet in strijd met de geheimhoudingsplicht van de fiscus. Een 
zodanige wetenschap bestaat in verreweg de meeste gevallen 
ook reeds bij de belanghebbenden zelf. In dit verband zij er 
voorts op gewezen dat de geheimhoudingsplicht van de be-
lastingambtenaar slechts inhoudt dat hij de in zijn taakuitoefe-
ning verkregen kennis niet verder bekend maakt dan nodig is 
voor de uitvoering van de belastingwet of voor de heffing of de 
invordering van enige rijksbelasting (vergelijk ook artikel 67 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). 

De bezwaren welke deze leden tenslotte nog aanvoeren te-
gen de wijze waarop het zgn. lek bij aanmerkelijk-belangaan-
delen, verkregen ingevolge schenking, vererving of huwelijks-
goederenrecht, is gedicht, zijn in deze memorie reeds bespro-
ken. Ter vermijding van een herhaling moge daarnaar en naar 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging wor-
den verwezen. 

Artikel 34a. Het verheugt de ondergetekenden dat zeer 
vele leden het juist achten, dat de bestaande regeling inzake 
fusies als onderdeel van het aanmerkelijk-belangregime wordt 
gehandhaafd. Uit overwegingen van algemeen economische 
aard toch is het noodzakelijk dat dit fiscale knelpunt op de weg 
naar bedrijfsconcentraties, welke in het bijzonder in verband 
met de ontwikkeling van de Euromarkt noodzakelijk zijn, niet 
herleeft. Dit is tegen de hierboven geschetste achtergrond van 
het aanmerkelijk-belangregime des te meer wenselijk, omdat 
zich bij fusies tot op zekere hoogte niet de situatie voordoet 
die praktisch gezien aanleiding moet geven tot heffing van in-
komstenbelasting. Bij de omwisseling van aandelen blijft er 
immers een band tussen de aandeelhouder en de in de fusie 
begrepen onderneming — zij het een indirecte — bestaan, zodat 
men kan stellen dat de aandeelhouder niet voor zich persoonlijk 
de reserves van de onderneming realiseert, en dat de grondslag 
voor de heffing op het tijdstip van fusie dus wezenlijk ont-
breekt. Principieel is er daardoor een belangrijk verschil tussen 
aandelenfusies en de door de hier aan het woord zijnde vele 
leden opgesomde andere gevallen waarin verkoop van aan-
delenpakketten plaats vindt, zodat de ondernemingsreserves wel 
worden gerealiseerd. De ondergetekenden zien niet voorbij dat 
de heffing van inkomstenbelasting in de door vele leden be-
doelde gevallen — welke zich evenzeer voordoen bij onder-
nemingen die niet in de n.v.-vorm worden gedreven — be-
zwaren kan opleveren bij de verwezenlijking van wenselijke 
verhoudingen, doch zij menen dat deze bezwaren, mede gelet 
op de thans aangebrachte verzachting in het tarief en de ge-

opende mogelijkheid tot herkapitalisaties, niet van zodanig ge-
wicht zijn, dat noodzakelijke reorganisaties daardoor niet tot 
stand zouden kunnen komen. 

De vraag van verscheidene leden of de nieuwe fiscale wet-
geving reeds thans aangepast dient te worden aan de komende 
nieuwe burgerrechtelijke wetgeving op het stuk van de algehele 
samensmelting van naamloze vennootschappen menen de onder-
getekenden ontkennend te moeten beantwoorden, aangezien 
dan een fiscale regeling zou moeten worden getroffen welke 
niet is gericht op de vormen van fusie die zich thans in het 
maatschappelijk verkeer voordoen, en welke bovendien nog niet 
in werking zou kunnen treden. Het komt de ondergetekenden 
voor dat een dergelijke aanpassing eerst aan de orde kan komen 
bij het van kracht worden van de nieuwe burgerrechtelijke wet-
geving op dit punt. 

Dat artikel 34a aan duidelijkheid zou winnen indien de 
eerste twee leden in volgorde zouden worden omgewisseld, 
gelijk vele leden als hun mening te kennen gaven, vermogen de 
ondergetekenden niet in te zien. Gelet op de plaats van het 
artikel na artikel 34, hetwelk de winst uit aanmerkelijk belang 
regelt, komt het de ondergetekenden juist voor dat eerst wordt 
gesteld dat de normale belastingheffing over winst uit aan-
merkelijk belang bij fusie niet behoeft te worden toegepast, 
terwijl pas daarna wordt omschreven in welk geval een fusie 
aanwezig wordt geacht. 

Op de door vele leden gedane suggestie om in gevallen 
waarin niet in het jaar van de fusie wordt afgerekend, toch de 
tegenwaarde voor de afgestane aandelen reeds aanstonds te 
doen vaststellen, gaan de ondergetekenden gaarne in. Blijkens 
onderdeel XVII, letters A en E, van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging is deze materie door her-
ziening van het derde lid en toevoeging van een zesde lid zo-
danig geregeld, dat in de gevallen waar dit van belang is de 
buiten aanmerking gebleven winst uit aanmerkelijk belang 
wordt vastgesteld, zodat latere procedures over dit punt worden 
vermeden. 

Wat de van verschillende zijden gemaakte opmerkingen om-
trent het vierde lid van artikel 34a betreft, wijzen de onder-
getekenden op onderdeel XX van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging, waarbij zij een meer al-
gemene bepaling in het ontwerp hebben opgenomen waardoor 
artikel 34a, vierde lid, kan vervallen. Nu er geen verband meer 
bestaat tussen de regeling van het aanmerkelijk belang bij fusie 
en de voorzieningen met betrekking tot het aanwenden van 
aandelen ter storting op aandelen in een andere n.v., menen de 
ondergetekenden niet te behoeven in te gaan op deze op-
merkingen. 

Het standpunt van vele andere leden, die het niet onredelijk 
achten indien er ook beperkende bepalingen zouden zijn voor 
de aandeelhouders van de absorberende n.v. die hun aanmer-
kelijk belang door de vergroting van het aandelenkapitaal bij 
de fusie verliezen, spreekt de ondergetekenden niet aan. Door 
dergelijke beperkende bepalingen zou het aanmerkelijk-belang-
regime worden verzwaard zonder dat daartoe naar hun mening 
voldoende gronden aanwezig zijn. Ook bij een niet-gefacilieer-
de fusie en zelfs buiten enig verband met een fusie, bv. bij het 
aantrekken van nieuw contant kapitaal, kan de kapitaalver-
groting immers bewerkstelligen dat een tot dusverre bestaand 
aanmerkelijk belang (na 5 jaren) verdwijnt. 

Er bestaat naar het oordeel van de ondergetekenden geen be-
hoefte aan het met zoveel woorden stellen van de keuzemoge-
lijkheid tussen afrekenen en doorschuiven, zoals verscheidene 
leden bepleiten. Immers is de redactie van de artikelen 34, 34a 
en 48 reeds zodanig, dat het afrekenen tegen 20 pet. volgt uit 
de tekst van de artikelen 34 en 48, terwijl de mogelijkheid tot 
doorschuiven is geregeld in artikel 34a. 

De opmerkingen van deze leden inzake de duur van het 
zgn. fictieve aanmerkelijk belang hebben de ondergetekenden 
aanleiding gegeven in onderdeel XVII, letter A, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging in de eer-
ste zin van het derde lid van artikel 34a de woorden „uitslui-
tend ten aanzien van de belastingplichtige" in te lassen, ten 
einde tot uitdrukking te brengen dat het fictieve aanmerkelijk 
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belang bij zijn overlijden komt te vervallen, zulks omdat een 
materiële wijziging ten nadele van de belastingplichtigen op dit 
punt niet wordt beoogd. 

De omstandigheid dat een binnen vijf jaren aflopend aan-
merkelijk belang bij een fusie in een levenslang fictief aan-
merkelijk belang kan worden omgezet, geeft de ondergeteken-
den evenwel geen aanleiding een nadere uitwerking voor dit 
min of meer uitzonderlijk geval in de wet op te nemen. Mocht 
een dergelijk geval zich in concreto voordoen terwijl zulks tot 
een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden, dan zijn 
zij bereid bij de uitvoering van de wet een verzachtende maat-
regel toe te passen. 

Het voorstel van de Commissie om het zesde lid van artikel 
34a aan te vullen in verband met de omstandigheid dat er 
strikt genomen geen bevoegde inspecteur is voor het geval dat 
de geabsorbeerde n.v. een buitenlandse n.v. is, heeft de onder-
getekenden aanleiding gegeven, mede gelet op de bij de toe-
passing van artikel 21a van het Besluit 1941 gebleken behoef-
ten, in het algemeen de inspecteur die belast is met de aan-
slagregeling van de absorberende n.v. bevoegd te verklaren. 
In verband hiermede is het tot vijfde lid vernummerde zesde 
lid van artikel 34a bij onderdeel XVII, letter D, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging veranderd. 

Artikel 34b. De ondergetekenden menen de bepaling van 
artikel 346, zoals deze in 1960 bij nota van wijziging aan het 
ontwerp is toegevoegd, mede in verband met de door de Com-
missie gemaakte opmerkingen niet te moeten handhaven in de 
voorgestelde vorm. Zij geven bij nadere overweging de voor-
keur aan een regeling die bewerkt dat de winst uit aanmerke-
lijk belang geacht wordt te zijn genoten op het ogenblik van 
de vervreemding van de aandelen. Deze voorkeur berust voor-
namelijk op de overweging dat aldus de heffing over de aan-
merkelijk-belangwinst beter verzekerd is. In geval van een ver-
vreemding tegen een koopsom in termijnen zal de heffing bij 
deze regeling onmiddellijk geschieden over de gehele winst. Er 
bestaat overigens ook geen dwingende reden de regeling voor 
de inkomsten uit vermogen van toepassing te doen zijn op de 
winst uit aanmerkelijk belang. Het eigen karakter van de hef-
fing bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerke-
lijk belang behoren, zal door deze wijziging niet alleen tot 
uiting komen in artikel 4 van het ontwerp, waar de winst uit 
aanmerkelijk belang als een afzonderlijke inkomenscategorie 
wordt aangemerkt, maar ook in de bepaling betreffende het 
tijdstip van genieten van de winst. De hierbedoelde wijziging is 
vervat in onderdeel XVIII van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging. 

Artikel 35. In het eerste lid van het voorgestelde artikel — 
vrijwel gelijkluidend aan artikel 37, eerste lid, van het Besluit 
1941 — is een beginsel vastgelegd, dat reeds onder het regime 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 in de rechtspraak tot 
uitdrukking was gekomen. Een langdurige ervaring in de praktijk 
heeft uitgewezen dat de bepaling van groot nut is in al die ge-
vallen, waarin het causale verband als criterium voor het al dan 
niet ten laste van het inkomen brengen van een uitgaaf onvol-
doende houvast biedt. Dit is onder meer het geval indien het per-
soonlijke karakter van een uitgaaf overheerst, terwijl daarnaast 
enig zakelijk verband niet onaannemelijk is. Moet in deze situa-
ties in beginsel een splitsing van de uitgaven de oplossing 
brengen, in een aantal gevallen — bv. die van het bewonen van 
een duur en kostbaar ingericht huis of het dragen van dure 
kleding — overheerst het aan levensstijl en persoonlijke behoef-
ten ontleende bestedingskarakter van de uitgaaf in die mate, dat 
de gehele uitgaaf als een particuliere moet worden aangemerkt. 
Ter voorkoming van talrijke en tijdrovende procedures in deze 
en dergelijke gevallen kan een bepaling als artikel 35, eerste lid, 
niet worden gemist. Rond de bepaling is een bevredigende tra-
ditie en jurisprudentie ontstaan. Zo heeft de Hoge Raad bij het 
door deze leden aangehaalde arrest — vernietigende de beslis-
sing van een Raad van Beroep waarbij de kosten van het ont-
vangen van zakenrelaties onder de uitgaven tot het voeren van 
een zekere staat werden gerangschikt — een zodanig duidelijk 

criterium voor de toepassing van de bepaling aangelegd, dat 
verwarring niet behoeft te worden gevreesd. 

In dit verband zij opgemerkt dat in andere landen waar een 
dergelijke bepaling ontbreekt, zich vele moeilijkheden blijken 
voor te doen met betrekking tot het al dan niet ten laste van de 
bedrijfswinst brengen van uitgaven waarbij het persoonlijke 
karakter op de voorgrond staat. 

Het doen vervallen van het onderhavige voorschrift zou de 
rechtszekerheid die op dit voor de praktijk moeilijk begaanbare 
terrein in de loop der jaren is verkregen, in gevaar brengen. Te 
meer daar in werkelijk dubieuze gevallen de beslissing aan de 
rechter is, menen de ondergetekenden dat de bepaling, die op 
verantwoorde wijze bijdraagt tot een juiste afweging van de be-
langen van de contribuabelen, moet worden gehandhaafd. Het 
door de aan het woord zijnde leden nog aangevoerde argument 
dat de grotere draagkracht van de gemeenschap de balans ten 
voordele van de belanghebbenden moet laten doorslaan, achten 
zij niet relevant, aangezien het hier primair gaat om de onder-
linge gelijkheid van de belastingplichtigen, en slechts secundair 
om de belangen van de schatkist. 

Alvorens in te gaan op de bezwaren welke van verschillende 
zijden zijn aangevoerd tegen de in het tweede lid van artikel 35 
opgenomen regeling inzake het privé-gebruik van een personen-
auto, mogen de ondergetekenden het volgende opmerken. Mate-
rieel is de in het wetsontwerp neergelegde regeling gelijk aan die 
welke in 1951 in het Besluit 1941 is opgenomen. Van het aan-
brengen van wijzigingen is afgezien omdat de praktijk sindsdien 
heeft uitgewezen dat het wettelijk vermoeden — hoewel in veel 
gevallen aan de bescheiden kant — het werkelijke privé-gebruik 
op aanvaardbare wijze benadert, zonder dat zich bij de toepas-
sing van de bepaling al te grote moeilijkheden voordoen. Wel 
komen gevallen voor waarin het vermoeden hetzij in het voor-
deel, hetzij in het nadeel van de contribuabelen werkt, doch de 
ondergetekenden menen dat dit bezwaar, dat overigens inherent 
is aan iedere forfaitaire regeling, ter wille van de eenvoud en 
uitvoerbaarheid, waarmede een regeling als de onderhavige staat 
of valt, moet worden aanvaard. 

Ter tegemoetkoming aan het door vele leden in de eerste 
plaats geopperde bezwaar tegen de redactie van met name de 
tweede volzin van het onderhavige tweede lid, stellen de onder-
getekenden in onderdeel XIX van de bij deze memorie beho-
rende tweede nota van wijziging een gewijzigde redactie van de 
onderhavige bepaling voor. Afgezien van het hierna ter sprake 
komende voorgestelde vierde lid, behelzen de nieuwe leden 
van het artikel geen materiële wijzigingen. 

In de tweede plaats menen deze leden dat belanghebbenden de 
mogelijkheid dient te worden gegeven tot tegenbewijs van een 
lager privé-genot dan 10 pet. van de catalogusprijs. Op grond 
van het feit dat het juist de bedoeling van de onderhavige rege-
ling is allerlei geschillen omtrent de uitermate moeilijk contro-
leerbare omvang van het privé-gebruik van een personenauto 
uit te sluiten, moeten de ondergetekenden deze suggestie af-
wijzen. Het openen van de mogelijkheid tot tegenbewijs zou de 
voordelen van het handhaven van de in 1951 tot stand gekomen 
forfaitaire — en daardoor van een zekere grofheid niet vrij te 
pleiten — regeling illusoir maken. In dit verband zij er overigens 
op gewezen dat bij een zeer matig privé-gebruik, tot uitdrukking 
gebracht door de — in het voorgestelde vijfde lid overgenomen 
— zinsnede „uitsluitend of nagenoeg uitsluitend", het wettelijk 
vermoeden geheel buiten toepassing blijft. 

Voorts moge mede in dit verband gewezen worden op het voor-
gestelde vierde lid van artikel 35, waarbij de tot dusverre geiden-
de norm van 10 pet. van de catalogusprijs voor de gebruiker van 
tweede- of derdehands-auto's wordt teruggebracht tot 6 pet. van 
de catalogusprijs. Met dit voorstel menen de ondergetekenden 
tegemoet te komen aan de van verschillende zijden uitgeoefende 
aandrang om voor deze gevallen een verzachting aan te brengen; 
naar hun oordeel is een dergelijke verzachting, gelet op de feite-
lijke omstandigheden, inderdaad gerechtvaardigd. Zij menen dat 
daartoe het beste de vorm kan worden gekozen van een verlaging 
van het in aanmerking te nemen percentage van de catalogus-
prijs van de auto. Daardoor blijft de eenheid van de regeling zo-
veel mogelijk bewaard. Voorgesteld wordt dit verlaagde percen-
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tage te doen gelden voor auto's waarvan blijkt dat zij later dan 
drie jaren na het tijdstip waarop zij voor het eerst in gebruik zijn 
genomen ter beschikking van de belastingplichtige zijn gekomen. 
Dit criterium biedt de belastingplichtige de mogelijkheid aan de 
hand van een objectieve maatstaf, nl. de datum van afgifte van 
het kentekenbewijs, vrij nauwkeurig het tijdstip van eerste inge-
bruikneming van het voertuig aan te tonen. Bij auto's welke in 
gebruikte staat zijn ingevoerd, kan genoemd criterium niet gel-
den; in deze gevallen zal de belanghebbende op andere wijze, 
bv. aan de hand van eventueel in zijn bezit zijnde buitenlandse 
papieren, het tijdstip van eerste ingebruikneming moeten aan-
tonen. 

Met betrekking tot het door vele leden in dit verband nog ge-
noemde geval van de vertegenwoordiger van een bepaald auto-
merk, die genoodzaakt is in een voor zijn privé-omstandighcden 
te dure auto te rijden, menen de ondergetekenden dat het treffen 
van een speciale regeling voor dit toch betrekkelijk weinig voor-
komende geval een te grote verfijning zou betekenen. 

De opmerking van deze leden dat het begrip catalogus-
waarde niet vast van inhoud is, is de ondergetekenden niet 
duidelijk. Zij menen dat deze waarde juist zeer eenvoudig, 
met name aan de hand van prijscouranten van fabrikanten en 
importeurs, is vast te stellen. Beslissend is de prijs, vermeld 
in de catalogus van het jaar waarin de desbetreffende auto is 
uitgebracht, waarmede tevens is beantwoord de vraag van 
verscheidene leden inzake het bepalen van de catalogusprijs 
van verouderde typen. 

Ten antwoord op de door verschillende leden voorts nog 
gestelde vraag naar de mogelijkheid van een andere regeling 
wijzen de ondergetekenden erop dat zich ter zake in theorie 
de volgende systemen laten denken: 

a. men gaat uit van de totale autokosten en merkt een 
fractie daarvan, bv. 1/3 of 1/4, aan als veroorzaakt door het 
privégebruik; 

b. men kiest als norm voor het privégebruik een zeker per-
centage van de aanschaffingsprijs of cataloguswaarde. 

Het eerstgenoemde systeem heeft als voordeel dat er een 
nauwe relatie wordt gelegd tussen het privé-gebruik en de 
werkelijk kosten daarvan. Als doorslaggevend bezwaar geldt 
echter dat daarbij voor elk individueel geval een controle van 
die kosten zou moeten plaats vinden. 

Het laatstgenoemde systeem dat ook door de Vereenvoudi-
gingsecmmissie werd voorgesteld, biedt, ofschoon minder 
nauwkeurig, uit praktisch oogpunt grote voordelen, in het bij-
zonder als het privé-gebruik wordt gesteld op een percentage 
van de cataloguswaarde. Daarom is het bij de totstandkoming 
van de regeling in 1951 ook verkozen boven de oorspronke-
lijk voorgestelde regeling, welke aansluiting zocht bij de wer-
kelijk gemaakte kosten. In aanmerking genomen dat de prak-
tijk van de afgelopen tien jaren heeft geleerd dat de bestaande 
norm de werkelijkheid vrij goed benadert — en dit door de 
verlaging van de norm voor tweede- en derdehandsauto's, naar 
de ondergetekenden menen, in de toekomst nog beter zal kun-
nen doen — verdient het naar hun oordeel alles bijeengeno-
men geen aanbeveling het bestaande systeem te wijzigen. 

De hier aan het woord zijnde leden stellen voorts de vraag 
op welke gronden het gerechtvaardigd kan worden dat niet 
overal waar sprake is van aftrekbare autokosten winst c.q. ver-
lies bij vervreemding van de auto verrekend moet worden. De 
ondergetekenden menen dat er geen reden is niet tot het ver-
mogen van een onderneming behorende personenauto's ten 
deze anders te behandelen dan de overige tot het privé-ver-
mogen behorende zaken. Doch ook overigens zien de onderge-
tekenden geen reden de voor- en nadelen bij vervreemding in 
aanmerking te nemen, aangezien in de meeste gevallen, na toe-
passing van een afschrijving parallel met de waardeverminde-
ring van het object, de winsten of verliezen bij vervreemding 
van geringe omvang zullen zijn. Met betrekking tot de buiten-
gewone lasten zij voorts verwezen naar hetgeen bij artikel 38 
van het ontwerp is opgemerkt. 

AFDELING 6 

Persoonlijke verplichtingen, buitengewone 
lasten en aftrekbare giften 

Artikel 37. De opmerking van vele leden dat tegenover 
de aftrekbaarheid op grond van artikel 37 belastbaarheid el-
ders staat, hetzij bij de belastingplichtige zelf in een later jaar, 
hetzij bij een derde, behoeft niet tot de slotsom te leiden dat 
ook in omgekeerde richting tegenover de belastbaarheid elders 
steeds aftrekbaarheid op grond van artikel 37 behoort te 
staan. De inkomstenbelasting is immers in opzet een subjec-
tieve belasting, die drukt op hetgeen voor een bepaalde belas-
tingplichtige inkomen vormt. Wat inkomen vormt, en welke 
uitgaven bij de berekening daarvan aftrekbaar zijn, wordt in 
eerste aanleg beoordeeld naar de maatschappelijke opvattin-
gen dienaangaande. Het is zeer wel mogelijk dat een bepaalde 
geldoverdracht voor de ontvangende partij als inkomen moet 
worden aangemerkt zonder dat deze voor de betalende partij 
een aftrekbare uitgaaf vormt. Zo is het duidelijk dat de belo-
ning van huispersoneel voor dit personeel opbrengst van arbeid 
is, terwijl er voor de werkgever slechts sprake is van een inko-
mensbesteding, en niet van een aftrekbare uitgaaf. 

Een soortgelijke omstandigheid nu kan zich voordoen wan-
neer een reeks van uitgaven, die als persoonlijke verplichtin-
gen aftrekbaar zijn, vervangen wordt door een som ineens. In-
dien de betalingen elk afzonderlijk voor de ontvangende partij 
als opbrengst van een bepaalde bron van inkomsten worden 
aangemerkt, zou het onjuist zijn de som ineens, strekkende tot 
vervanging van de afzonderlijke betalingen, niet tot het in-
komen te rekenen. De som ineens blijft immers opbrengst van 
de desbetreffende bron. Voor de betalende partij kan dit ech-
ter anders liggen: indien de som ineens namelijk het karakter 
draagt van een kapitaalsuitgaaf is er geen sprake meer van 
een — periodieke — druk op het inkomen, doch doet zich 
een vermogensmutatie voor die het inkomen niet raakt. Het 
ontwerp sluit aan bij deze maatschappelijke realiteit, doordat 
het wel de termijnen van de persoonlijke verplichtingen, doch 
niet de stamverplichting zelf in aftrek toelaat. Naar het oor-
deel van de ondergetekenden is hier derhalve geen lacune in de 
wettelijke regeling, die verbetering behoeft. 

Het vorenstaande is ook van betekenis voor de door de 
hier aan het woord zijnde leden aan de orde gestelde kwestie, 
of het juist is de termijnen van een lijfrente fiscaal ten volle 
als inkomen te beschouwen. Zoals in de memorie van toelich-
ting bij de behandeling van het inkomensbegrip is te kennen 
gegeven en door de hier aan het woord zijnde leden blijkens 
het voorlopig verslag als juist is aanvaard, dient men uit te 
gaan van de doelstelling, aan het fiscale inkomensbegrip de 
langs empirische weg bepaalde in het maatschappelijke ver-
keer heersende opvattingen ten grondslag te leggen. Ten aan-
zien van de ontvangen termijnen van lijfrente nu geldt, af ge-
zien van alle wetenschappelijke abstracties, dat die termijnen 
volkomen vergelijkbaar zijn met ontvangen pensioenuitkerin-
gen en als zodanig ten volle tot het inkomen behoren te wor-
den gerekend. Reeds om deze reden achten de ondergeteken-
den een stelsel waarbij de lijfrentepremies niet aftrekbaar en 
de ontvangen uitkeringen vrij van belasting zijn, verwerpelijk. 
Bovendien kleeft aan een dergelijk stelsel het bezwaar dat in 
jaren van volle arbeidskracht en dientengevolge een relatief 
hoog inkomen en derhalve een hoge progressie de oudedags-
voorziening niet tot een verlichting van de belastingdruk leidt, 
zodat er in verhouding tot het bestaande systeem een progressie-
nadeel ontstaat, dat nog verscherpt wordt door een rente-nadeel. 

De ondergetekenden zijn derhalve van mening dat het hui-
dige stelsel gehandhaafd moet blijven. Zij kunnen echter niet 
medegaan met de gedachte dat alsdan de premies en koopsom-
men in beginsel volledig vrij zouden moeten blijven. Te dien 
aanzien geldt, maatschappelijk bezien, de eis dat de premies 
met een zekere regelmaat uit het inkomen worden voldaan. 
Deze eis is in overeenstemming met hetgeen in feite geldt voor 
ambtenaren of andere werknemers, die het sparen gedwongen 
doen binnen het kader van hun dienstbetrekking. Voor deze 
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groepen van personen is de regelmaat van hun pensioenpre-
mies verzekerd, en behoeft er geen vrees te bestaan dat zij in 
jaren met hoge inkomsten hun pensioenregeling zouden kun-
nen hanteren om aan een passende belastingdruk te ont-
komen. Indien echter geen grenzen zouden worden gesteld 
aan de aftrek van premies en koopsommen voor lijfrenten, 
zou dit tot zodanige manipulaties leiden dat uit fiscaal oog-
punt bezien een onaanvaardbare situatie zou ontstaan. Boven-
dien zou onder die omstandigheden de fiscale behandeling van 
de lijfrente zo gunstig worden dat men de besparing via de lijf-
rente in de hand zou gaan werken. 

De ondergetekenden kunnen niet inzien dat aan het voren-
staande afbreuk wordt gedaan door artikel 17a van het ont-
werp. Ook artikel 17Ö gaat uit van de gedachte dat er met be-
trekking tot de aftrek van lijfrentepremies een bepaalde grens 
behoort te gelden, zij het dat deze grens voor het geval van 
staking van een onderneming aanzienlijk wordt verruimd. 
Deze verruiming geschiedt niet op willekeurige wijze, doch is 
op grondslag van de in de praktijk opgedane ervaringen met 
de nodige waarborgen omringd. Zij dient dan ook te worden 
beschouwd als een uitzondering voor een bijzondere situatie, 
nl. om met name de kleine en middelgrote ondernemers — 
daaronder begrepen zij die zelfstandig een beroep uitoefenen — 
die niet in staat zijn uit hun winst door jaarlijkse premiebetaling 
een lijfrente van voldoende omvang te financieren, in de ge-
legenheid te stellen een oudedagsvoorziening te treffen. Deze 
uitzonderingsregeling mag derhalve niet naar willekeur op 
andere gevallen worden overgebracht. Met name achten de 
ondergetekenden geen voorziening nodig voor de vervreem-
ding van een aanmerkelijk belang tegen een stamrecht, aan-
gezien het bezit van een aanmerkelijk belang niet wordt aan-
getast door het verlies van arbeidsvermogen ten gevolge van 
het ouder worden van de belastingplichtige, en de vervreemding 
van het belang dus niet in de sfeer van de oudedagsverzorging 
kan worden betrokken. Wat advocaten, gespecialiseerde medici 
en soortgelijke zelfstandige uitoefenaren van een beroep betreft, 
vormt, zoals hierna nog nader zal worden geadstrueerd, een 
jaarlijks maximum voor de premieaftrek, mits redelijk bepaald, 
geen beletsel voor de bekostiging van een oudedagsvoorziening 
die aangepast is aan hun stijgende inkomsten. 

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de onderge-
tekenden aan de suggestie van deze leden om het tweede lid 
van aitikel 37 te schrappen geen gevolg kunnen geven. 

De ondergetekenden erkennen dat de voorgestelde regeling 
aan loontrekkenden de gelegenheid geeft naast de aftrek van 
hun pensioenpremie nog het algemene maximum ter zake van 
lijfrentepremies in mindering te brengen, terwijl winstgenie-
tenden moeten volstaan met de maximale lijfrentepremie. 
Daar staat tegenover dat de winstgenietenden nog kunnen 
profiteren van de stamrechtvrijstelling van artikel 17«. Voorts 
hebben de ondergetekenden niet de indruk dat de loontrek-
kenden in ook maar enigszins belangrijke mate gebruik ma-
ken van de maximale aftrek voor lijfrentepremies. Theoreti-
sche overwegingen terzijde latend, menen de ondergetekenden 
dat een voorziening op dit punt de regeling en de uitvoering 
daarvan aanzienlijk zou compliceren, zodat deze beter achter-
wege kan blijven. 

Betreffende de vraag van deze leden — waarbij zich vele 
andere leden aansloten — of een juist fiscaal evenwicht niet 
verlangt dat bij aankoop van een lijfrente door storting van 
een koopsom hetzij ter zake van de koopsom, hetzij ter zake 
van de lijfrente fiscale faciliteiten worden verleend, merken 
de ondergetekenden het volgende op. Indien voor een lijfren-
te een koopsom wordt gestort, vindt omzetting plaats van ver-
mogen in inkomsten die vrijwel steeds voor consumptie be-
stemd zijn. In dergelijke gevallen ziet men dus de maatschap-
pelijke realiteit van een vermogensvertering, die ook in fiscaal 
opzicht als zodanig behoort te worden onderkend. Uitgaande 
van deze realiteit bestaat er dan ook in het gekozen systeem 
geen reden de vermogensvertering op enigerlei wijze aan te mer-
ken als een uitgaaf die ten laste van het inkomen wordt ge-
bracht. Slechts wordt de koopsom tot het maximum van de 
toegestane premieaftrek gelijkgesteld met een periodiek ver-

schuldigde lijfrentepremie. De ondergetekenden zien geen re-
den in dit opzicht verder te gaan door in het bijzonder voor 
deze gevallen een verhoogd maximum voor de premieaftrek 
toe te staan, waardoor tevens de deur zou worden geopend 
voor allerhande manipulaties. Anderzijds bestaat er evenmin 
aanleiding de door middel van een koopsom verkregen lijf-
rente-uitkeringen anders te belasten dan die, welke door mid-
del van een periodieke premiebetaling bekostigd zijn. De 
draagkracht van de genieters in het jaar van ontvangst van 
de uitkeringen wordt door het verschil in financiering niet 
beïnvloed. 

Inderdaad bestaat in een aantal gevallen de mogelijkheid tot 
dubbele aftrek van een premie voor lijfrente. Met deze en ve-
le andere leden zijn de ondergetekenden van mening dat het 
raadzaam is deze dubbele aftrek te beletten. Derhalve hebben 
zij in onderdeel XXI, letter A, van de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging aan het voorgestelde arti-
kel 37 een nieuwe zin toegevoegd, waarin voor het geval dat 
een persoonlijke verplichting reeds in de bedrijfssfeer ten laste 
van de winst is gebracht, zoals zich o.a. voordoet bij een zgn. 
stamverplichting, een voorziening wordt getroffen. De onder-
getekenden menen dat hiermede aan de meestvoorkomende 
gevallen van dubbele aftrek een einde kan worden gemaakt. 

Ter tegemoetkoming aan de wensen van de hier aan het 
woord zijnde leden is in onderdeel XXI, letter B, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging de moge-
lijkheid geopend tot aftrek van een lijfrentepremie, nodig om 
een redelijke toekomstvoorziening in het leven te roepen voor 
een geestelijk of lichamelijk gebrekkig kind dat niet of slechts 
zeer ten dele in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voor-
zien. De ondergetekenden menen dat deze lijfrentepremies naar 
hun aard eerder zijn aan te merken als persoonlijke verplich-
tingen dan als ziektekosten. De regeling is daarom niet onder-
gebracht in artikel 38, doch in het onderhavige artikel. Deze 
aftrek komt te staan naast de normale aftrek voor lijfrente-
premies, zodat hij niet in mindering komt op het maximum 
daarvan. 

Met de wens van zeer vele leden de maximaal toegesta-
ne premieaftrek enigermate te verhogen kunnen de onderge-
tekenden zich verenigen. Mede op grond van de prijsontwik-
keling van de consumptieve bestedingen van de gezinshuishou-
dingen sinds 1955 — het jaar van invoering van het maximum 
van f 3600 — achten zij het verantwoord de toelaatbare pre-
mie-aftrek te verhogen tot f 4500. Het komt de ondergeteken-
den voor dat met dit maximum, in combinatie met de voorzie-
ningen krachtens de A.O.W en de A.W.W., en eventueel nog 
aangevuld met de stamrechtvrijstelling van artikel 17a, voor 
zelfstandigen in ruime mate de mogelijkheid is geschapen 
een redelijke toekomstvoorziening in het leven te roepen. 

De ondergetekenden menen dat de aldus verruimde rege-
ling het maximum is dat met het oog op de grondslagen van 
de premieaftrek en gelet op het gevaar van misbruik toelaat-
baar is. Zij kunnen dan ook niet instemmen met de mening 
van enkele van de hier aan het woord zijnde leden dat in som-
mige gevallen een grotere tegemoetkoming behoort te wor-
den verleend. In dit verband achten zij het een onderschatting 
van de voorgestelde stamrechtregeling, indien men zou mc-
nen dat deze voor een groot aantal zelfstandigen geen of 
slechts een geringe betekenis zou hebben. 

Dit geldt ook ten aanzien van de verscheidene leden, die 
eveneens van mening waren dat de regeling van de lijfrente 
in het ontwerp onbevredigend is. Nu de ondergetekenden de 
maximum-grens voor de aftrek hebben verhoogd tot f 4500, 
is er voor deze mening geen grond meer. Voor een 30-jarige 
belastingplichtige, en zelfs in het exceptionele geval dat een 
belastingplichtige op 40-jarige leeftijd nog volledig moet begin-
nen zijn oudedagsvoorziening op te bouwen, zijn hiertoe vol-
doende mogelijkheden aanwezig. Met de volgende voorbeel-
den kan de werking van de nieuwe bepalingen geïllustreerd 
worden. 

1. Voor een jaarpremie van f4500 kan een 30-jarige man 
met een twee jaar jongere vrouw een lijfrente, ingaande op 
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65-jarige leeftijd sluiten van rond f 12 800, te zamen met een 
weduwenpensioen van rond f 8500. 

2. Voor een 40-jarige man worden deze bedragen resp. 
rond f 8400 en f 5600. 

In gevallen van deze aard zal bovendien veelal kunnen wor-
den geprofiteerd van de regeling van artikel 17a, die een 65-
jarige man met een twee jaar jongere vrouw de mogelijkheid 
biedt een lijfrente van rond f 6850 per jaar te sluiten. 

Voegt men hierbij de uitkering krachtens de A.O.W. van 
rond f 2350, dan wordt de maximale oudedagsverzorging die 
ten laste van het fiscale inkomen gefinancierd kan worden 
in geval 1 rond f 22 000 en in geval 2 rond f 17 500. 

Naar aanleiding van de opmerking van de hier aan het 
woord zijnde leden, dat het hun zeer gewenst leek dat koop-
sommen voor lijfrente tot flinke bedragen uit het jaarlijks in-
komen zullen kunnen worden voldaan, mogen de ondergete-
kenden volstaan met te verwijzen naar hetgeen zij hierboven 
betreffende de problematiek van de koopsommen hebben ge-
zegd. 

Het pleidooi van deze leden voor vermogensvorming in eigen 
beheer en de fiscale consequenties daarvan geeft de onder-
getekenden aanleiding het volgende op te merken. Het pro-
bleem van de bezitsvorming is een voorwerp van aanhouden-
de zorg voor de Regering. Het gaat daarbij mede om de af-
weging in hoeverre de bevordering van de bezitsvorming in 
het bijzonder voor de kleine spaarder de algemene eis van 
neutraliteit van de belastingheffing moet doorbreken. Dit kan 
slechts geschieden in de vorm van nauwkeurig afgewogen en 
speciaal op dat doel gerichte maatregelen. Dit vraagstuk heeft 
de Regering uiteengezet in de Bezitsvormingsnota (gedrukte 
stukken, zitting 1959—1960 — 5763). Naar het oordeel van 
de ondergetekenden verdient het aanbeveling deze aangelegen-
heid zoveel mogelijk in de eigen sfeer te behandelen en niet 
te vermengen met de algemene herziening van de inkomsten-
belasting. In dit licht moeten ook de bepalingen betreffende 
de fiscale behandeling van de lijfrente worden gezien. De geli-
miteerde aftrek voor lijfrentepremies heeft niet de bedoeling 
het sluiten van lijfrenteverzekeringen te stimuleren, doch most 
worden gezien als een tegenhanger van de belastbaarheid van 
de lijfrenteuitkeringen. Men dient hierin derhalve een aanslui-
ting te zien van de belastingheffing bij de maatschappelijke op-
vattingen. Ten aanzien van andere besparingsvormen, die niet 
leiden tot het kweken van een reeks — verteerbare — in-
komsten, doch tot het vormen van duurzaam bedoeld ver-
mogen, is het duidelijk dat het gevormde vermogen — afgezien 
van gekweekte interest —• voor de inkomstenbelasting geen 
object van heffing kan zijn. Het ontwerp sluit zich daarbij 
aan, met dien verstande dat de rente, begrepen in kapitaals-
uitkeringen uit levensverzekering, alleen dan onder de inkom-
sten uit vermogen wordt begrepen indien ter zake van de ver-
zekering een koopsom is voldaan. Aangezien bij dergelijke be-
sparingen sprake is van vermogensvorming en deze vermo-
gensvorming als een normale aanwending van het inkomen 
moet worden beschouwd, zou de neutraliteit van de belasting-
heffing aangetast worden indien voor bepaalde categorieën 
deze inkomensaanwending als aftrekbare uitgaaf zou gaan gel-
den, met als tegenhanger uiteraard dat het gevormde vermo-
gen als inkomen wordt aangemerkt. De ondergetekenden staan 
dan ook reeds om die reden afwijzend tegenover de gedachte 
van deze leden om speciale beleggingsrekeningen te openen, 
die dan fiscaal als lijfrentepolissen behandeld zouden worden, 
evenzeer als tegenover het voorstel om premies voor andere 
levensverzekeringen dan lijfrenten fiscaal aftrekbaar te maken. 

Met betrekking tot de opmerkingen van deze leden omtrent 
de praktijk van de lijfrenteclausule mogen de ondergetekenden 
voornamelijk verwijzen naar hetgeen zij bij de bespreking van 
artikel 22 hieromtrent vermeld hebben. Overigens kunnen de 
ondergetekenden het niet juist achten, dat voor alle overeen-
komsten van levensverzekering een systeem wordt ontwikkeld, 
waarbij de belastingplichtige de keus wordt gelaten tussen de 
in het ontwerp vervatte regeling en een regeling waarbij een 
zekere premieaftrek, gevolgd door een belastingheffing naar 

een bijzonder tarief van de uitkering, zou plaats vinden. Een 
dergelijk keuzerecht zou ingrijpen in het evenwichtige systeem 
dat met betrekking tot de besparingen en de oudedagsvoor-
ziening is opgebouwd en bepaalde vormen van besparing fis-
caal zo attractief maken dat daarmede de fiscale neutraliteit 
ten deze op niet verantwoorde wijze zou worden doorbroken. 

Het verheugt de ondergetekenden dat verschillende leden 
het niet overnemen van de regeling van artikel 16, vijfde lid, 
van het Besluit 1941 appreciëren en de voorgestelde scher-
pere redactie van de limitatieve aftrekmogelijkheden als een 
verbetering zien. Wat de aftrek van lijfrentepremies betreft, 
mogen de ondergetekenden verwijzen naar hetgeen zij hier-
boven hebben vermeld omtrent hun overwegende bezwaren 
tegen een systeem waarbij de premie (koopsom) voor een 
lijfrente volledig op het inkomen in mindering wordt gebracht. 
In dit verband wijzen zij er nog op dat, daargelaten de vraag 
of afkoop van een lijfrentepolis wel steeds zo nadelig is dat 
deze niet opweegt tegen de mogelijkheid van een aanzienlijk 
tariefsvoordeel, de manipulaties zich ook in andere vorm dan 
door middel van afkoop kunnen voordoen, met name door het 
aanbrengen en weer schrappen van lijfrenteclausules op polis-
sen van levensverzekering. 

Ook voor de verhouding tussen de mogelijkheden voor het 
opbouwen van een oudedagsvoorziening van zelfstandigen en 
loontrekkenden mogen de ondergetekenden verwijzen naar het 
voorafgaande. De vraag in hoeverre de belastbaarheid voor 
de vermogensbelasting hierbij een rol speelt, menen zij bij de 
behandeling van het ontwerp van Wet op de vermogensbelas-
ting 1960 aan de orde te kunnen stellen. De gedachte om voor 
de zelfstandigen een premieaftrek te creëren die gebonden 
is aan een bepaald percentage van het belastbare inkomen in 
een gegeven jaar, kunnen de ondergetekenden niet tot de hun-
ne maken. Het ontwerp biedt in de thans voorgestelde rege-
ling langs forfaitaire weg voldoende mogelijkheden om tot 
een redelijke oudedagsvoorziening te komen. Zou men de 
grens voor aftrek gaan relateren aan de grootte van het in-
komen, dan kunnen andere dan arbeidsinkomsten een over-
wegende rol gaan spelen en het manipulatiegevaar vergroten. 
Men moet daarbij niet uit het oog verliezen dat pensioenbij-
dragen afhankelijk zijn van het uit arbeid verkregen inkomen 
en ook veelal aan een zeker maximum zijn gebonden. Een der-
gelijke regeling zou voor contribuabelen met een groot inko-
men het kader van een normale oudedagsvoorziening te buiten 
gaan, terwijl voor de kleine man het percentage niet laag zou 
kunnen zijn. 

De ondergetekenden antwoorden bevestigend op de vraag 
van deze leden of het de bedoeling is dat aftrek van aan huis-
personeel toegekende pensioenen toegestaan blijft. 

Op de vraag wat rechtens is wanheer verplichtingen oor-
spronkelijk zijn aangegaan in verband met een bron van in-
komen en de belastingplichtige thans niet meer over deze bron 
beschikt, is geen algemeen antwoord mogelijk. Het hangt van 
de omstandigheden van het geval af of nog gezegd kan wor-
den dat de verplichtingen als — negatieve — opbrengst van 
de bron zijn aan te merken. Is dit niet het geval en voldoen 
zij overigens aan de voor de aftrek van persoonlijke verplich-
tingen gestelde voorwaarden, dan is het onderhavige artikel 
van toepassing. De ondergetekenden kunnen niet inzien dat 
dit voor de verliescompensatie van belang is, nu het ontwerp 
de persoonlijke verplichtingen behandelt als een negatief be-
standdeel van het inkomen en zodoende tot een eventuele ver-
liescompensatie doet bijdragen. 

Wat de kwestie van de „negatieve persoonlijke verplichtin-
gen" betreft, zijn de ondergetekenden van oordeel dat het niet 
nodig is hiervoor een uitdrukkelijke — en uit de aard der 
zaak gecompliceerde — voorziening in het leven te roepen. 
Zij achten het juister deze zaak aan de jurisprudentie over te 
laten, waarbij zij nog wijzen op de alleszins bevredigende re-
cente rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de 
„saldeerbaarheid" van negatieve en positieve A.O.W.-premies 
(arresten van 14 februari 1962, B.N.B. 1962/93 en 1962/ 
115). 
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Het vierde lid van artikel 37 geldt alleen voor de in dat lid 
uitdrukkelijk genoemde verplichtingen, omdat hier sprake is 
van een uitzondering op de hoofdregel, vervat in artikel 5, 
tweede en derde lid, welke medebrengt dat in de daar bcdoeI-
de gevallen de persoonlijke verplichtingen van het kind aan do 
ouders worden toegerekend. Door de onderhavige uitzonde-
ring wordt bereikt dat het kind, dat alleen voor zijn eigen in-
komsten in de volksverzekeringen wordt betrokken, de op die 
inkomsten betrekking hebbende premies zelf kan aftrekken. 
Voor de redelijkheid van de hoofdregel mogen de onderge 
tekenden verwijzen naar de memorie van toelichting betreffen-
de artikel 5. 

De verschillende andere leden, die de vraag stelden waar-
om de belastingheffing van lijfrentetermijnen niet beperkt 
blijft tot het in de termijnen begrepen rentebestanddeel, zul-
len naar de ondergetekenden vertrouwen in het vorenstaan-
de een voldoende antwoord op hun vraag kunnen vinden. 

Naar het de ondergetekenden voorkomt, behoeven zij wei-
nig toe te voegen aan het drietal opmerkingen van vele an-
dere leden in verband met de hierboven behandelde materie. Nu 
de ondergetekenden bereid zijn de maximumgrens voor de af-
trek van de lijfrentepremie te verhogen tot f 4500 per jaar, me-
nen zij dat binnen de grenzen van het redelijke aan de gerezen 
verlangens is voldaan en zijn zij met de hier aan het woord 
zijnde leden van oordeel dat een verdergaande verruiming in 
strijd zou komen met een verantwoorde heffing van de in-
komstenbelasting. 

Naar aanleiding van de vraag of betalingen voor het verkrij-
gen van periodieke uitkeringen (geen lijfrente), zoals koslcon-
tracten, aftrekbaar zijn, merken de ondergetekenden op dat 
kostcontracten vrijwel steeds gesloten worden in het kader 
van de overdracht van een bedrijf. In dat geval is artikel 17a 
van toepassing, zodat de „betaling" binnen de grenzen van dat 
artikel aftrekbaar is. Op de voot van artikel 37, letter d, kan 
geen aftrek plaats vinden, aangezien een kostcontract niet als 
een overeenkomst van lijfrente wordt aangemerkt; zoals ge-
zegd doet zich dit geval echter nauwelijks voor. 

Ten aanzien van de opmerkingen van zeer vele leden en 
zeer vele andere leden omtrent de samenloop van inkomsten-
en vermogensbelasting menen de ondergetekenden te kunnen 
volstaan met verwijzing naar hetgeen hieromtrent in het al-
gemene deel van deze memorie is vermeld. Onderdeel XLIII 
letter A, van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging heeft hierop betrekking. 

Artikel 38. De ondergetekenden kunnen zich niet vereni-
gen met de opvatting van vele leden, dat aan de belasting-
plichtige een recht tot compensatie moet worden verleend 
indien een buitengewone last, een te verrekenen verlies, een 
persoonlijke verplichting of een aftrekbare gift in een bepaald 
jaar niet tot belastingreductie kan leiden doordat het inko-
men van dat jaar beneden de grens van belastbaarheid ligt. 
De reden waarom deze bedragen in aftrek worden gebracht 
is, dat anders de belasting zou worden geheven naar een maat-
staf die de jaarlijkse draagkracht al te onzuiver weergeeft. In-
dien echter reeds om een andere reden de belastingheffing 
wegvalt, nl. doordat het belastbare inkomen de grens van de 
belastbaarheid niet overschrijdt, is er naar het oordeel van 
de ondergetekenden niet voldoende grond om in het vol-
gende jaar de maatstaf voor het bepalen van de draagkracht 
te gaan wijzigen. Dit wordt duidelijk indien men het door 
deze leden gegeven voorbeeld aanvult met het geval dat C in 
het jaar 1960 een inkomen — tevens belastbaar inkomen — 
heeft van f 1000 en in 1961 van f 7000. Dit geval is in wezen 
gelijk aan dat van B (het doet in feite niet ter zake dat B's be-
lastbaar inkomen van f 1000 is verkregen na aftrek van een 
buitengewone last of van enige andere aftrekpost). Het zou 
nu ten opzichte van C onjuist zijn om van B in 1961 een ge-
ringer bedrag aan belasting te heffen dan van C. Hierdoor 
zou tussen B en C een ongelijkheid ontstaan die substantiëler 
is dan de vermeende ongelijkheid tussen A en B. Het is nu 
eenmaal de consequentie van de invoering van een grens van 
belastbaarheid aan de voet, dat daarbeneden de fiscus niet al-

I leen zijn heffingsrechten, doch ook zijn correctiemogelijkhe-
den verliest. Voorts dient hierbij te worden bedacht dat tcge-
moetkoming aan de wensen van de hier aan het woord zijnde 
leden aanzienlijke complicaties in het leven zou roepen, die 
moeilijk in overeenstemming kunnen worden gebracht met 
het streven naar vereenvoudiging van de belastingwetgeving. 

Dezelfde leden betreuren het dat de rubriek „andere dcr-
gelijke uitgaven" uit de omschrijving van de buitengewone las-
ten is geschrapt. In aansluiting op hetgeen in de memorie van 
toelichting is vermeld, menen de ondergetekenden nogmaals 
het exceptionele karakter van de tegemoetkoming ter zake 
van buitengewone lasten te moeten accentueren. Aangezien 
hier sprake is van uitgaven waaraan een prioriteit boven be-
lastingheffing moet worden toegekend, dient de aftrek zich 
strikt te beperken tot abnormale uitgaven, die èn naar hun 
aard èn naar hun totale omvang algemeen worden aangevoeld 
als dermate zware lasten, dat zij de belastingplichtige wat zijn 
financiële draagkracht betreft in een uitzonderingspositie plaat-
sen ten opzichte van andere contribuabelen. Het vervallen van 
de in het huidige artikel 51 van het Besluit 1941 voorkomende 
vage term „en andere dergelijke uitgaven" moet in dit licht 
worden bezien; er wordt mede beoogd te voorkomen dat 
aan de buitengewone-lastenaftrek een te ruime, met zijn 
opzet strijdige toepassing zou kunnen worden gegeven. De 
kosten van een bevalling, welke in het verleden terecht als 
„andere dergelijke uitgaven" onder de buitengewone lasten zijn 
begrepen, zijn in de thans ontworpen regeling uitdrukkelijk 
genoemd. Naar de mening van de ondergetekenden zijn de 
in de memorie van toelichting genoemde voorbeelden van 
door de Hoge Raad toegestane gevallen van aftrek met het 
geschetste uitgangspunt in strijd. Nu de praktijk sinds 1941 
heeft uitgewezen dat de rubriek „andere dergelijke uitga-
ven" slechts enkele geslaagde gevallen heeft opgeleverd, die 
bovendien in strijd zijn met het begrip buitengewone last zo-
als dat hierboven is ontwikkeld, bestaat er naar hun mening 
geen reden dit tot rechtsonzekerheid aanleiding gevende cri-
terium te handhaven. 

Ook betreuren deze leden de in het ontwerp voorgestelde 
beperking met betrekking tot de aftrekbare ziektekosten. Het 
betoog dat deze leden ter ondersteuning van hun opvatting 
aanvoeren is de ondergetekenden niet duidelijk. Zij kunnen 
niet inzien dat de voorgestelde beperking zou discrimineren 
ten ongunste van hen die zich particulier hebben moeten ver-
zekeren tegen ziektekosten, noch wanneer men hierbij verge-
lijkingen treft met de Ziektewet, noch, zoals wellicht is be-
doeld, met het Ziekenfondsenbesluit. Voor zover de particu-
lier verzekerde eigen risico heeft, draagt dit in het jaar van 
betaling van de kosten bij tot zijn buitengewone lasten. 

Het verheugt de ondergetekenden dat vele andere leden 
de voorgestelde regeling beschouwen als een te waarderen 
poging een einde te maken aan wat wel genoemd is de chaos 
van de buitengewone lasten. Er is naar gestreefd de nieuwe 
regeling meer in overeenstemming te brengen met de daar-
mede beoogde doelstelling. Slechts de uitgaven die de 
draagkracht van de betrokkene ten opzichte van de overige 
contribuabelen nadelig beïnvloeden, mogen immers aanlei-
ding geven tot het verlenen van een tegemoetkoming. De 
regeling van het Besluit 1941 schept op dit stuk in sommige 
opzichten te ruime mogelijkheden. Met voldoening hebben 
de ondergetekenden dan ook kennis genomen van de conclu-
sie van de hier aan het woord zijnde leden, dat, in aanmer-
king genomen de opzet van de regeling, tegen de voorgestel-
de wijzigingen moeilijk overwegend bezwaar kan worden ge-
maakt. Ten aanzien van de door deze leden gestelde vragen 
merken de ondergetekenden het volgende op. 

De aftrek van uitgaven die de besteding van het inkomen 
raken, dient te worden beperkt tot uitgaven waaraan de be-
lastingplichtige zich niet kan onttrekken. De opsomming van 
gevallen in het eerste lid, letter a, van het voorgestelde artikel 
beoogt deze beperking aan te brengen. Naar de mening van 
de ondergetekenden is de familieverwantschap het meest aan-
vaardbare criterium om de kring van personen af te palen 
ten aanzien van wie uit maatschappelijk oogpunt een zo nau-
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wc verbondenheid bestaat, dat een uitgaaf tot ondersteuning 
min of meer onvermijdelijk geacht moet worden. In dit ver-
band zij opgemerkt dat de wettelijke verplichting tot onder-
houd slechts bestaat ten aanzien van bloed- en aanverwanten 
in de rechte linie (artikel 462 van het Burgerlijk Wetboek). 
Uitbreiding van de kring van ondersteunde personen voor wie 
de aftrek zal gelden, tot de derde graad van de zijlinie, zoals 
deze leden voorstellen, achten de ondergetekenden niet juist. 
Naar de in de maatschappij levende opvattingen bestaat er 
ten opzichte van deze verwanten niet een zodanige morele 
verplichting tot ondersteuning, dat een dergelijke uitgaaf als 
redelijkerwijs noodzakelijk kan worden aangemerkt. Hierbij 
dient te worden bedacht dat de Hoge Raad het begrip levens-
onderhoud niet beperkt tot de persoonlijke behoeften van de 
ondersteunde, maar tevens in aanmerking neemt hetgeen de-
ze nodig heeft voor opvoeding en verzorging van zijn minder-
jarige kinderen (arrest van 11 maart 1953, B.N.B. 1953/ 
126), zodat reeds thans de aftrek van uitgaven tot voorzie-
ning in het levensonderhoud zich indirect toch tot de derde 
graad in de zijlinie kan uitstrekken. 

De ondergetekenden hebben gemeend de minimum-grens voor 
de uitgaven voor ziekte enz. aan het onzuivere inkomen te moe-
ten koppelen, omdat de grens waarboven de uitgaven als bui-
tengewoon worden aangemerkt fluctueert met de hoogte van 
het inkomen. Bij een vast bedrag zal de grens voor hoge in-
komens te laag en voor lage inkomens te hoog liggen. In dit 
verband moge erop worden gewezen dat de te betalen pre-
mies voor de verplicht verzekerden bij een ziekenfonds, welke 
min of meer als normale uitgaven kunnen worden aange-
merkt, eveneens afhankelijk zijn van het inkomen. De alge-
mene grens van het tweede lid van het voorgestelde artikel 
heft het evengenoemde bezwaar niet in voldoende mate op. 

De ondergetekenden achten geen aanleiding aanwezig een 
afschrijvingsregeling voor aanschaffingen van meer duurzame 
aard (invalidenauto e.d.) te ontwerpen. De huidige praktijk, ge-
sanctioneerd door de arresten van de Hoge Raad van 11 en 25 
februari 1959, B.N.B. 1959/117 en 1959/130, aanvaardt een 
afschrijvingselement als buitengewone lasten. Van moeilijkhe-
den bij het bepalen van de grootte daarvan is de ondergeteken-
den niet gebleken. 

Voorts geven de ondergetekenden op verzoek van de Com-
missie gaarne als hun mening te kennen, dat de begrippen 
„ziekte" en „invaliditeit" in het eerste lid, letter b van het 
voorgestelde artikel, niet in beperkte zin moeten worden op-
gevat. Het artikel biedt voldoende ruimte om bijzondere kos-
ten gemaakt voor o.a. geestelijk achtergebleven of spastische 
kinderen binnen het kader van de regeling tot de buitengewone 
lasten te rekenen. 

In verband met het betoog van de zeer vele leden die van 
mening zijn dat de voorgestelde regeling in vele gevallen op 
een belastingverhoging zal neerkomen, merken de ondergete-
kenden het volgende op. Inderdaad zal in een aantal gevallen 
de vermindering wegens buitengewone lasten onder het re-
gime van de ontworpen regeling minder ver reiken dan thans 
het geval is. Aan dit gevolg valt echter niet te ontkomen in-
dien men de thans bestaande toestand als ongeordend be-
schouwt en daarin verbetering wil brengen door alleen die uit-
gaven waarvan het abnormale karakter onbetwistbaar is, 
voor belastingreductie in aanmerking te doen komen. Met 
name zij hier gewezen op het onder de huidige regeling veel 
voorkomende geval dat een volkomen normale premie voor 
een ziektekostenverzekering in combinatie met een geringe, naar 
haar aard als buitengewone last aan te merken uitgaaf tot een 
soms aanzienlijke belastingvermindering leidt. In de ontworpen 
regeling is deze mogelijkheid geëlimineerd. Ziektekosten — de 
premie voor een ziektekostenverzekering daaronder begrepen 
—• komen volgens de regeling slechts als buitengewone lasten in 
aanmerking voor zover zij de min of meer normale kosten van 
ziekte te boven gaan. Deze normale kosten zijn daarbij arbitrair 
gesteld op 2 i pet. van het onzuivere inkomen, nadat dit is ver-
minderd met de persoonlijke verplichtingen. Men mag bij dit 
alles niet uit het oog verliezen dat het tarief van de inkomsten-
belasting is ingesteld op normale bestedingen van het inkomen, 

zodat er alleen bij uitgaven die de normale te boven gaan aan-
lciding kan bestaan tot een bijzondere tegemoetkoming. Of-
schoon er ook hier naar is gestreefd het draagkrachtbeginsel als 
grondslag voor de belastingheffing onverkort te handhaven 
mag men daaraan niet de eis ontlenen dat in ieder afzonderlijk 
geval de belastingheffing nauwkeurig op de individuele draag-
kracht moet zijn afgestemd. 

De suggestie van de aan het woord zijnde leden om ter tcge-
moetkoming aan de door hen geschetste bezwaren het be-
drag van de als normale uitgaven aan te merken ziektekosten 
aan een bepaald maximum te binden, achten de ondergeteken-
den minder juist. Naar hun mening is het niet wenselijk aldus 
een deel van het inkomen buiten beschouwing te laten bij het 
beoordelen van het al dan niet abnormale karakter van ziekte-
kosten. Ook met de wens van deze leden de verlaging van de 
drempel, die in het ontwerp bij 6 kinderen ophoudt, verder 
door te trekken, kunnen de ondergetekenden zich niet vereni-
gen. Uit het karakter van de regeling vloeit voort dat een 
zeker minimum-percentage bij de beoordeling van de vraag 
of er van abnormale uitgaven gesproken kan worden, nood-
zakelijk is. Dit percentage is met één percent van het onzuivere 
inkomen, verminderd met de persoonlijke verplichtingen, reeds 
zo laag gesteld, dat een verdergaande verlaging voor de be-
langhebbenden weinig praktische betekenis heeft en de uit-
voeringsmoeilijkheden voor de belastingdienst onevenredig zou 
doen toenemen. 

De vraag van deze leden of de consequentie van de bij nota 
van wijziging in artikel 38, eerste lid, letter b, aangebrachte 
wijziging van 2 in 2 i pet., waarmede de aftrekbare lasten 
worden verminderd, niet is, dat het percentage van 4 verlaagd 
moet worden tot 3 i , moeten de ondergetekenden ontkennend 
beantwoorden. Tussen beide percentages ontbreekt een der-
gelijke nauwe samenhang, zoals moge blijken uit de bedoeling, 
waarmede zij in het ontwerp zijn opgenomen. De drempel van 
4 pet. is opgenomen om aan te geven bij welke omvang van de 
totale als buitengewone lasten aan te merken uitgaven van de 
belastingplichtige zijn draagkracht geacht wordt zodanig te 
zijn verminderd, dat de belastingheffing moet terugtreden. De 
forfaitaire grens van 2è pet. daarentegen is aangebracht om 
de min of meer normale uitgaven ter zake van ziekte van de 
aftrek wegens buitengewone lasten uit te sluiten. 

Voorts merken de hier aan het woord zijnde leden op dat 
de nieuwe regeling belastingverzwaring medebrengt in al die 
gevallen waarin geen kinderaftrek wordt genoten, doch wel 
uitgaven worden gedaan voor de studie van kinderen. Het is 
de ondergetekenden niet duidelijk waarop deze leden hun me-
ning hebben gegrond. Indien voor een studerend kind geen 
kinderaftrek wordt genoten, kunnen immers de kosten van 
levensonderhoud van dat kind ingevolge artikel 38, eerste lid, 
letter a, van het ontwerp als buitengewone lasten in aanmer-
king komen. In overeenstemming met de huidige jurisprudentie 
valt onder het begrip levensonderhoud mede hetgeen nodig is 
om degene die de uitkering ontvangt in staat te stellen door 
onderwijs en studie te geraken tot een passende plaats in de 
samenleving (arrest Hoge Raad van 11 februari 1953, B.N.B. 
1953/86). Het begrip levensonderhoud in de voorgestelde re-
geling is niet beperkter dan het thans geldende, zodat studie-
kosten voor studerende kinderen voor wie geen kinderaftrek 
wordt genoten — mits zij zelf geen of onvoldoende inkomen 
verwerven — ook in de toekomst tot de buitengewone lasten 
zullen behoren. De dubbele of drievoudige telling van kinderen 
voor de kinderaftrek geldt niet bij de berekening van het op 
het onzuivere inkomen, verminderd met de persoonlijke ver-
plichtingen, toe te passen percentage, dat volgens artikel 38, 
tweede lid, van het ontwerp beslist over het al dan niet in 
aanmerking nemen van buitengewone lasten. Daarbij dient te 
worden bedacht dat de fictieve vergroting van het kindertal 
niet anders is dan een praktische kunstgreep op het terrein van 
de kinderaftrek. Het is dan ook niet juist — en uit een ver-
eenvoudigingsoogpunt bovendien ongewenst — de invloeds-
sfeer van deze technische uitwerking van de kinderaftrek uit 
te breiden tot daarbuiten gelegen gebieden, zoals dat van de 
buitengewone lasten. Handhaving van het huidige systeem zou 



69 

— nu in het ontwerp het grenspercentage van 6 op 4 is gebracht 
— er bovendien toe leiden dat het algemene minimum van één 
percent te snel wordt bereikt. 

Mede ter voldoening aan de wens van de hier aan het woord 
zijnde leden, te vernemen hoe de vermindering van het onzui-
vere inkomen plaats vindt wanneer er zowel ziektekosten als 
andere buitengewone lasten zijn, lijkt het de ondergetekenden 
dienstig >de berekening van de vermindering wegens buitenge 
wone lasten te illustreren aan de hand van een overigens wil-
lekeurig gekozen voorbeeld. Stel dat een belastingplichtige over 
een bepaald jaar een onzuiver inkomen heeft genoten van 
f 25 000. Zijn persoonlijke verplichtingen bedragen f 3000, ter-
wijl hij wegens ziektekosten f 600 en wegens ondersteuning van 
een familielid f 1200 heeft uitgegeven. De berekening loopt 
volgens het bij de bespreking van artikel 3 verstrekte schema 
als volgt: 

Onzuiver inkomen ƒ 25 000 
Persoonlijke verplichtingen ƒ 3000 

Buitengewone lasten: 
a. ziektekosten, waarvan meetellen 

f 600 — 2 i pet. van (f 25 000 — 
f 3000) is 50 

b. ondersteuning familielid 1200 
giften — 

4 250 

Inkomen ƒ 20 750 
Te verrekenen verliezen — 

Belastbaar inkomen ƒ 20 750 

Het percentage van artikel 38, tweede lid, wordt toegepast op 
f 22 000 (f 25 000 — f 3000). 

In afwijking van de huidige regeling gaan de artikelen 38, 
tweede lid, en 39, tweede lid, van het ontwerp uit van het on-
zuivere inkomen, nadat dit is verminderd met de persoonlijke 
verplichtingen. Deze wijziging is aangebracht omdat het de 
ondergetekenden juister voorkomt dat de te verrekenen verlie-
zen bij de beoordeling van het abnormale karakter van een uit-
gaaf (buitengewone lasten) of van de bijzondere offervaar-
digheid (giften) buiten aanmerking blijven. Andere consequen-
ties dan het elimineren van de verliescompensatie zijn aan het 
verschil tussen de regeling van het Besluit 1941 en die van het 
ontwerp niet verbonden. 

Met de hier aan het woord zijnde leden achten de onderge-
tekenden het redelijk dat een voorziening wordt getroffen die 
aftrek mogelijk maakt van een lijfrentepremie, nodig om een 
redelijke toekomstvoorziening in het leven te roepen voor een 
geestelijk of lichamelijk gebrekkig kind, dat niet of slechts zeer 
ten dele in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. 
Deze voorziening is vervat in onderdeel XXI, letter B, van de 
bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging. Te 
dezer zake moge worden verwezen naar hetgeen daaromtrent 
hierboven onder artikel 37 is opgemerkt. 

Verschillende leden achten het minder juist een reeds jaren 
bestaande regeling in feite drastisch in te perken. Zoals hier-
boven reeds is uiteengezet, menen de ondergetekenden dat 
deze inperking aanvaard moet worden als consequentie van 
het streven de nieuwe regeling zuiverder aan haar doelstelling 
te doen beantwoorden. Hoe deze leden tot hun opvatting ko-
men dat het ontwerp in beginsel uitgaat van de gedachte het 
draagkrachtbeginsel te verfijnen, is de ondergetekenden niet 
duidelijk. Met betrekking tot de in dit verband tevens ter 
sprake gebrachte belastingvrije voet mogen de ondergeteken-
den eraan herinneren dat deze bij de jongste, op 1 juli 1962 
ingegane, tariefsherziening belangrijk is verhoogd. 

Op grond van motieven van billijkheid en eenvoud komt het 
dezelfde leden gewenst voor de mogelijkheid te openen ne-
gatieve buitengewone lasten te accepteren. De ondergeteken-

den achten deze suggestie, mede gelet op het arrest van de Ho-
ge Raad van 2 november 1960, B.N.B. 1960/321, op zichzelf 
beschouwd juist. Zij menen echter dat het niet verantwoord is 
de tekst vun de wet te verzwaren niet een dergelijke regeling, 
die aanzienlijke complicaties zou medebrengen. Het moet naar 
hun oordeel aan de toekomstige jurisprudentie worden overge-
laten om door interpretatie van de term „op de bdastingplich-
tige drukkende uitgaven" in dit opzicht tot een bevredigende 
wetstoepassing te geraken. 

De vraag van deze leden of het begrip levensonderhoud van 
het ontwerp overeenkomt met het standpunt dat de Hoge Raad 
ten deze thans inneemt, beantwoorden de ondergetJkenden 
bevestigend. Volgens constante jurisprudentie omvat het be-
grip levensonderhoud niet alleen voorziening in de eerste levens-
behoeften van de ondersteunde, doch mede hetgeen nodig is 
„om hem in staat te stellen tot het voeren van een redelijk 
bestaan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving" (zie 
o.a. het arrest van de Hoge Raad van 6 december 1945, 
B. 8008). 

Bij bevestigende beantwoording van het voorgaande stellen 
dezelfde leden de vraag of in dat geval de fiscale neutraliteit 
voldoende in acht wordt genomen. Het is de ondergetekenden 
niet duidelijk wat in dit verband met fiscale neutraliteit wordt 
bedoeld. Mocht het zijn dat deze leden hiermede de invloed 
van het fiscale recht op het civiele recht op het oog hebben, 
dan zien de ondergetekenden geen aanleiding tot bezorgdheid. 
Sinds de autonomie van het belastingrecht algemeen is aan-
vaard, bestaat er huns inziens weinig bezwaar tegen dat het fis-
cale recht een ruimer begrip levensonderhoud hanteert dan 
het civiele recht. 

Met instemming hebben de ondergetekenden kennis geno-
men van de opmerkingen van enkele leden, die de koppeling 
van het bedrag waarboven de buitengewone lasten pas voor 
aftrek in aanmerking komen, aan een percentage van het in-
komen rechtvaardig achten. 

Evenzeer schenkt het de ondergetekenden voldoening dat 
het voorstel ook voor de kosten van opleiding of studie voor 
een beroep een belastingrcductie mogelijk te maken, bij zeer 
vele leden een gunstig onthaal heeft gevonden. Deze leden 
verbinden daaraan de opmerking dat de reductie ook behoort 
te gelden voor de kosten van het schrijven van een procf-
schrift. Uit overweging dat de promotie als een afronding 
van een academische opleiding moet worden aangemerkt, wil-
Ien de ondergetekenden gaarne verklaren dat kosten daarvoor 
naar hun oordeel kunnen worden aangemerkt als kosten van 
opleiding of studie in de zin van artikel 38, eerste lid, letter c, 
van het ontwerp. 

De door vele andere leden ter sprake gebrachte minimum-
grens van f120 voor de uitgaven ter zake van opleiding of 
studie voor een beroep is, behalve op de overweging van een 
— op zichzelf uiteraard steeds zeer wenselijke — beperking 
van werkzaamheden van de belastingadministratie, gegrond op 
de overweging dat voor het verlenen van een tegemoetkoming 
in beginsel alleen aanleiding is bij uitgaven van enige om-
vang. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat door 
de verlaging van de oorspronkelijk voorgestelde grens van 
f200 tot f120 per jaar met name voor de heffing van de 
loonbelasting studiekosten reeds als buitengewone last meetel-
len zodra zij meer bedragen dan f 10 per maand. Niettemin 
hebben de ondergetekenden aanleiding gevonden tot een her-
nieuwde afweging van de hier in het geding zijnde factoren. Zij 
menen dat er voldoende aanleiding is de volle consequentie 
te aanvaarden van het feit dat de regeling tot aftrek van de 
onderhavige kosten een onderdeel vormt van de — een al-
gemeen werkende bencdengrens inhoudende — regeling voor 
buitengewone lasten, en derhalve de grens van f 120 voor 
deze kosten te laten vervallen. Bij onderdeel XXII van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging hebben zij 
daarom de hierbedoelde grens geschrapt. 

Naar de mening van de ondergetekenden bestaat er geen 
enkele twijfel, dat, mede gelet op artikel 5, eerste lid, van het 
ontwerp, onder de kosten van opleiding of studie voor een 
beroep ook die van de echtgenote vallen. 
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Overwegende dat de studiekosten toch moeilijk kunnen 
worden beschouwd als „uitgaven, welke algemeen als een 
persoonlijk onheil worden gezien", vragen vele leden zich af 
of artikel 38 wel de juiste plaats is voor de aftrek van studie-
kosten. De plaatsing van de studiekosten in het ontwerp heeft 
de nodige aandacht van de ondergetekenden gehad. Na ampele 
overweging is een keus gemaakt ten gunste van de buitenge-
wone lasten. Ofschoon de studiekosten inderdaad niet als 
„onheilsuitgaven" zijn aan te merken, evenmin als trouwens 
in doorsnee de bevallingskosten, kunnen zij toch wel hiermede 
op een lijn worden gesteld, in zoverre aan deze uitgaven een 
prioriteit boven belastingheffing moet worden verleend. Deze 
prioriteit is naar de mening van de ondergetekenden gerecht-
vaardigd, omdat met de bevordering van de studiezin een groot 
maatschappelijk belang is gemoeid. Rangschikking van de 
studiekosten onder de aftrekbare kosten (kosten van verwer-
ving) is uit belastingtheoretisch oogpunt minder juist. Naar 
algemene opvatting zijn de aftrekbare kosten steeds nauw ver-
bonden aan een bepaalde bron van inkomen. Van de in het 
onderhavige artikel aan de orde zijnde studiekosten kun dit 
niet worden gezegd; ten hoogste kunnen ze in relatie worden 
gebracht — doch ook niet steeds — met een toekomstige 
bron van inkomen. Uit fiscaal oogpunt dient ertegen te worden 
gewaakt dat het begrip aftrekbare kosten te zeer denatureert. 

Verschillende leden gaven de voorkeur aan plaatsing van de 
studiekosten in een afzonderlijk artikel, waarbij zij als voor-
deel zagen dat de drempel van artikel 38, tweede lid, voor 
deze uitgaven dan zou vervallen. Uit het bovenstaande moge 
blijken waarom rangschikking van de studiekosten onder de 
buitengewone lasten is verkozen. Plaatsing in een afzonder-
lijk artikel is naar de mening van de ondergetekenden onge-
wenst. Nu de eis dat de uitgaven ter zake van opleiding of 
studie voor een beroep om voor aftrek in aanmerking te ko-
men minimaal f 120 moeten bedragen, bij nota van wijziging 
is geschrapt, kan de onderwerping van deze uitgaven aan de 
algemene grens, genoemd in artikel 38, tweede lid, te minder 
worden gemist. Het vervallen van de grens van f 120 is immers 
— zoals hierboven is uiteengezet — juist gebaseerd op het 
feit dat de regeling voor studiekosten deel uitmaakt van die 
inzake buitengewone lasten. Voorts valt te bedenken dat rang-
schikking van de studiekosten onder de buitengewone lasten 
ook in het voordeel van de contribuabelen kan werken, nl. 
in de gevallen waarin dit ertoe leidt dat de algemene grens 
van artikel 38, tweede lid, eerder wordt bereikt. 

Artikel 39. De vele en de verschillende leden die naar het 
arrest van de Hoge Raad van 25 januari 1961, B.N.B. 1961/ 
132, verwijzen, achten dat arrest in overeenstemming met de 
parlementaire geschiedenis van het huidige artikel 51a. Zij 
staan echter een verzwakking voor van de eis tot staving van 
de giften met schriftelijke bescheiden in die zin, dat naar hun 
mening volstaan zou kunnen worden met een schriftelijk sta-
ven van de giften. Naar de mening van de ondergetekenden 
is de eis van staving met bescheiden, juist waar het gaat om 
giften, zinvol. Immers zou bij giften — anders dan bij andere 
uitgaven — zonder dit voorschrift het afgeven van een bewijs-
stuk door de begiftigde instelling in vele gevallen achterwege 
blijven. Aangezien controle op de giften bij de begiftigde in-
stelling praktisch niet uitvoerbaar is, zou voor de controle geen 
enkel bewijsstuk aanwezig zijn. 

De beperking van de regeling tot giften in geld, waartegen 
verschillende leden bezwaren aanvoeren, heeft voornamelijk 
ten doel te voorkomen dat giften van nog niet vervallen cou-
pons en dividendbewijzen — giften dus van waarden welke 
geen deel uitmaken van het fiscale inkomen — in de faciliteit 
worden betrokken. Nu inzake dergelijke schenkingen een 
nieuwe regeling is getroffen in de onderdelen XI en XIII van 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging, kan 
deze beperking vervallen. Een wijziging van de bepaling in deze 
zin is door de ondergetekenden opgenomen in onderdeel XXIII, 
letter A, van die nota. Deze wijziging brengt tevens met zich 
mede dat schenkingen van voorwerpen van geschiedenis en 
kunst in de faciliteit delen. De ondergetekenden achten het 

niet nodig zich op dit stuk met de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen te verstaan. 

Met betrekking tot het oordeel van de eerder aan het woord 
zijnde vele leden dat de minimum-grens en de muximum-grens 
dienen te verdwijnen, zij het volgende opgemerkt. Voorop 
dient te worden gesteld dat het hier gaat om een faciliteit die 
niet vanzelfsprekend uit de grondbeginselen van de inkomsten-
belasting voortvloeit, doch in het bijzonder gericht is op het 
helpen lenigen van de financiële nood van bepaalde instellin-
gen. De onderhavige regeling draagt daarom een uitzonde-
ringskarakter; zij treedt buiten het terrein van de primaire 
fiscale doeleinden. Het ligt dan ook voor de hand dat zij 
een beperkt karakter draagt — zonder hetwelk immers het 
fiscale facet te zeer in de verdrukking zou geraken — en dat 
zij derhalve wordt gebonden aan een minimum- en een 
maximum-grens. Ten aanzien van de minimum-grens zij bo-
vendien nog opgemerkt dat een doen vervallen daarvan het 
doel van de regeling, de prikkel om ruimer te schenken, zou 
verzwakken en normale uitgaven welke duidelijk geen offer-
karakter dragen, in de faciliteit zou betrekken. Daaraan zij nog 
toegevoegd dat een benedengrens noodzakelijk is om de ge-
vallen te beperken tot een voor de belastingdienst verwerkbaar 
aantal. 

De ondergetekenden menen dat de door de aan het woord 
zijnde leden voorgestelde tekst voor het tweede lid van het 
onderhavige artikel de inhoud van de bepaling niet zuiver 
weergeeft. Volgens de door deze leden voorgestelde tekst 
zou immers de gift ten minste f 120 méér moeten bedragen 
dan 1 pet. van het onzuivere inkomen, alvorens van een aftrek 
sprake zou kunnen zijn. De mening van deze leden dat hun 
voorstel de redactie zou verbeteren, kunnen de ondergeteken-
den dan ook niet delen. 

Omtrent het standpunt van verschillende leden en ook van 
verscheidene leden met betrekking tot de maximum-grens zij 
het volgende opgemerkt. Wat er moge zijn van de toeneming 
van de belastingdruk, men mag niet vergeten dat tegenover 
de stijging van de door de hier relevante instellingen benodigde 
bedragen sinds 1952 een stijging van de inkomens sedert dat 
jaar staat. Zou er in 1952 een in een vast bedrag uitgedrukt 
maximum zijn ingevoerd, dat zou er ongetwijfeld reden kun-
nen zijn dit bedrag te herzien in verband met de verandering 
van de koopkracht van de gulden. Een percentage echter 
gaat mee met wijzigingen van de inkomens, welke — over het 
geheel genomen — weer een zeker verband houden met stijgin-
gen van de prijzen. In zoverre echter kunnen de ondergeteken-
den met deze leden meegaan, dat ook zij bij nader inzien menen 
dat mede in verband met de toeneming van het aantal instel-
lingen en de verruiming van hun werkterrein een verhoging van 
het maximum redelijk is. In onderdeel XXIII, letter B, van de 
bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging is dan 
ook voorgesteld dit percentage te brengen op 6. Met betrekking 
tot de door deze leden bedoelde „bijdrage" van de Staat zij 
nog opgemerkt dat deze ten laste komt van de belastingbeta-
lers. Dit staat dan tegenover het vermoedelijk door deze le-
den bedoelde feit dat de „last", ontstaan door een geringere 
lust tot schenken, uiteindelijk eveneens ten laste van de belas-
tingbetalers zou komen. Dit laatste geldt echter zeker niet voor 
alle gevallen. Bovendien mag niet worden vergeten dat toch 
ook thans wel giften zullen worden gedaan die de grens van 
5 pet. van het inkomen overschrijden. 

De ondergetekenden kunnen instemmen met de opvatting 
van verscheidene leden, dat het bewoonbaar houden van 
bouwwerken uit vroegere bloeiperioden van de architectuur 
een cultuurbelang van de eerste orde is. Niettemin hebben 
zij er bezwaren tegen, giften welke niet door tussenkomst van 
op dit terrein werkzame instellingen aan dit doel ten goede 
komen, in de regeling te betrekken. De door het karakter en 
de doelstelling van de bepaling gestelde grenzen zouden wor-
den overschreden, indien die bepaling zou worden uitgebreid 
tot giften in de persoonlijke sfeer. De gedachte van deze leden 
doortrekkende, zou men ook rechtstreekse giften van persoon 
tot persoon in het charitatieve en het wetenschappelijke vlak 
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onder de regeling moeten brengen. Daarbij dient te worden 
bedacht dat een zodanige fundamentele uitbreiding van de 
bepaling ook de voorgestelde regeling voor buitengewone las-
ten, neergelegd in artikel 38, in een geheel nieuw licht zou 
plaatsen. 

Naar aanleiding van de vraag van vele andere leden wat de 
betekenis is van „niet verplichte" in het derde lid van dit ar-
tikel, delen de ondergetekenden mede dat deze woorden het 
vrijwillige karakter van de bijdragen willen aanduiden. On-
der de hier bedoelde bijdragen valt niet de voldoening van 
contributie, welke immers ook naar het spraakgebruik niet 
als een „vrijwillige bijdrage" kan worden aangemerkt. Bij de 
aanschrijving van 24 juli 1953, nr. 4, is echter goedgekeurd 
dat bepaalde contributies, welke ten aanzien van het lid c.q. 
de contribuant praktisch op één lijn zijn te stellen met do-
naties, met niet verplichte bijdragen worden gelijkgesteld. 
Contributies aan verenigingen zoals het Humanistisch Verbond 
kunnen dan ook als giften worden aangemerkt, indien zij vol-
doen aan de in de vorenbedoelde aanschrijving gestelde cri-
teria. 

Onder de term „kerkelijke belastingen", waarover door 
verschillende leden een vraag wordt gesteld, dienen — nu eer-
der in het derde lid vrijwillige bijdragen worden genoemd — 
te worden verstaan periodieke bijdragen aan kerkgenootschap-
pen welke een verplicht karakter dragen. 

HOOFDSTUK III 
Voorwerp van de belasting bij buitenlandse 

belastingplichtigen 
A Igemeen 
De internationale opvattingen met betrekking tot de terri-

toriale verdeling van de belastingheffing gaan in hoofdzaak 
uit van het domiciliebeginsel enerzijds en het situsbeginsel an-
derzijds. Ook het ontwerp hanteert beide beginselen. Het domi-
ciliebeginsel — waarbij de belastingheffing gegrond wordt op 
de woonplaats — komt tot uiting in zoverre hier te lande wo-
nenden voor hun gehele inkomen belastingplichtig zijn (verge-
lijk in het bijzonder de artikelen 3 en 4 van het ontwerp). Het 
situsbeginsel — waarbij de belastingheffing aanknoopt bij het 
land waar het inkomen zijn oorsprong vindt — is in het ont-
werp belichaamd in zoverre niet hier te lande wonenden voor 
de voordelen uit bepaalde binnenlandse bronnen van inkomen 
in de inkomstenbelasting worden betrokken. Deze binnenland-
se bronnen van inkomen worden in artikel 41 limitatief opge-
somd. Het ontwerp sluit in dit opzicht, behoudens de in arti-
kel 41, derde lid, van het ontwerp opgenomen regeling, welke 
hierna uitvoerig ter sprake komt, geheel aan bij het Besluit 
1941. In dit verband zij opgemerkt, dat ook de heffing van di-
videndbelasting van buitenlandse aandeelhouders (verwezen zij 
naar het ontwerp van Wet op de dividendbelasting 1960) als 
toepassing van het situsbeginsel moet worden gezien. Het 
situsbeginsel vindt in de Nederlandse wetgeving beperkter toe-
passing dan in de wetgeving van de meeste andere Staten. Dit 
betreft met name de omstandigheid, dat in het algemeen geen 
belasting wordt geheven van naar het buitenland vloeiende 
royalty's en interest, terwijl voorts buitenlandse scheep- en lucht-
vaartmaatschappijen in het algemeen niet in de Nederlandse 
belastingheffing worden betrokken (vergelijk artikel 42, eerste 
lid). 

Het onderhavige ontwerp bevat geen bepalingen die tot wij-
ziging van bestaande overeenkomsten ter vermijding van dub-
bele belasting aanleiding zouden moeten geven. Alleen zou in 
de gevallen waarin deze overeenkomsten een regeling ter zake 
van de woonplaats bevatten die niet in overeenstemming is met 
de bepaling, vervat in artikel 2, tweede lid, van het ontwerp 
met betrekking tot de belastingplicht van diplomatieke verte-
genvvoordigers en daarmede gelijk te stellen personen, tot wij-
ziging van de overeenkomst moeten worden overgegaan ten 
einde de vermelde bepaling in de verhouding tot het desbetref-
fende land tot haar recht te doen komen. Een zodanige situa-
tie doet zich slechts voor ten aanzien van enkele verdragen, te 
weten die met België, Denemarken, Frankrijk en Hongarije. 

Artikel 40. De vraag van verschillende leden of voldoende 
vaststaat dat aftrek van te verrekenen verliezen beperkt is 
tot die welke voortvloeien uit binnenlandse bronnen als zijn 
bedoeld in artikel 41, geeft de ondergetekenden aanleiding 
het volgende op te merken. Naar uit de memorie van toe-
lichting op de artikelen 40, 41 en 42 blijkt, heeft het niet 
in de bedoeling gelegen wijzigingen, andere dan die welke 
aldaar zijn vermeld, aan te brengen in de regeling van 
de buitenlandse belastingplicht zoals die is opgenomen in 
het Besluit 1941. Onder het Besluit 1941 is de aftrek 
van te verrekenen verliezen beperkt tot die welke voort-
vloeien uit binnenlandse bronnen als bedoeld zijn in artikel 41. 
Naar het oordeel van de ondergetekenden brengen de in het 
ontwerp opgenomen bepalingen daarin geen wijziging. De 
systematiek toch van het ontwerp, welke consequent onder-
scheid maakt tussen binnenlandse belastingplichtigen met een 
belastbaar inkomen enerzijds en buitenlandse belastingplich-
tigen met een belastbaar binnenlands inkomen anderzijds, 
brengt mede dat dit onderscheid ook met betrekking tot de te 
verrekenen verliezen wordt doorgetrokken. Niettemin hebben 
de ondergetekenden er geen bezwaar tegen om, ten einde ieder 
misverstand uit te sluiten, uitdrukkelijk in het ontwerp vast te 
leggen dat bij de berekening van het binnenlandse inkomen 
slechts aftrek van te verrekenen verliezen is toegestaan voor 
zover deze voortvloeien uit binnenlandse bronnen als zijn be-
doeld in artikel 41 van het ontwerp. In verband met het voren-
staande is bij onderdeel XXIV, letter A, van de bij deze me-
morie behorende tweede nota van wijziging artikel 40, tweede 
lid, van het ontwerp aangevuld. 

Artikel 41. Naar aanleiding van de voorgestelde redactie 
van artikel 41 , eerste lid, letter a, van het ontwerp, waarover 
verschillende leden gaarne inlichtingen zouden ontvangen, be-
vestigen de ondergetekenden dat deze ertoe leidt dat winst uit 
landbouwbedrijven, voor zover binnen het Rijk gedreven, alleen 
wordt belast indien de onderneming wordt gedreven met behulp 
van een binnen het Rijk aanwezige vaste inrichting of van een 
vaste vertegenwoordiger binnen het Rijk. Hierbij zij ter voor-
koming van misverstand aangetekend dat blijkens artikel 41, 
eerste lid, letter a, van het ontwerp hier te lande gelegen land-
bouwgronden als een binnen het Rijk aanwezige vaste inrich-
ting worden aangemerkt. 

Met betrekking tot de door dezelfde leden gestelde vraag 
of mag worden aangenomen dat ten aanzien van landbouw-
bedrijven, ten dele aan deze en ten dele aan gene zijde van de 
rijksgrens liggend, de belastingplicht in Nederland beperkt 
blijft tot de winst van het in Nederland gelegen bedrijfsgedeel-
te, merken de ondergetekenden op dat deze formulering juist 
is, mits onder de winst van het in Nederland gelegen deel van 
het bedrijf wordt verstaan de winst behaald met behulp van de 
in Nederland aanwezige vaste inrichting of vaste vertegen-
woordiger. De wijze waarop deze winst wordt bepaald is af-
hankelijk van de omstandigheden en wordt van geval tot ge-
val beoordeeld. Wordt, zoals meestal het geval zal zijn, voor 
het Nederlandse bedrijfsgedeelte geen afzonderlijke boekhou-
ding gevoerd, dan zullen veelal factoren als de aard van het be-
drijf. de verbouwde produkten en de bebouwde oppervlakte 
een belangrijke rol spelen, mede ook omdat zij aan de hand 
van empirisch verkregen normen een goede vergelijkingsmaat-
staf bieden. Het vorenstaande geldt uiteraard niet, voor zover 
bij verdrag een andere grondslag voor de berekening is aan-
gewezen. Zo is in het slotprotocol van het verdrag tussen Ne-
derland en België van 20 februari 1933 ter voorkoming van 
dubbele belasting van inkomsten, winst en vermogen. goedge-
keurd bij de wet van 25 april 1935 (Stb. 214). bepaald dat de 
inkomsten van landbouwondernemingen die zich op het grond-
gebied van Nederland en België uitstrekken, in iedere staat 
zullen worden belast in verhouding tot de uitgestrektheid van 
de gronden die daar gelegen zijn. 

Met de opmerking van meerbedoelde verschillende leden 
dat vaststelling van de winst, behaald met een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting c.q. vertegenwoordiger, geen gemak-
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kclijke opgaaf is, kunnen de ondergetekenden geheel instem-
mcn. Dit terrein leent zich moeilijk tot concretisering, te meer 
waar zelden gesteund kan worden op een handelsrechtelijke of 
bedrijfseconomische ondergrond. Veelal moet van geval tot 
geval worden onderzocht op welke wijze de winst van een vaste 
inrichting dient te worden vastgesteld. Ook in internationale re-
gclingen wordt zelden op enigszins nauwkeurige wijze aangc-
gevcn hoe ten aanzien van vaste inrichtingen de winstvaststcl-
ling dient te geschieden. Zou men tot het vastleggen van alge-
mene normen in de Nederlandse wetgeving willen overgaan, 
dan zouden die normen noodzakelijkerwijs in zodanig algemene 
bewoordingen moeten worden geformuleerd, dat de door de 
leden beoogde voorkoming van ongelijke behandeling niet zou 
worden gewaarborgd. Bovendien zou de wettelijke keus van 
een of meer bepaalde normen het gevaar doen ontstaan dat 
niet voldoende rekening kan worden gehouden met de veelvor-
migheid welke het bedrijfsleven vertoont, hetgeen eveneens tot 
een in wezen ongelijke behandeling zou kunnen leiden. Ten-
slotte zouden wettelijke normen de positie van Nederland bij 
onderhandelingen over het afsluiten van overeenkomsten ter 
vermijding van dubbele belasting kunnen bemoeilijken, door-
dat zij het gevaar oproepen dat de onderhandelingspartner 
voor hem gunstige elementen dankbaar zal aanvaarden, doch 
zal trachten voor hem ongunstige bepalingen uit te schakelen. 
Dit zou vermoedelijk meestentijds leiden tot een eenzijdig na-
deel voor Nederland. Gelet op vorenstaande overwegingen zijn 
de ondergetekenden van oordeel dat de praktijk van de winst-
vaststelling niet zou zijn gediend door het vastleggen van alge-
mene normen in de wet. 

De door verschillende leden gestelde vraag of de ondergete-
kenden het juist achten dat de buitenslands wonende bestuur-
der en commissaris van een in Nederland gevestigde n.v. als 
buitenlandse belastingplichtigen worden aangemerkt, ook wan-
neer de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk buiten Neder-
land worden verricht, beantwoorden de ondergetekenden beves-
tigend. Voor het in de Nederlandse inkomstenbelasting betrek-
ken van de door de aan het woord zijnde leden bedoelde belo-
ningen — een gedragslijn welke niet afwijkt van die onder het 
Besluit 1941 — kunnen verschillende motieven worden ge-
noemd. Het hanteren van het criterium van de plaats van ar-
beid voor de onderhavige categorieën van personen leidt tot 
onzekerheid in de niet zeldzame gevallen waarin het moeilijk 
is vast te stellen waar de arbeid wordt verricht. Ook het Fis-
cale Comité van de O.E.E.S. (thans O.E.S.O.) heeft dit motief 
laten gelden bij het ontwerpen van een bepaling van gelijke 
strekking (artikel IX) . Overigens wordt in vele overeenkomsten 
ter vermijding van dubbele belasting reeds een gelijksoortige 
bepaling aangetroffen, waarbij een bijzondere binding tussen 
de desbetreffende personen en het lichaam waarvoor zij werk-
zaam zijn, is aangenomen. Een ander motief voor de in het 
ontwerp opgenomen regeling is van verdragspolitieke aard. 
Aangezien — gelijk hierboven reeds is vermeld •— in overeen-
komsten ter vermijding van dubbele belasting veelal een be-
paling wordt opgenomen van dezelfde strekking als de door 
het Fiscale Comité van de O.E.E.S. ontworpen bepaling, bezit 
Nederland als partij bij een dergelijke overeenkomst de be-
voegdheid beloningen van bestuurders en commissarissen van 
hier te lande gevestigde naamloze vennootschappen te belasten. 
Het is gewenst dat Nederland van deze bevoegdheid gebruik 
kan maken, nu Nederland bij een dergelijke overeenkomst zij-
nerzijds de bevoegdheid prijs geeft in het omgekeerde geval be-
lasting te heffen, ook dan wanneer de arbeid op Nederlands 
grondgebied wordt verricht. Tenslotte zien de ondergeteken-
den als belangrijk motief dat de regeling van het ontwerp een 
wapen vormt in de strijd tegen belastingvlucht. 

De ondergetekenden hebben kennis genomen van de door 
vele leden aangehaalde overweging van de Hoge Raad in zijn 
arrest van 22 januari 1958, B.N.B. 1958/98. Hoezeer inter-
nationaal in het belastingrecht de algemene regel toepassing 
vindt dat inkomsten uit een particuliere dienstbetrekking uit-
sluitend mogen worden belast in de Staat waar de werknemer 
woont, dan wel zijn dienstbetrekking vervult, dit neemt niet 
weg dat, zoals in het voorgaande reeds is betoogd, juist ten aan-

zien van de hier in het geding zijnde personen in veel gevallen 
een andere regel geldt. Naar het oordeel van de onder-
getckenden strookt het niet met de tekst en bedoeling van de 
onderwerpelijke bepaling, deze te beperken tot directeuren of 
commissarissen die bevoegd zijn in Nederland bestuur te voe-
ren over de vennootschap bij wie zij zijn aangesteld. Ter ver-
duidelijking van deze opzet zullen de ondergetekenden bij nota 
van wijziging artikel 2, derde lid, letter c, van het ontwerp 
van Wet op de loonbelasting 1960 aanvullen in dier voege, 
dat uitdrukkelijk komt vast te staan dat die bepaling — en 
mitsdien ook het onderhavige artikel —• toepassing vindt op 
iedere bestuurder of commissaris van een binnen het Rijk ge-
vestigde naamloze vennootschap, ongeacht of diens bevoegd-
heid al dan niet is beperkt tot buiten het Rijk gelegen gedeel-
ten van de onderneming dier vennootschap. 

De vraag van vele andere leden of het voor de toepassing 
van artikel 41 , eerste lid, letter b, 2°, onverschillig is of in-
komsten uit hier te lande gelegen onroerende goederen krach-
tens zakelijk, dan wel krachtens persoonlijk recht worden ge-
noten, beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. Inge-
volge artikel 40, vierde lid, vindt ten deze artikel 21 overeen-
komstige toepassing en krachtens dat artikel vormen voor-
delen, getrokken uit niet tot het vermogen van een onderne-
ming behorende onroerende goederen, „inkomsten uit vermo-
gen" in de zin van het ontwerp, zonder dat een onderzoek no-
dig is naar de rechten krachtens welke de voordelen worden 
getrokken (vergelijk blz. 41, linker kolom, bovenaan, van de 
memorie van toelichting bij het ontwerp). 

De door verscheidene leden gestelde vraag of artikel 41, 
eerste lid, letter b, 5°, betekent, dat, ongeacht eventueel be-
staande verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, bui-
tenlandse belastingplichtigen ter zake van hun zuivere inkom-
sten uit een aanmerkelijk belang in de Nederlandse inkom-
stenbelasting worden betrokken, moet ontkennend worden be-
antwoord. Op grond van de regel: verdrag gaat boven wet 
(artikel 66 van de Grondwet) zullen bij een eventuele contraire 
verdragsregeling de bepalingen van het verdrag prevaleren bo-
ven die van de nationale wet. 

De opbrengst uit het bezit van obligaties of schuldvorderin-
gen ten laste van een vennootschap met een geheel of ten dele 
in aandelen verdeeld kapitaal, is — overeenkomstig de onder 
het Besluit 1941 geldende regeling — bij de buitenslands 
wonende genieter die een aanmerkelijk belang heeft, als object 
van belastingheffing aangewezen, omdat het bij de sterke eco-
nomische binding met Nederland die voortvloeit uit het bezit 
van een aanmerkelijk belang in een binnen het Rijk gevestig-
de vennootschap, voor de hand ligt bij de belastingheffing ook 
het geheel van economische belangen bij de vennootschap in 
aanmerking te nemen, onverschillig of deze, civielrechtelijk 
gesproken, in aandelen dan wel in obligaties of schuldvorde-
ringen ten laste van de vennootschap zijn belichaamd. Boven-
dien wordt op deze wijze voorkomen dat buitenlandse belas-
tingplichtigen de Nederlandse belastingheffing trachten te ont-
gaan door eigen vermogen van de vennootschap om te zetten 
in een geldlening. 

De aan het woord zijnde verschillende leden zijn voorts van 
mening dat de redactie van artikel 41, eerste lid, letter b, 6°, 
ruimer is dan de overeenkomstige bepaling van het Besluit 
1941. Zij verbinden daaraan de gevolgtrekking dat volgens de 
redactie van het ontwerp bv. het pensioen van een in het 
buitenland wonende oud-wethouder in de Nederlandse in-
komstenbelasting wordt betrokken. Deze gevolgtrekking is 
juist, doch dit houdt niet in dat zulks een uitbreiding 
van de bestaande belastingplicht zou betekenen. Immers, ook 
onder het Besluit 1941 is een oud-wethouder in het gestelde 
geval aan de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting on-
derworpen. De veronderstelling, dat op dit punt ten gevolge 
van een ruimere redactie een tegenstelling zou bestaan tus-
sen hetgeen thans geldt en de regeling van het ontwerp, moet 
dan ook op een misverstand berusten. 

Ook de veronderstelling van deze leden dat het object van 
de belastingheffing wordt uitgebreid doordat de in het Besluit 
1941 gebezigde begrippen „Nederlandsen openbaar lichaam" 
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en „Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds" in het ontwerp zijn 
vervangen door de term „Nederlandse publiekrechtelijke 
rechtspersoon" achten de ondergetekenden niet juist. Deze wij-
ziging moet gezien worden als een vereenvoudiging van de 
tekst, welke materieel geen gevolgen heeft. Voorts wijkt de in 
het ontwerp gebezigde terminologie „periodieke uitkeringen 
en verstrekkingen van publiekrechtelijke aard" enigermate af 
van die van het Besluit 1941, doch zulks is verklaarbaar door-
dat aansluiting is gezocht bij de terminologie van artikel 26. 

Op het verzoek van verscheidene leden om te vernemen in 
hoeverre artikel 41, eerste lid, letter c, van het ontwerp af-
wijkt van het regime van het Besluit 1941, kunnen de onder-
getekenden mededelen dat de oude en de nieuwe regeling 
materieel dezelfde betekenis hebben. 

Naar aanleiding van het betoog van vele leden betreffende 
het bij de nota van wijziging voorgestelde nieuwe derde lid 
van artikel 41, bij welk betoog verschillende andere leden zich 
aansluiten, merken de ondergetekenden het volgende op. Dat 
de ontworpen bepaling een inbreuk zou betekenen op de 
overigens sinds lang geldende beginselen voor belastingplicht 
in Nederland in verband met een dienstbetrekking, kunnen zij 
niet inzien. In dit verband mogen zij wijzen op hun opmerking 
in de laatste alinea van de toelichting op de punten XVIII en 
XIX van de eerdergenoemde nota van wijziging. Zoals aldaar 
is vermeld, beoogt de onderhavige bepaling geenszins een 
principiële uitbreiding van de werkingssfeer van de Nederland-
se belastingheffing. In wezen houdt de bepaling slechts een 
uitbreiding in van het in artikel 41, eerste lid, letter b, 1°, 
gehanteerde begrip „binnen het Rijk vervulde dienstbetrek-
king", en betekent zij in zoverre een door de omstandigheden 
gewettigde en op zichzelf logische aansluiting bij de internatio-
naal veld winnende gedachten omtrent de belastingheffing van 
scheepspersoneel. Weliswaar is deze aansluiting in het ont-
werp niet volledig, onder meer doordat de belastingplicht be-
perkt is tot personen van Nederlandse nationaliteit, doch dit 
kan geen argument vormen om de internationaal aan de gang 
zijnde onwikkeling zelf te ontkennen. 

Voorts zijn de ondergetekenden van oordeel dat internatio-
naal gezien de evolutie van de denkbeelden die aan het ont-
werp ten grondslag liggen, verder is voortgeschreden dan de 
hier aan het woord zijnde leden menen. Nog afgezien van de 
omstandigheid dat het voorstel van het Fiscale Comité door 
de Raad van de O.E.E.S. is aanvaard, met slechts een reserve 
van de zijde van Griekenland, hadden ten tijde van de bespre-
kingen in het Fiscale Comité België, de Bondsrepubliek Duits-
land, Italië, Noorwegen en Zweden reeds hun nationale wet-
gevingen aldus ingericht. Bovendien is een toedeling van de be-
voegdheid tot belastingheffing aan de Staat waar de leiding 
van een vervoeronderneming is gevestigd, sinds lang opgeno-
men in tal van verdragen ter voorkoming van dubbele belas-
ting, ook andere dan die welke gesloten zijn tussen O.E.S.O.-
landen. 

Het opnemen van de onderhavige bepaling heeft echter niet 
alleen ten doel de internationale ontwikkeling te volgen, ten ein-
de te voorkomen dat Nederland bij het sluiten van belasting-
verdragen in een onevenwichtige positie wordt gedrongen. 
Ook in andere opzichten heeft de bepaling waarde, en wel in 
het bijzonder omdat zich in de afgelopen jaren vele moeilijk-
heden hebben voorgedaan wegens de fiscaal bevoorrechte 
positie van ongehuwde schepelingen aan boord van Neder-
landse schepen die niet in Nederland hun thuishaven hebben. 
Aangezien deze moeilijkheden zelfs de concurrentiepositie 
tussen verschillende Nederlandse maatschappijen dreigden te 
verstoren, achten de ondergetekenden het toch bepaaldelijk 
een winstpunt van de voorgestelde regeling dat zij voorkomt 
dat dergelijke moeilijkheden zich in de toekomst zullen voor-
doen. 

De beperking die het ontwerp aanlegt door in de voorge-
stelde regeling slechts het personeel van Nederlandse nationali-
teit te betrekken, is verklaarbaar op praktische gronden. Het 
grootste deel van de niet-Nederlandse bemanning van de Ne^ 
derlandse koopvaardijvloot bestaat immers uit personen die 
uit Azië afkomstig zijn, personen voor wie het scheppen van 

een belastingplicht niet dringend is. Het Nederlandse perso-
neel behoort naar het oordeel van de ondergetekenden — ook 
als het zich langere tijd buiten Nederland bevindt — wezenlijk 
tot de Nederlandse economische en sociale sfeer; zij werken 
op schepen van een Nederlandse onderneming, hebben geen 
woonplaats buiten Nederland die onderworpenheid aan een 
buitenlandse belastingheffing zou medebrengen, en bezitten de 
Nederlandse nationaliteit. Bovendien zijn zij verzekerd in de 
zin van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet, en straks ook de Algemene Kinderbijslag-
wet. 

De ondergetekenden kunnen voorts niet inzien dat door de 
voorgestelde bepaling gediscrimineerd wordt ten aanzien van 
Nederlanders die voor andere Nederlandse ondernemingen dan 
die in de vervoerssector in het buitenland werkzaam zijn. In 
laatstbedoelde gevallen is er immers sprake van het vervullen 
van een dienstbetrekking op het grondgebied van een vreemde 
Staat, zodat aan die Staat het primaire recht tot belastinghef-
fing toekomt. In de meeste gevallen zullen trouwens deze 
Nederlanders ook in feite wel onderworpen zijn aan een met 
de Nederlandse vergelijkbare belastingheffing; de omstandig-
heid dat dit in minder ontwikkelde landen anders kan zijn, 
doet overigens aan het hier bedoelde principe niets af. 

Het vorenstaande kan tevens dienen als antwoord op het-
geen vele andere leden met betrekking tot deze kwestie hebben 
betoogd. Naar het de ondergetekenden voorkomt, zal de 
voorgestelde bepaling een nuttige werking hebben. Dit belang 
achten zij voldoende groot voor het handhaven van de bepa-
ling, ondanks de mogelijkheid dat deze voor sommige onge-
huwde schepelingen wellicht aanleiding zou kunnen zijn een 
dienstverband te zoeken bij een buitenlandse rederij. Dan ko-
men echter ook andere factoren in het geding, als bv. de 
in het algemeen bestaande voorkeur te werken aan boord van 
Nederlandse schepen en de omstandigheid dat schepelingen 
die in dienst treden van een buitenlandse rederij, daardoor 
veelal buiten de Nederlandse sociale voorzieningen komen te 
vallen. Of ten gevolge van de voorgestelde bepaling een enigs-
zins belangrijke afvloeiing van Nederlandse zeevarenden naar 
voor buitenlandse rekening varende schepen zal plaats vinden, 
valt naar de mening van de ondergetekenden dan ook sterk te 
betwijfelen. 

Het door de vele andere leden geopperde denkbeeld om 
een voor alle zeevarenden geldend bijzonder tarief, waarin de 
duur van hun verblijf buiten Nederland tot uitdrukking komt, 
te introduceren, komt de ondergetekenden niet juist voor. Zij 
achten een gelijke belastingheffing voor alle categorieën van 
belastingplichtigen principieel noodzakelijk; een afwijking van 
deze in het bijzonder in het fiscale recht geboden algemeenheid 
en gelijkheid zou licht leiden tot het ontstaan van geprivile-
gieerde groepen. Wel kan worden opgemerkt dat ter voorko-
ming van geschillen omtrent de kosten welke voor zeevaren-
den aan de vervulling van hun dienstbetrekking zijn verbon-
den, een regeling is getroffen, welke de tweede ondergetekende 
in overleg met de hierbij betrokken organisaties bij aanschrij-
ving van 1 juni 1962, nr. BI/17862, heeft herzien. 

Op de vraag van deze leden hoeveel Nederlandse zeevaren-
den op schepen onder niet-Nederlandse vlag varen, moeten de 
ondergetekenden mededelen dat exacte gegevens hieromtrent 
niet te verkrijgen zijn. Op grond van verschillende aanwijzingen 
ramen insiders dit aantal op 6000 a 7000. Wel kunnen de 
ondergetekenden concrete cijfers verstrekken omtrent het aan-
tal niet-Nederlanders dat voor het bemannen van de Neder-
landse koopvaardijvloot is aangetrokken. Op een totale beman-
ning van ruim 42 000 schepelingen waren in 1961 ongeveer 
10 800 niet-Nederlanders in dienst, waarvan bijna 6300 Chi-
nezen, ruim 1300 Spanjaarden en ongeveer 800 Duitsers. On-
der de 10 800 niet-Nederlandse schepelingen komen slechts 
160 officieren voor; de overigen behoren tot het lagere 
scheepspersoneel. 

Ten aanzien van de vraag van verschillende leden of en zo 
ja, in welke opzichten door de voorgestelde bepaling van ar-
tikel 41, derde lid, wordt afgeweken van de bestaande — in 
artikel 42 van het ontwerp overgenomen — vrijstelling voor 
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internationaal vervoer, merken de ondergetekenden het vol-
gende op. De vrijstelling voor internationaal vervoer heeft ten 
doel te voorkomen dat buiten Nederland wonende onderne-
mers met een onderneming waarvan de centrale leiding ook 
buiten Nederland is gelegen, alsmede buiten Nederland wo-
nende werknemers in de Nederlandse belastingheffing worden 
betrokken voor activiteiten die zij als onderdeel van het in-
ternationale vervoer na het passeren van de Nederlandse grens 
in Nederland verrichten. Daarbij is gedacht aan het — nor-
male — geval dat deze personen ter zake van de vermelde 
activiteiten in de belastingheffing worden betrokken in het 
land waar hun woonplaats is gelegen, al geldt de bepaling 
eveneens voor hen die ook buiten Nederland geen woonplaats 
hebben. Voor de laatstbedoelde categorie wordt nu, voor zover 
het personen betreft die de Nederlandse nationaliteit bezitten 
en werkzaam zijn in dienst van een in Nederland gevestigde 
onderneming, de internationale vervoervrijstelling ongedaan ge-
maakt door artikel 41, derde lid. Dit betekent echter geen be-
lemmering van het internationale verkeer, aangezien de be-
Iastinghcffing slechts plaats vindt in het land waar de onder-
neming gevestigd is. In dit verband zij nog opgemerkt dat in 
het Fiscale Comité van de O.E.E.S. als belangrijk motief voor 
de toedeling aan de Staat van vestiging van de vervoeronder-
neming juist heeft gegolden dat deze Staat — met het oog 
op de heffing van loonbelasting — in de beste positie verkeert 
wat de inning van en de controle on de belasting betreft. 
Bovendien treedt Nederland terug indien belastingheffing op 
grond van artikel 41, derde lid, voor de betrokkene tot dubbele 
belasting zou kunnen leiden. 

HOOFDSTUK IV 

Verrekening van verliezen 

Artikel 43. De zeer vele leden, die hier de bij artikel 5 
opgeworpen vraag herhalen of na echtscheiding dan wel na 
overlijden van de vrouw compensatie van verliezen, opgeko-
men van haar zijde, alleen plaats vindt met het inkomen van 
de man. eventueel ook in de vorm van carry back en zo ja, 
of dit wel juist geacht moet worden, willen de ondergeteken-
den gaarne verwijzen naar hun bij genoemd artikel gegeven 
beantwoording. Dat de verliescompensatie bij het overlijden 
van de man vervalt en niet overgaat op de weduwe — althans 
voor zover het van de zijde van de man opgekomen verliezen 
betreft — vindt zijn oorzaak in het persoonlijke karakter van 
de verliescompensatie, waarover hieronder nader wordt gehan-
deld. 

De tekstkritiek van Mr. W. G. van Ravels in het Weekblad 
voor Fiscaal Recht van 11 iuni 1960, nr. 4507, en van 18 juni 
1960. nr. 4508, waarover deze leden commentaar vragen, be-
treft in hoofd/aak het feit dat in het ontwerp en in de toelich-
ting daarop de term „verlies" in verschillende betekenissen 
wordt gebruikt, hetgeen naar diens mening een grove over-
tredinq uitmaakt van een van de oudste voorschriften welke 
de wetgevingstechniek kent. 

Dat inderdaad — mede in de memorie van toelichting — 
het woord „verlies" in verschillende betekenissen wordt ge-
bruikt. beamen de ondergetekenden. Zij achten het echter 
aan Gerede twiifel onderhevig of deze overtreding van de re-
gel dat de wetgever betzelfde woord niet in verschillende be-
tekenissen mag gebruiken, de aangevoerde kritiek verdient, 
nu hiervoor een bijzondere reden kan worden aangewezen. 
Vooropgesteld dient immers te worden dat deze regel 
slechts een afgeleide reëel is van het erondvoorschrift, dat de 
wetsredactie duidelijk de bedoeling dient weer te geven. Mr. 
Van Ravels heeft de ondergetekenden niet de overtuiging kun-
nen biibrengen dat dit grondvoorschrift van duidelijkheid door 
het gebruik van het woord „verlies" in verschillende beteke-
nissen wordt overtreden; integendeel geeft hij zelf telkens 
blijk dat bij hem generlei twijfel aanwezig is wat met dit 
woord in elk afzonderlijk peval wordt bedoeld. De dui-
delijkheid waarmede in de artikelen 3 en 4 het begrip „belast-
baar inkomen" in verschillende fasen wordt opgebouwd, waar-

bij aan elke fase een eigen term wordt toebedeeld, zou er naar 
de mening van de ondergetekenden niet bij winnen indien ook 
in elk dier fasen voor het begrip „verlies" een andere benaming 
zou worden gebruikt. En speciaal in het hoofdstuk ,,Verrekc-
ning van verliezen" hechten zij aan het behoud van de term 
„verlies", niet slechts omdat dit woord in deze betekenis reeds 
sinds 1927 burgerrecht heeft verkregen, doch ook omdat 
daardoor de eenheid in terminologie met de ons omringende 
landen wordt behouden. 

De moeilijkheid, die Mr. Van Ravels voorts aanwijst om tot 
een juiste berekening van een aanloopverlies te komen ingeval 
in enig jaar een aanloopverlies samenvalt met een gewoon ver-
lies, hebben de ondergetekenden ook onderkend. Zij menen 
evenwel dat deze kwestie een dusdanig technisch karakter 
draagt, dat een regeling hiervan bij uitvoeringsvoorschrift 
meer voor de hand ligt dan een regeling bij de wet. Een rege-
ling bij de wet immers zou een verzwaring van de wetsredac-
tie betekenen voor uiterst zeldzame gevallen, hetgeen een te 
ver gaand perfectionisme zou betekenen, dat zich niet ver-
draagt met het vereenvoudigingsaspect van deze herziening. 
Het zal immers niet vaak voorkomen dat een — op zichzelf 
reeds vrij zeldzaam — aanloopverlies in hetzelfde jaar wordt 
geleden als een gewoon verlies. Zou zulks niettemin het ge-
val zijn, dan zal een regeling alleen nog van betekenis zijn 
indien deze samenlopende verliezen niet binnen zes jaren kun-
nen worden gecompenseerd. De ondergetekenden willen hier 
gaarne vastleggen dat zij bereid zijn in de te zijner tijd uit te 
vaardigen uitvoeringsvoorschriften de materie zodanig te re-
gelen dat de compensatie van een normaal verlies niet wordt 
verdrongen door die van een aanloopverlies, zulks conform het 
te dien aanzien gestelde in de memorie van toelichting (ad ar-
tikel 43, laatste alinea). 

Tenslotte wijst Mr. Van Ravels nog op een redactionele 
onzuiverheid in het tweede lid van dit artikel, waar het juister 
is de woorden „het inkomen" te vervangen door „inkomens". 
Daar de ondergetekenden zich met deze opmerking kunnen 
verenigen, wordt in onderdeel XXV, letter A, van de bij deze 
memorie behorende tweede nota van wijziging deze verande-
ring voorgesteld. 

Met vele van de hier aan het woord zijnde leden achten ook 
de ondergetekenden geen noodzaak aanwezig tot wijziging van 
het derde lid van dit artikel. 

Dat verschillende leden de voorgestelde regeling een ver-
betering achten in vergelijking met de bestaande, stemt de 
ondergetekenden tot voldoening. Alvorens de wens van deze 
leden, de carry back uit te breiden tot meer dan één jaar, 
alsmede de wens van vele leden tot verruiming van de com-
pensatiemogelijkheid, zowel voorwaarts als achterwaarts, in 
beschouwing te nemen, menen de ondergetekenden iets dieper 
te moeten ingaan op het wezen van de verliescompensa-
tie, ten einde hieraan de voorgebrachte wensen te toetsen. 

De inkomstenbelasting wordt jaar voor jaar geheven naar 
een stelsel dat beoogt de totale last over de belastingplichti-
gen te verdelen naar evenredigheid van ieders draagkracht 
in elk jaar. Deze draagkracht wordt in beginsel gemeten naar 
ieders inkomen over een jaar, terwijl op deze meting cor-
recties worden aangebracht, zowel exacte wegens het aanwe-
zig zijn van persoonlijke verplichtingen, van buitengewone las-
ten en van charitatieve uitgaven, als forfaitaire op grond van 
het al of niet gehuwd zijn en het kindertal. In deze reeks van 
correcties dient nu ook de reeds jaren bestaande voorwaartse 
compensatie van verliezen te worden ingevoegd. Eensdeels, 
wijl geredelijk kan worden aangenomen dat een in enig jaar 
optredend verlies in volgende jaren nog wordt „gevoeld", met 
andere woorden de draagkracht beïnvloedt. Anderdeels om-
dat in de sector van de ondernemingen — de sector waarin 
deze verliezen vrijwel uitsluitend voorkomen — de binding van 
de draagkrachtbepaling aan het jaarinkomen te sterke jaar-
lijkse progressieverschillen zou veroorzaken door de in deze 
sector optredende kans op sterke afwisseling van positieve en 
negatieve jaarlijkse resultaten. Het in latere jaren nog „voelen" 
van een vroeger geleden verlies heeft in de tijd een zekere 
natuurlijke grens, daar de teweeggebrachte beïnvloeding van de 
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draagkracht naargelang het geleden verlies verder naar het ver-
leden wijkt, voortdurend in betekenis afneemt. Ook voor het af-
vlakken van sterke progressicvcrschillen tussen verschillende 
jaren ligt het begrenzen van de periode waarin verliezen kunnen 
worden gecompenseerd, voor de hand. De ondergetekenden me-
nen dan ook dat met de in het ontwerp neergelegde periode 
van zes jaren voor voorwaartse verliescompensatie de grens 
voldoende ruim gesteld is om zowel de draagkrachtcorrectie 
als de nivellering van progressieverschillen tot haar recht te 
doen komen. 

In het vorenstaande werd alleen de voorwaartse compensa-
tie in de beschouwing betrokken. Met de achterwaartse com-
pensatie ligt de zaak anders. Wel speelt ook hier de hierbo-
ven ontwikkelde gedachte van een zekere egalisatie van de 
progressie een rol, doch men kan moeilijk aannemen dat de 
draagkracht over een bepaald jaar wordt aangetast door een 
verlies dat eerst in de toekomst optreedt. De achterwaartse 
compensatie is dan ook niet zozeer te beschouwen als een 
correctie op de draagkracht, doch heeft meer een fiscaal-eco-
nomische functie; door een belastingrestitutie uit hoofde van 
de „carry back" vergemakkelijkt de fiscus het de contribuabe-
le zijn verlies te dragen in het jaar waarin dit wordt geleden. 
In dit licht dient ook de vijfjarige carry back te worden be-
zien, welke het ontwerp van Wet op de vennootschapsbelasting 
1960 introduceert voor schadeverzekeringmaatschappijen. De 
normale periode van één jaar wordt aldaar verlengd tot vijf 
jaren, niet slechts ter vervanging van de vroegere egalisatie-
reserve doch vooral omdat de crediteuren — die toch in de 
eerste plaats het gevaar lopen door het verlies gedupeerd te 
worden — bij de schadeverzekeringmaatschappijen vrijwel 
uitsluitend worden gevormd door personen die juist om-
dat zij zulk een verlies niet kunnen dragen, hebben gepoogd 
zich van het risico daarvan door verzekering te bevrijden. Dit 
hoofdzakelijk sociaal-economisch motief voor de carry back 
dwingt uiteraard — afgezien nog van daarvoor aanwezige 
redenen van administratieve aard — tot een begrenzing, waar-
toe de ondergetekenden in het algemeen een beperking tot één 
jaar redelijk achten, in één zeer bijzonder geval uitgebreid tot 
vijf jaren. 

In het bovenstaande hebben de ondergetekenden een po-
ging gedaan door middel van een theoretische analyse aan te 
tonen dat, van welk gezichtspunt uit men de verliescompen-
satie ook beziet, alles wijst in de richting van een zekere be-
grenzing in de tijd. De voorgestelde compensatieregeling, 
waarbij een verlies kan worden verrekend met de positieve 
inkomsten van niet minder dan acht jaren — één voorafgaand, 
het jaar zelf en zes volgende — achten zij ruim genoeg om 
de doeleinden waartoe de regeling strekt te verwerkelijken. 
Deze periode van acht jaren immers overtreft zelfs in lengte 
nog die welke men in het algemeen toekent aan de conjunc-
tuurgolven. Ook is deze periode langer dan die welke geldt in 
de overige E.E.G.-landen, waar achterwaartse compensatie 
niet voorkomt en aan de voorwaartse een limiet van ten 
hoogste vijf jaren wordt gesteld. 

Alles bijeengenomen zien de ondergetekenden dan ook geen 
reden tot een verlenging van de compensatietermijn, nóch in 
voorwaartse, nóch in achterwaartse richting. 

Met name voor de suggestie tot uitbreiding van de carry 
back tot meer dan één jaar ingeval van overlijden van de on-
dernemer of bij staken van het bedrijf, welke verschillende 
leden naar voren brengen en welke later ook door vele leden 
wordt herhaald, kunnen naar het oordeel van de ondergeteken-
den in het licht van bovenstaande beschouwingen over de car-
ry back geen overtuigende motieven worden aangevoerd. Bij 
beëindiging van het bedrijf zal immers in de meeste gevallen 
een eventueel verlies worden gecompenseerd met de bij die be-
eindiging vrijkomende, tevoren onzichtbare reserves; in dit ge-
val is een noodzaak tot uitbreiding van de carry back uiter-
aard niet aanwezig. Overtreft zulk een verlies niet de vrijko-
mende reserves — hetgeen onder meer het geval zal zijn bij be-
eindiging van het bedrijf wegens faillissement — dan zal in 
het merendeel van de gevallen de uit de carry back voort-

vloeiende belastingrestitutie eerder de crediteuren ten goede 
komen dan de belastingplichtige ondernemer zelf; ook hier kan 
dan geen economische noodzaak voor uitbreiding van de carry 
back worden aangewezen. Nog minder dan uitbreiding van de 
carry back is de gedachte van „doorschuiving" van verliezen 
naar een opvolgende ondernemer, die door dezelfde leden te 
berde wordt gebracht, in overeenstemming te brengen met de 
hierboven gegeven beschouwingen over de verliescompensatie. 
Het betreft hier uiteraard alleen de voorwaartse compensatie, 
daar de achterwaartse aan de oude ondernemer blijft toeval-
len. 

De ondergetekenden vroegen reeds eerder aandacht voor 
het feit dat de voorwaartse verliescompensatie zich in het al-
gemeen richt op correctie van draagkracht en nivellering van 
sterke progressieverschillen tussen de verschillende jaren. Beide 
doeleinden liggen echter naar het oordeel van de ondergeteken-
den meer in het persoonlijke vlak van de ondernemer, dan in 
het zakelijke van de onderneming. „Doorschuiving" van het 
recht op verliescompensatie naar een andere belastingplichtige 
die veelal een andere draagkracht bezit en voor wie de pro-
gressie in de regel van een ander niveau uitgaat, zou dan ook 
niet in overeenstemming zijn met het persoonlijke karakter 
van de inkomstenbelasting. 

In het vorenstaande hebben de ondergetekenden uitvoerig 
betoogd dat een uitbreiding van de carry back tot vijf jaren 
naar hun oordeel geen aanbeveling verdient. Voor het overige 
wordt aan de wens van de hier aan het woord zijnde leden 
inzake de volgorde waarin de compensatie van verliezen 
plaats vindt, volledig voldaan door de redactie van het vierde 
lid van het onderhavige artikel. 

Artikel 44. De vraag van vele leden of ingevolge het vier-
de lid van dit artikel de inspecteur het bedrag van de te ver-
rekenen aanloopverliezen elk jaar bij beschikking dient vast 
te stellen, beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. In 
de huidige praktijk is zulks evenzeer het geval. Hoewel uiter-
aard ook een andere werkwijze mogelijk kan worden geacht, 
blijkt in de praktijk geen bezwaar tegen de thans gevolgde werk-
wijze te bestaan. Verandering van stelsel zou derhalve slechts 
administratieve overgangsmoeilijkheden opleveren, zonder dat 
daarvan enig voordeel te verwachten is. 

De ondergetekenden kunnen niet treden in de wens van ver-
schillende leden die feitelijk elk jaarlijks verlies door de inspec-
teur bij beschikking willen zien vastgesteld, ten einde daar-
door reeds dndelijk een bezwaar- en beroepsmogelijkheid te 
scheppen, zoals thans slechts het geval is voor aanloopverliezen 
en voor verliezen die geheel achterwaarts kunnen worden ge-
compenseerd. Alleen reeds het vereenvoudigingsaspect van de 
onderhavige herziening, waarover de ondergetekenden in de 
aanvang van deze memorie reeds in beschouwing traden, ver-
zet zich hiertegen. Bovendien zou de taak van de belasting-
dienst belangrijk worden verzwaard, terwijl in het overgrote 
deel der gevallen de verliezen toch spoedig worden verrekend. 

Het hiervoor door deze leden aangevoerde motief dat als-
dan in incidentele gevallen eventuele wijzigingen van de ju-
risprudentie tussen het tijdstip waarop het verlies optreedt en 
het jaar van uiteindelijke compensatie worden uitgeschakeld, 
komt de ondergetekenden niet dermate gewichtig voor, dat 
daartoe voor alle verliezen de administratieve werkzaamheden 
zouden moeten worden verzwaard door het opstellen van be-
schikkineen en de daaruit voortvloeiende bezwaar- en beroeps-
mogelijkheden, te minder daar ook bij de voorgestelde werk-
wijze de contribuabele het volle pond aan bezwaar- en beroeps-
mogelijkheid ter beschikking staat bij de aanslag waarin de 
compensatie van het laatste gedeelte van het verlies tot uiting 
komt. 

De bezwaren welke deze leden inbrengen tegen de ponds-
pondsgewijze verdeling van verliezen over normaal inkomen 
en inkomen, belast naar een bijzonder tarief, worden door de 
ondergetekenden bij hun beschouwingen over artikel 48 van 
deze memorie onder ogen gezien. 
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HOOFDSTUK V 

Tarief 

Artikel 45. Naar aanleiding van de opmerking van de 
Commissie, dat de in het eerste lid van artikel 45 vermelde 
tabel niet aan het ontwerp is toegevoegd en dat ook de memo-
rie van toelichting niet over de tabel spreekt, mogen de onder-
getekenden de aandacht vestigen op artikel 66 van het ont-
werp, gewijzigd ingevolge onderdeel XLIV van de bij deze 
memorie gevoegde tweede nota van wijziging. Zoals uit dat 
artikel blijkt, is de tabel welke de hoogte van het tarief bepaalt 
thans de tabel 1963. 

Nu de Commissie erop wijst dat er alle aanleiding is de 
tabel en wat daaraan vastzit in discussie te brengen, willen de 
ondergetekenden, onder verwijzing naar het slot van de nota 
inzake de algemene herziening, eraan herinneren dat er be-
wust van is afgezien in de algemene herziening ook het tarief 
van de inkomstenbelasting te betrekken. Een voorstel tot her-
ziening van het tarief dient naar hun oordeel aanhangig te 
worden gemaakt bij een afzonderlijk ontwerp van wet, zoals 
bij de sedert de indiening van het onderhavige ontwerp tot 
stand gebrachte maatregelen op het gebied van het tarief ook 
steeds is geschied. 

Vormt het tarief van de inkomstenbelasting geen onderwerp 
van de algemene herziening, dan is het, zoals ook verschei-
dene leden tot uitdrukking brengen, beter van een discussie 
over het tarief bij deze gelegenheid af te zien en de gedach-
tenwisseling te beperken tot de, trouwens zeer omvangrijke, 
stof welke bij dit wetsontwerp aan de orde is. Een discussie 
over een nieuw tarief bij de behandeling van dit ontwerp, 
derhalve zonder dat een concreet voorstel ter tafel ligt, zou 
niet tot een praktisch resultaat voeren en in hoge mate ab-
stract blijven, omdat zij onvoldoende rekening zou houden met 
een aantal reële feiten, zoals de budgettaire mogelijkheden. 
De waarde van een dergelijke abstracte discussie over een 
„ideaal" tarief moet voorts problematisch worden geacht 
doordat van praktisch standpunt bezien vooral ook de verhou-
ding van oud tot nieuw tarief van zo grote betekenis is. Bij 
een herziening van het tarief tellen toch niet alleen de bedra-
gen van de nieuwe, maar ook die van de oude tabel, met name 
doordat een tariefsherziening in feite mede wordt bepaald door 
de daarbij optredende verschuivingen in de relatieve positie 
van de belastingplichtigen. 

De ondergetekenden vertrouwen dat zij met het vorenstaan-
de niet de indruk hebben gewekt, dat zij het belang onder-
schatten van de problematiek waarvoor in het voorlopig verslag 
de aandacht wordt gevraagd. Juist omdat het in de eerste 
plaats hun taak is, indien een herziening van het tarief moge-
lijk is, met een wetsvoorstel ter zake te komen, houdt deze 
problematiek hen voortdurend bezig. Zij willen slechts betogen 
dat het naar hun mening thans niet de passende gelegenheid 
is een uiteenzetting te geven van hun denkbeelden ten aan-
zien van de grondslagen waarop een nieuw tarief zou moe-
ten berusten. Wel willen zij met betrekking tot de in het voor-
lopig verslag naar voren gebrachte punten reeds thans mede-
delen dat ook naar hun mening bij een volgende herziening 
van het tarief aanpassing van de zgn. belastingvrije voet en ma-
liging van de zeer steile progressie grote prioriteit zullen moe-
ten hebben. 

In antwoord op de vraag van de Commissie naar hun oor-
deel omtrent de wenselijkheid de beginselen die voor de ta-
riefbepaling aangenomen worden in een formulering in de wet 
op te nemen, willen de ondergetekenden erop wijzen dat 
de algemene beginselen en gedachten welke aan het pro-
gressieve tarief van de inkomstenbelasting ten grondslag liggen, 
niet een dusdanige scherpte vertonen dat zij zich lenen voor 
formulering in de wet. Zulk een formulering zou of zo vaag 
zijn dat daarin geen werkelijke inhoud is belichaamd, of wel, 
indien daarin een enkele vaste richtlijn zou worden gegeven, 
licht een doorkruising betekenen van het beleid dat bij de 
vaststelling van een tarief beslissend is. Zij menen dan ook dat, 
zoals in het verleden steeds is gebleken, de memorie van toe-

lichting op het desbetreffende wetsontwerp de geschikte plaats 
is om de aan een nieuw tarief ten grondslag liggende gedach-
ten uiteen te zetten. 

Een andere zaak is dat het zeer wel mogelijk is een tarief zo 
op te bouwen, dat het in wiskundige formules kan worden uit-
gcdrukt. De wenselijkheid hiervan vooral voor de loonbelas-
ting, zulks met het oog op de mogelijkheid voor grotere werk-
gevers om de loonbelastingadministratie met behulp van elek-
tronische rekenmachines vergaand te mechaniseren, is in het 
parlement de afgelopen jaren enige malen betoogd. Ook voor 
de belastingdienst biedt een zodanig opgebouwd tarief voor-
delen. Het spreekt vanzelf dat de opbouw van het tarief niet 
afhankelijk mag worden gesteld van de stand van de techniek 
op het gebied van de elektronische rekenmachines; het gaat bij 
de tariefsopbouw — zoals reeds is betoogd — om een aan-
gelegenheid waarbij het beleid voorop staat. Inmiddels is de 
ondergetekenden evenwel gebleken dat het, zonder dat be-
hoeft te worden gesproken van een compromis tussen de eisen 
van het beleid bij de tariefsopbouw en die van de techniek 
bij het hanteren van de belastingtabellen, zeer wel mogelijk is 
een tarief zo te construeren dat het een voldoende graad 
van wetmatigheid vertoont om de machines daarop te kunnen 
instellen. Er behoeft geen vrees te bestaan dat daardoor de 
mogelijkheid zou worden aangetast om naderhand het tarief 
zo te wijzigen als een juist beleid eist, zonder dat dit de me-
chanische loonbelastingadministraties voor al te grote proble-
men plaatst. 

Menen de ondergetekenden, zoals uit het vorenstaande 
blijkt, thans geen uiteenzetting te moeten geven van hun denk-
beelden ten aanzien van het tarief, dus ook niet van die ten 
aanzien van de verhouding tussen de tariefgroepen, zij achten 
zich wel gehouden in te gaan op hetgeen verderop in het voor-
lopig verslag door vele leden ter sprake wordt gebracht met 
betrekking tot een systeem van splitsing van inkomen. Het 
gaat hier immers om een punt dat ten nauwste samenhangt 
met de wijze waarop het gezinsinkomen wordt belast en dat 
daarom van structurele aard is. Bovendien is de overgang op 
het zgn. splitsingssysteem een punt dat in elk tarief, dus ook 
in het bestaande, aan de orde kan worden gesteld. 

De ondergetekenden gaan ervan uit dat de leden die deze 
aangelegenheid ter sprake brachten, het oog hebben op de 
denkbeeldige splitsing van het gezamenlijke inkomen van man 
en vrouw in gelijke delen, uitsluitend voor de berekening van 
de belastingschuld. Zij veronderstellen derhalve dat deze leden 
niet doelen op het systeem waarbij de inkomens van man en 
vrouw en alle verdere met de belasting verband houdende 
aangelegenheden geheel gescheiden worden gehouden en waar-
bij dan ieder als een ongehuwde voor zijn eigen inkomen wordt 
belast. Hierboven, bij artikel 5, wezen zij er reeds op dat dit 
laatste systeem doorgaans tot een hogere totale belasting-
schuld leidt dan het eerste. 

Eenvoudig gezegd komt het eerstbedoelde systeem van de 
denkbeeldige splitsing van het gezamenlijke inkomen, zoals dat 
ook deel uitmaakt van de inkomstenbelastingwetgeving in de 
Verenigde Staten van Amerika, in de Bondsrepubliek Duitsland 
en, zij het wat anders uitgewerkt, in Frankrijk, hierop neer dat 
gehuwden uitsluitend voor de berekening van de belasting wor-
den beschouwd als ongehuwden met een inkomen dat voor ieder 
der echtgenoten gelijk is aan de helft van het gezamenlijke be-
lastbare inkomen. In dit systeem is er dus in wezen geen sprake 
van afzonderlijke tarieven voor gehuwden en ongehuwden. 
Er is slechts één tarief, dat de hoogte van de belastingschuld 
bepaalt, zowel voor ongehuwden als voor gehuwden. Ter voor-
koming van misverstand zij er de aandacht op gevestigd dat het 
een afzonderlijk vraagstuk is of één aanslag en wel ten name 
van de man, dan wel een aanslag aan ieder der echtgenoten 
zal worden opgelegd; dit probleem is reeds bij de beantwoor-
ding van de naar aanleiding van artikel 5 gestelde vragen be-
handeld. 

Een tarief volgens deze opzet, dus zowel geldend voor ge-
huwden als voor ongehuwden, kan uit een tarief volgens de 
bestaande opzet, bv. de tabel 1963, worden afgeleid. Dit kan 
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volgens twee methoden geschieden, nl. door uit te gaan van 
het bestaande tarief voor ongehuwden, dan wel door uit te 
gaan van het bestaande tarief voor gehuwden. In het laatste 
geval moeten uiteraard zowel de inkomens als de belastingbe-
dragen gehalveerd worden. 

Ten einde een indruk te geven van de feitelijke werking van 
zulk een wijziging in de opzet van de tarieven van de inkom-
slenbelasting hebben de ondergetekenden deze nieuwe opzet 
bij wijze van illustratie in een voorbeeld uitgewerkt. Het is dui-
delijk dat het om een goed beeld te geven van de merites van 
de overgang op een splitsingstarief nodig is in dit voorbeeld 
ervan uit te gaan, dat zulk een overgang geen wijziging van de 
opbrengst van de belasting ten gevolge heeft. In het voorbeeld 
wordt toegepast de methode welke uitgaat van het gehuwden-
tarief volgens de bestaande opzet. 

Gesteld dat het gezamenlijke belastbare inkomen van een 
echtpaar f 9000 bedraagt, dan zal in het splitsingssysteem de 
belasting voor dit echtpaar tweemaal zoveel moeten bedra-
gen als de belasting welke een ongehuwde met een belastbaar 
inkomen van f4500 verschuldigd is. Volgens het tarief 1963 
bedraagt voor een gehuwde met een belastbaar inkomen van 
f 9000 de belasting f 1164. In het splitsingstarief v/aarbij wordt 
uitgegaan van het bestaande gehuwdentarief door de daarin 
vermelde inkomens- en belastingbedragen te halveren, zou dus 
bij een inkomen van f 4500 de belasting f 582 dienen te be-
dragen. Dat wil dus zeggen dat een ongehuwde met een belast-
baar inkomen van f 4500 aan belasting zou betalen f 582, der-
halve aanmerkelijk meer dan het door een ongehuwde met een 
belastbaar inkomen van f4500 volgens het tarief 1963 in 
feite verschuldigde bedrag van f 480. 

Behalve dat uit dit voorbeeld blijkt op welke wijze een split-
singstarief uit het bestaande tarief kan worden afgeleid, kan 
het ook de conclusie bevestigen dat de overgang op zulk een 
tarief tot verzwaring van de belasting van ongehuwden in ver-
gelijking tot die van gehuwden zou leiden, een conclusie die, 
gezien het thans bestaande verband tussen de tarieven voor 
gehuwden en ongehuwden, voor de hand ligt. 

De verzwaring van de belasting voor ongehuwden bij over-
gang op een splitsingstarief dat wordt afgeleid uit het gehuw-
dentarief 1963, zou, geraamd op basis van het verwachte in-
komensniveau voor 1962, leiden tot een meeropbrengst van ca. 
f 200 min. Om nu — overeenkomstig het hierboven reeds ver-
melde uitgangspunt — te bereiken dat de opbrengst van de 
belasting gelijk blijft, zou men op het tarief een correctie naar 
beneden moeten toepassen van ca. 4,6 pet. Het resultaat zou 
evenwel blijven, zoals dit uit het als voetnoot gegeven over-
zicht blijkt, dat er een belangrijke belastingverzwaring voor 
de ongehuwden tot stand zou komen, met daarnaast een 

Ongehuwden 

Splitsings-
tarief 

Belastbaar Tarief 1963 (gecor-
Inkomen Groep I rigeerd) Verschil 

1 470 26 + 26 
3 000 187 255 + 68 
4 500 480 554 + 74 
6 000 836 929 + 93 
7 500 1 248 1 386 + 138 
9 000 1 702 1 929 + 227 

12 000 2 737 3 196 + 459 
15 000 3 937 4 621 + 684 
18 000 5 306 6 144 + 838 
21 000 6 803 7 750 + 947 
24 000 8 403 9419 + 1016 
27 000 10 082 11 134 + 1052 
30 000 11 823 12 891 + 1068 
45 000 21 147 22 164 + 1017 
60 000 31 113 31 978 + 865 
90 000 51 844 52 112 + 268 

120 000 72911 72 279 632 

niet onaanzienlijke verlichting voor de gehuwden. Volledig-
hcidshalve zij bij dit overzicht opgemerkt, dat daarin de 
vorenbedoelde tariefscorrectie naar beneden is geëffectueerd 
door een gelijke procentuele verlaging van alle belastingbe-
dragen. Hoewel het de vraag is of zulks wel geheel juist zou 
zijn, kan deze werkwijze voor het doel waarvoor dit overzicht 
dient, worden gevolgd1). 

Een verzwaring van de belasting voor ongehuwden in ver-
gelijking tot de gehuwden zou zich bij overgang op een tarief 
volgens de nieuwe opzet ook voordoen indien dit tarief zou 
worden afgeleid, niet uit het bestaande tarief voor gehuwden, 
doch uit dat voor ongehuwden. Zonder correctie zou ten ge-
volge van de — bij gelijkblijvende belasting voor de ongehuw-
den — aanzienlijke verlichting voor de gehuwden, de opbrengst 
van de belasting een sterke daling vertonen (geraamd op basis 
van het verwachte inkomensniveau voor 1962 ca. f700 min.). 
Ten einde zulks te voorkomen zou een correctie in de vorm 
van een algemene tariefsverhoging van ca. 20,6 pet. moeten 
worden toegepast, welke voor de ongehuwden wederom op 
een verzwaring zou uitkomen. 

De resultaten overziende kan men constateren dat voor 
de gehuwden de tariefsverhouding tussen gehuwden en onge-
huwden welke bij overgang op een splitsingstarief — on-
geacht de methode volgens welke dit uit het bestaande tarief 
wordt afgeleid — zou worden bereikt, we! bijzonder gunstig 
zou zijn. Immers, een splitsingstarief kan slechts gebaseerd 
zijn op de veronderstelling dat twee gehuwden een even groot 
gezamenlijk inkomen behoeven als twee alleenstaande onge-
huwden om gelijke draagkracht te hebben als die twee onge-
huwden te zamen. Deze veronderstelling houdt dus in dat van 
het huwelijk alleen een draagkrachtverminderende werking zou 
uitgaan als gevolg van het feit dat van het gezamenlijke in-
komen twee personen moeten leven — en niet tevens ook een 
draagkrachtvermeerderende — t.w. een besparende — wer-
king. 

Voorts kan worden geconstateerd dat daarentegen voor de 
ongehuwden overgang op een splitsingstarief zou betekenen 
dat de wijziging van de verhouding tussen de belasting van ge-
huwden en ongehuwden ten gunste van laatstgenoemden, 
welke ingaande 1960 werd verwezenlijkt en welke tegemoet 
kwam aan een algemeen levende wens, vrijwel geheel teniet 
zou worden gedaan. Deze overgang zou bovendien mede door 
de eis van een gelijkblijvende belastingopbrengst, gelijk gemeld, 
ook in absolute bedragen een belangrijke verzwaring van de 
belasting voor de ongehuwden medebrengen. 

1 ) Voorbeeld splitsingstarief, afgeleid uit huidig gehuwdentarief. 

Gehuwden 

tarief 
Belastbaar Tarief 1963 (gecor-
inkomen Groep II rigeerd) Verschil 

3 000 62 58 — 4 
4 500 280 266 — 14 
6 000 536 510 — 26 
7 500 831 792 — 39 
9 000 1 164 1 108 — 56 

12 000 1 950 1 858 — 92 
15 000 2910 2 772 — 138 
18 000 4 048 3 858 190 
21 000 5 326 5 078 — 248 
24 000 6 705 6 392 — 313 
27 000 8 168 7 788 — 380 
30 000 9 694 9 242 — 452 
45 000 17 994 17 156 — 838 
60 000 27 040 25 782 — 1258 
90 000 46 491 44 328 — 2063 

120 000 67 076 63 956 — 3120 
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De ondergetekenden kunnen zich niet indenken dat de ge-

dachten en wensen op dit gebied in de weinige jaren welke 
sedert de verlaging van het ongehuwdentarief zijn verstreken, 
reeds zozeer gewijzigd zouden zijn, dat een aanzienlijke wijzi-
ging van de verhouding tussen gehuwden en ongehuwden ten 
nadele van laatstgenoemden aanvaardbaar zou zijn. Zij menen 
dan ook het splitsingsstelsjl reeds daarom te moeten afwijzen. 

Het is duidelijk dat bij de tariefsverhouding tussen gehuw-
den en ongehuwden volgens het splitsingstarief, dus afgestemd 
op de situatie waarin het huwelijk niet of weinig draagkracht-
verhogend werkt, er geen plaats meer is voor bijzondere ta-
riefsmatiging door middel van een aftrek voor de werkende 
gehuwde vrouw. In de hierboven genoemde landen waar een 
splitsingstarief deel uitmaakt van de inkomstenbelastingwet-
geving, treft men een dergelijke aftrek dan ook niet aan. Het 
vervallen van de bestaande aftrek voor de werkende gehuwde 
vrouw zou tot een meeropbrengst van ca. f 50 min. leiden. Met 
dit bedrag is bij de raming van de genoemde bedragen van f 200 
resp. f 700 min. rekening gehouden. 

De ondergetekenden mogen tot besluit van deze uitcenzet-
ting betreffende het splitsingstarief ingaan op de in dit kader 
gestelde vraag, welke praktische consequenties het stelsel zou 
hebben voor ons systeem van tariefgroepen en kinderaftrek. 
Naar het oordeel v?n de ondergetekenden zouden deze conse-
quenties betrekkelijk gering kunnen zijn. Hoewel er in het split-
singssysteem slechts sprake is van één tarief, zou voor de prak-
tijk de indeling in tariefgroepen gehandhaafd kunnen worden 
en zouden daarvoor tabellen kunnen worden vastgesteld. 

Uit het huidige tot uitgangspunt te kiezen tarief (dat voor 
ongehuwden of dat voor gehuwden) kunnen de tabellen voor 
de andere tariefgroepen worden berekend. Het spreekt van-
zelf dat dit voor tariefgroep III gemakkelijker zou kunnen ge-
schieden wanneer de kinderaftrek — zoals het geval is in de 
Verenigde Staten van Amerika en de Bondsrepubliek Duitsland, 
waar het splitsingssysteem bestaat — enkel in een inkomens-
aftrek en niet, zoals in het bestaande Nederlandse stelsel, mede 
in een belastingaftrek zou bestaan. Van een inkomensaftrek zou 
bij splitsing de helft aan elk der echtgenoten kunnen worden toe-
gekend. 

De veronderstelling van vele leden dat bij de ondergete-
kenden de neiging bestaat om de regeling welke in het onder-
havige wetsontwerp is vervat in artikel 45, tweede lid, te ver-
vangen door die, gegeven in de wet houdende fiscale voorzie-
ningen ten gunste van de werkende gehuwde vrouw (Stb. 1961, 
453, gedrukte stukken, zitting 1961—1962 — 6S34), is terecht 
gemaakt, zoals kan blijken uit de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging, onderdeel XXIX. Op de door deze 
leden in het voorlopig verslag te berde gebrachte bezwaren gaan 
de ondergetekenden hierna gaarne in. 

Het is juist dat ook bij de thans geldende en inmiddels in 
het wetsontwerp opgenomen regeling nog in vele gevallen een 
aanslag in de inkomstenbelasting moet worden opgelegd, ook 
wanneer man en vrouw beiden loon uit dienstbetrekking heb-
ben genoten en dus beider loon reeds aan de loonbelasting 
is onderworpen. De ondergetekenden menen te mogen aan-
nemen dat deze vele leden hun betoog uitsluitend richten op 
de laatstbedoelde gevallen en dat ook zij het normaal achten 
dat een aanslag wordt opgelegd wanneer slechts een van beide 
echtgenoten reeds loonbelasting heeft betaald. 

Gelijk de tweede ondergetekende reeds bij de totstand-
koming van de fiscale voorziening ten gunste van de werken-
de gehuwde vrouw heeft doen blijken (gedrukte stukken, 
zitting 1961—1962 — 6534, nr. 3, blzz. 5 en 6, en nr. 6, blzz. 
4 en 5) , is het vermijden van de uit deze aanslagen voort-
vloeiende nabetalingen een onderwerp van ernstige studie ge-
weest bij de voorbereiding van deze voorzieningen. Dit heeft 
geleid tot een verruiming van de regels voor het achterwege 
blijven van een aanslag in de inkomstenbelasting wanneer 
reeds loonbelasting is ingehouden. Geringere arbeidsinkom-
sten van de vrouw, in het algemeen tot f 800 bruto-loon, lei-
den daardoor niet tot het opleggen van een aanslag; na vol-
ledige invoering van het onderhavige wetsontwerp komt deze 
grens bij f 950 te liggen. Verder is het bij te betalen bedrag 

op de nog op te leggen aanslagen aanzienlijk beperkt door de 
sedert 1 januari 1962 in de loonbelasting geldende, vrij ruwe, 
regeling, dat ten aanzien van een gehuwde vrouw 15 pet. 
loonbelasting wordt ingehouden over haar loon, na aftrek van 
de gebruikelijke f 100 per jaar wegens kosten van verwerving 
enz., alsmede van f 500 per jaar, het minimum van de aftrek 
voor de werkende gehuwde vrouw. 

De betalingsmoeilijkheden die dan nog kunnen overblijven, 
worden sterk verkleind door de teruggaaf van premies A.O.W. 
en A.W.W. welke zijn te verwachten indien het loon van 
man en vrouw samen het maximum-premic-inkomen over-
treft. Aldus kon indertijd reeds worden vermeld dat slechts 
bij de vrij hoge looninkomens van f 10 000 of meer van man 
en vrouw nog bijbetalingen van betekenis nodig zouden zijn 
en dat bij de lagere looninkomens dan f 10 000 hetzij per sal-
do bijbetaling van hooguit enige tientallen guldens, hetzij zelfs 
enige teruggaaf als gevolg van de aanslag was te verwachten. 
Dit effect is bij die gelegenheid in de bijlage bij de memo-
rie van antwoord (gedrukte stukken, zitting 1961—1962 — 
6534, nr. 7) aan de hand van vele voorbeelden gedemon-
streerd. Dit gunstige resultaat heeft inmiddels nog enige ver-
betering ondergaan, enerzijds door de belastingverlaging per 
1 juli 1962, anderzijds door de premieverhoging voor de 
A.O.W. per 1 januari 1962. Deze wijzigingen verkleinen 
het aantal en de bedragen der bijbetalingen en vergroten het 
aantal en de bedragen der teruggaven. Van werkelijke moei-
Iijkheden met de financiering van de achteraf komende aan-
slagen in de inkomstenbelasting zal dan, zeker bij de lagere 
inkomens, geen sprake meer zijn. De ondergetekenden be-
treuren het dat de gunstige werking van deze oplossing in 
de praktijk niet eerder voelbaar kan worden dan in het najaar 
van 1963, wanneer de eerste aanslagen onder de werking van 
dit regime de belastingplichtigen zullen bereiken. Zij vertrou-
wen echter dat deze vele leden, zodra zij dit ook in de praktijk 
kunnen waarnemen, met de ondergetekenden van oordeel 
zullen zijn dat de door hen aangevoerde grond voor 
het creëren van een mogelijkheid dat de totale belasting-
schuld door inhouding kan worden voldaan, niet meer aan-
wezig is. 

Dit neemt niet weg dat een dergelijke mogelijkheid eventu-
eel om andere redenen toch nog aantrekkelijk zou kunnen 
zijn. De ondergetekenden hebben er dan ook begrip voor dat 
zeer vele leden bij deze gelegenheid nogmaals de aandacht 
vestigen op de suggestie voor zulk een mogelijkheid en de 
voordelen welke daaraan zouden zijn verbonden, zoals die 
zijn beschreven in het adres van het Verbond van Nederland-
se Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond, het 
Katholiek Verbond van Werkgevers-vakverenigingen en het 
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Neder-
land, welk adres deze suggestie grotendeels schijnt te hebben 
ontleend aan het door deze zeer vele leden bedoelde, niet ge-
publiceerde rapport van de belastingstudiegroep van het Ka-
tholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen inzake be-
Iastin«heffing van in loondienst werkende gehuwde vrouwen. 
Aan deze suggestie tot invoering van een facultatief eindhef-
fingstarief loonbelasting voor een deel van de in loondienst 
werkende gehuwde vrouwen is uiteraard uitvoerige aandacht 
besteed bij de voorbereiding van de voorstellen welke hebben ge-
leid tot de meergenoemde wet, houdende fiscale voorzieningen 
ten gunste van de werkende gehuwde vrouw, ook al omdat de 
ondergetekenden uit een oogpunt van vereenvoudiging het 
aantal afrekeningsaanslagen na inhouding van loonbelasting 
gaarne zo beperkt mogelijk willen houden. Zoals deze zeer 
vele leden blijkbaar wensen, willen de ondergetekenden hier 
gaarne de redenen die indertijd tot verwerping van deze sug-
gestie hebben geleid, wat breder uiteenzetten. De aandacht 
zij er daarbij op gevestigd dat het niet meer kan gaan om 
een vergelijking met de toestand vóór de inwerkingtreding van 
de evengenoemde wet, doch dat nog slechts een vergelijking 
met het door die wet ontstane regime kan worden getrokken. 

Als voordelen van de gesuggereerde oplossing noemen de 
zeer vele leden een viertal punten, waaraan verschillende le-
den een vijfde punt toevoegen. 
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Als eerste voordcel wordt genoemd dat de omvang van de 
belastingdruk op het loon van de vrouw van tevoren vast-
staat. Strikt genomen is dit niet juist, aangezien in het be-
sproken systeem een onbekend blijvend deel van de inge-
houden premie A.O.W. en A.W.W. mede strekt ter dekking 
van de loonbelastingschuld, waarvan de omvang dus ook on-
bekend blijft. Niettemin kan ervan worden uitgegaan dat de 
belanghebbenden met de illusie die uit deze vermenging van 
verplichtingen voortvloeit, veelal wel genoegen zouden ne-
men, zodat men het bedoelde effect in de praktijk aanwezig 
zou kunnen achten. Nauw hiermede verbonden is het in de 
tweede plaats genoemde voordeel dat de fiscale verplichting 
terstond wordt gekweten. De ondergetekenden betwijfelen 
echter of deze beide punten thans nog wel argumenten van 
betekenis opleveren. Nu immers na de inhouding van 15 pet. 
geen betalingsmoeilijkheden bij de afrekening meer behoe-
ven te worden verwacht voor de hier bedoelde groep met lo-
nen beneden de huidige aanslaggrens van f 8000 wordt reeds 
een resultaat bereikt dat de belastingplichtigen praktisch ge-
sproken ongeveer gelijke voordelen biedt. 

Als derde voordeel noemen deze leden dat de taak van 
de belastingadministratie (aanslagregeling; invordering) wordt 
verlicht. De invordering is evenwel door de fiscale voorzie-
ningen ten gunste van de werkende gehuwde vrouw reeds zo-
danig verlicht, dat het gesuggereerde systeem nauwelijks nog 
verlichting kan brengen. Wel zou het aantal te regelen aan-
slagen, dat thans ca. 2 000 000 bedraagt, door dit systeem iets 
kunnen verminderen. Het is moeilijk te schatten hoeveel 
werkende gehuwde vrouwen de geboden mogelijkheid zouden 
aangrijpen om voor een eindheffingstarief te kiezen; naar het 
zich laat aanzien zouden ten hoogste ca. 50 000 zeer eenvou-
dig te regelen aanslagen achterwege kunnen blijven. 

Het vierde voordeel zou zijn dat onjuiste toestanden (niet-
geregistreerde arbeid) zouden worden voorkomen. De onder-
getekenden zien niet in, dat het door de hier aan het woord 
zijnde leden bepleite voorstel meer baat tegen het euvel van 
niet-geregistreerde arbeid zou kunnen brengen dan de thans 
geldende regeling. 

Het vijfde, door verschillende leden naar voren gebrachte, 
punt is de grotere bereidwilligheid van de gehuwde vrouw 
om haar arbeidskracht aan te bieden. Ook hier menen de 
ondergetekenden dat de facultatieve eindheffing geen voor-
delen biedt boven het thans geldende systeem. 

Het geheel der opgesomde voordelen van de gesuggereerde 
regeling overziende, menen de ondergetekenden dat aan de-
ze regeling slechts geringe voordelen kunnen worden toege-
kend boven de thans geldende regeling. Bij de uniforme in-
houding van 15 pet., gevolgd door een afrekeningsaanslag, 
staat immers voor de onderwerpelijke categorie van echtpa-
ren, waarvan de man en vrouw beiden minder dan f 8000 
verdienen, van tevoren vast dat er hooguit een geringe bijbe-
taling nodig zal zijn of dat er zelfs enige teruggaaf zal vol-
gen. De onzekerheid omtrent de belastingdruk op het loon 
van de vrouw is dan ook niet noemenswaard groter dan bij 
het in het adres der werkgeversorganisaties vermelde systeem. 
Voor beide regelingen geldt, praktisch gesproken, dat de 
fiscale verplichting terstond wordt gekweten, waarbij echter 
het geldende systeem het voordeel heeft dat het geen verte-
kend beeld geeft door vermenging van belastingheffing en 
premieheffing en dus uiteindelijk ook voor de contribuabelen 
niets in het onzekere laat. Als de prijs voor dit voordeel van 
de geldende regeling zou men kunnen beschouwen de om-
standigheid dat de taak van de belastingadministratie, althans 
wat de aanslagregeling betreft, niet wordt verlicht; deze prijs 
is echter niet hoog te noemen als men bedenkt dat het hier 
gaat om eenvoudige aanslagen. In het voorkomen van niet-
geregistreerde arbeid en het bevorderen van de arbeidsbe-
reidheid van de gehuwde vrouw zijn beide regelingen even 
doeltreffend of als men wil: even weinig doeltreffend. 

Tegen deze geringe voordelen dienen verder nog de bezwa-
ren te worden afgewogen die aan het werkgeversvoorstel in-
herent zijn. Beziet men daartoe het aanbevolen systeem nader, 
dan valt in de eerste plaats op dat het wel — zij het for-

faitair — rekening houdt met de kinderaftrek, en ook — even-
eens forfaitair — met de progressie bij toenemend loon van 
de vrouw, doch dat de progressie bij toenemend loon van de 
man is verwaarloosd, hoewel deze laatste belangrijker is dan 
de progressie bij toenemend loon van de vrouw, voor wie im-
mers een tarielmatiging geldt. Het vigerende systeem doet bij 
de afrekeningsaanslag daarentegen aan deze drie aspecten vol-
ledig recht wedervaren. 

Het verwaarlozen van deze progressie bij toenemend loon 
van de man is duidelijk in strijd met het principe van de in-
komstenbelasting, dat de draagkracht van een echtpaar door 
het gezamenlijke inkomen van man en vrouw wordt bepaald. 
Aan dit wel zeer ernstige bezwaar tracht men in het gesug-
gereerde systeem te ontkomen door een kunstgreep, inhou-
dende dat geen teruggaaf van teveel ingehouden premies 
A.O.W. en A.W.W. plaats vindt, ook al betalen de echtge-
noten daardoor te zamen meer dan de maximum-jaarpremie. 
Men stelt dus in wezen voor deze premieheffingen in bepaal-
de gevallen te maken tot een belastingheffing, zonder dat 
komt vast te staan welk deel als premie en welk deel als be-
lasting moet worden aangemerkt. Deze wijziging van het ka-
rakter van de premieheffing A.O.W. en A.W.W., die op zich-
zelf beschouwd reeds niet aantrekkelijk voorkomt, roept uiter-
aard administratieve bezwaren op. Er zouden immers voor-
zieningen nodig zijn om uit de door de werkgevers afgedra-
gen premies het belastinggedeelte, al was het maar forfaitair, 
af te splitsen, daar dit niet ten goede dient te komen aan het 
Ouderdomsfonds en het Weduwen- en wezenfonds. 

Overigens lijkt ook een bevredigend praktisch resultaat 
voor de belastingplichtigen met dit niet teruggeven van teveel 
betaalde premies de ondergetekenden niet bereikbaar. De te-
veel betaalde premies A.O.W. en A.W.W. zijn nu eenmaal 
niet afgestemd op de belastingtarieven. Wel nemen zij in be-
ginsel toe met het loon van de man, zodat een zeker tegen-
wicht tegen de progressie bij toenemend loon van de man 
wordt verkregen. Niettemin blijft er een drukverschil naar ge-
lang van het loon van de man. De volgende voorbeelden — 
waarbij rekening is gehouden met de eventuele restitutie van 
teveel betaalde premies A.O.W. en A.W.W. — kunnen dit 
illustreren. 

1. Heeft de vrouw een jaarloon van f 1560 (30 per 
week) en haar man een jaarloon van f3120 ( f60 per week), 
dan wordt het echtpaar bij nauwkeurige afrekening door de 
toevoeging van het loon van de vrouw f113 belasting meer 
schuldig (berekend naar de vermoedelijk voor 1963 geldende 
tarieven). Om de meer verschuldigde belasting te innen zou, 
rekening houdend met de aftrek van f 100 wegens kosten van 
verwerving, een inhouding van 7,7 pet. van het loon van de 
vrouw nodig zijn. 

2. Bij een zelfde jaarloon van de vrouw, doch een jaarloon 
van de man van f 8000, bedraagt de belasting van het loon van 
de vrouw bij nauwkeurige afrekening f 185. In verband met 
de in dit geval teveel ingehouden premies A.O.W. en A.W.W. 
ad f29 zou daartoe een inhouding nodig zijn van f 156 of 
10,7 pet. van het loon van de vrouw (berekend na aftrek van 
de f 100 wegens kosten van verwerving). Het drukverschil ten 
gevolge van het verschil in inkomen van de man tussen de bei-
de gevallen, per saldo 3 pet. van het loon van de vrouw of 
l i maal haar weekloon, wordt in het werkgeversvoorstel ge-
heel verwaarloosd. Dit moet ook wel omdat, gelijk vele leden 
terecht opmerken, de techniek van de loonbelasting niet toe-
laat bij de inhouding op het loon van de vrouw reeds rekening 
te houden met de samentelling van inkomsten van man en 
vrouw. 

Een en ander brengt mede dat een tabel van inhoudings-
percentages als voorkomt in het adres der werkgeversorgani-
saties noodzakelijk een sterk forfaitair karakter moet dragen. 
Daarbij kunnen de percentages niet uitsluitend ten voordele 
van de vrouw worden gekozen, aangezien de maatregel aldus 
zou uitgroeien tot een zelfstandige faciliteit voor de in loon-
dienst werkende gehuwde vrouw, hetgeen niet zou zijn te recht-
vaardigen bij vergelijking met vrouwen wier inkomsten niet on-
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der de loonbelasting vallen. Het ingehouden bedrag valt daar-
door onvermijdelijk voor de ene vrouw hoger en voor de an-
dcre lager uit dan de belasting, die bij de thans gangbare nauw-
keurige afrekening wordt betaald. Nu zal het bij de vermoede-
lijk voor 1963 geldende tarieven van inkomstenbelasting en pre-
micheffing mogelijk zijn — al kan dit door eventuele wijzigin-
gen in deze tariefssituatie anders komen te liggen — een tabel 
van inhoudingspercentages samen te stellen, die in een groot 
aantal, zij het lang niet in alle, gevallen leidt tot verschillen met 
hetgeen eigenlijk verschuldigd is van niet meer dan 2 pet. van 
het loon van de vrouw. Dit is evenwel omstreeks een week-
loon van de vrouw en kan zelfs 25 pet. of nog meer van de 
over haar loon verschuldigde belasting uitmaken. De onder-
getekenden menen dat deze ruwheid uitgaat boven hetgeen 
als aanvaardbaar kan worden aangemerkt. Volledigheidshalve 
merken de ondergetekenden nog op dat zij hierboven doelden 
op een tabel, uitsluitend geldend voor het geval de gesugge-
rcerde regeling van toepassing zou zijn indien het loon van de 
vrouw en ook het gezamenlijke inkomen der echtelieden zon-
der het loon van de vrouw, de huidige aanslaggrens van f 8000 
niet overtreffen. Zou men deze begrenzing willen tot de voor-
gestelde aanslaggrens van f 12 000, dan zou een dergelijke 
tabel tot nog grotere verschillen aanleiding geven. 

Daarnevens moet erop worden gewezen dat met name de 
te veel ingehouden belasting in verscheidene gevallen niet bin-
nen de genoemde begrenzing zou blijven. Dit zou zich aller-
eerst voordoen bij een laag loon van de man, nl. van ongeveer 
de vrijstelling aan de voet van het tarief of nog lager; de vrou-
wen van deze mannen zijn dus niet gebaat met het facultatieve 
eindheffingstarief. Verder doet dit zich vooral voor bij vrou-
wen die slechts een deel van het jaar werken, zulks ten ge-
volge van de koppeling van het inhoudingspercentage aan het 
genoten week- of maandloon, terwijl het jaarloon in feite be-
slissend is. Dit stelt de werkende gehuwde vrouw voor de vrij 
lastige keus tussen de uniforme inhouding, gevolgd door af-
rekening met wellicht nog enige teruggaaf, en inhouding volgens 
de forfaitaire percentagetabel zonder afrekening doch met een 
kans op onnodig hoge inhouding. Deze keus is daarom lastig 
en de kans op onnodig hoge inhouding is daarom aanwezig, 
omdat juist de gehuwde vrouw dikwijls niet kan voorzien of 
zij het gehele jaar of slechts een deel daarvan zal werken. Deze 
omstandigheid heeft mede gewogen bij de schatting van het 
aantal aanslagen dat door dit facultatieve systeem achterwege 
zou kunnen blijven. 

Tenslotte zij er nog op gewezen dat de invoering van nog 
weer een ander additioneel systeem van berekening van de 
loonbelasting aan de toch al ingewikkelde belastingwetgeving 
een nieuwe complicatie zou toevoegen. Met name zou dit de 
loonadministratie van de werkgevers verzwaren, thans zonder 
de compensatie van de grotere arbeidsbereidheid van de ge-
huwde vrouw welke de werkgeversorganisaties voor ogen 
stond en welke, uitgaande van het ten tijde van de indiening 
van het adres geldende fiscale regime, mogelijk van het voor-
stel kon worden verwacht. 

Het geheel overziende, achten de ondergetekenden het resul-
taat van het gesuggereerde systeem zo pover en de voor-
delen daarvan boven het thans geldende systeem zo gering, dat 
deze geen rechtvaardiging kunnen vormen voor de introductie 
van dit sterk van het normale patroon afwijkende en daardoor 
de wetgeving gecompliceerder makende systeem; de omstan-
digheid dat dit systeem juist voor de werkgevers werkverzwa-
ring medebrengt en dat bovendien een principiële ingreep in 
Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezen-
wet nodig zou zijn, versterkt hen in deze mening. 

Deze leden herinneren er vervolgens aan, dat zij het als 
een leemte voelen dat onvoldoende aandacht is gegeven aan 
de positie van weduwen en weduwnaars met kinderen. De 
ondergetekenden grijpen gaarne deze gelegenheid aan om de 
in het wetsontwerp voorgestelde behandeling van deze groep, 
die overigens niet principieel afwijkt van de thans geldende, 
door de Nederlandse wetgever vastgestelde regeling, nader te 
belichten. Daarbij willen zij tevens de opmerkingen beant-
woorden van zeer vele leden die, aanvangende bij de weduwe 

die buitenshuis werkt en nog kinderen te haren laste heeft 
en eindigende bij de ongehuwde die een eigen huishouding 
voert, de fiscale positie van een bredere groep van on-
gehuwden in beschouwing nemen. Ook de verderop in het 
voorlopig verslag opgenomen beschouwing van verschillende 
leden, gegeven naar aanleiding van deze opmerkingen, willen 
zij daarbij betrekken. 

Aangezien deze leden hun oordeel over de wenselijke fis-
cale behandeling van bepaalde ongehuwden afleiden uit de re-
geling voor de werkende gehuwde vrouw, lijkt het de onderge-
tekenden nuttig eerst in het kort in herinnering te brengen 
welke plaats deze regeling inneemt in de tariefsstructuur. Daar 
de behandeling van gehuwden met kinderen niet principieel 
verschilt van die van gehuwden zonder kinderen, doch daarvan 
slechts afwijkt door de kinderaftrek, kan met een uiteenzetting 
betreffende de gehuwden zonder kinderen worden volstaan. 

Het fiscale regime voor de gehuwden verschilt van dat voor 
de ongehuwden in de eerste plaats op kenmerkende wijze door 
de samentelling van de inkomsten van man en vrouw, in het 
ontwerp neergelegd in artikel 5, eerste lid; de verschillende 
leden vestigen daar ook zeer terecht reeds de aandacht op. 
Vervolgens is er het voor de hand liggende verschil, dat het 
gehuwdentarief rekening houdt met de draagkrachtverminde-
rende omstandigheid dat dit gezamenlijke inkomen voor twee 
personen dient. In J.2 derde plaats is kenmerkend voor dit 
regime dat het gehuwdentarief ook rekening houdt met de be-
sparende en dus draagkrachtverhogende werking van het hu-
welijk, die typerend is voor de groep der gehuwden in haar 
totaliteit. Bij de verlaging van het ongehuwdentarief (wetsont-
werp, gedrukte stukken, zitting 1959—1960 — 5701; zie nr. 3, 
blz. 1) is dit uitvoeriger besproken; hier zij slechts opgemerkt 
dat deze besparende werking onder meer en bijzonder opval-
lend aanwijsbaar is in de huishoudelijke arbeid van de vrouw. 

Aangezien binnen de groep der gehuwden bij de werkende 
vrouw de besparende werking van het huwelijk in het al-
gemeen kleiner is dan normaal, terwijl bovendien in dit geval 
juist het samcntellingsaspect bijzonder reëel is en sterk wordt 
ondervonden, is te haren behoeve een tariefsmatiging inge-
voerd. Voor uitvoeriger beschouwingen hierover zij verwezen 
naar de behandeling van wetsontwerp, gedrukte stukken, zit-
ting 1961—-1962 — 6534, houdende fiscale voorzieningen 
ten gunste van de werkende gehuwde vrouw. 

Deze tariefsmatiging voor de werkende gehuwde vrouw — 
immers een gevolg zijnde van de kenmerkende aspecten van 
de fiscale behandeling van de gehuwden — kan dus niet los 
worden gezien van de samentelling der inkomsten van de echt-
genoten en van het feit dat het gehuwdentarief ook rekening 
houdt met de besparende werking van het huwelijk. De faci-
liteit geldt derhalve terecht niet voor degenen bij wie deze 
echtpaar-situatie ontbreekt. 

Bij al de groepen ongehuwden nu waarvoor de hier bedoe!-
de leden de aandacht vragen, ontbreekt deze echtpaar-situatie. 
In uitgangspunt zouden deze dus allen behoren te vallen on-
der het ongehuwdsntarief. Weliswaar wordt voor bepaalde 
ongehuwde personen het gehuwdentarief toegepast, doch dit 
geschiedt om andere redenen dan de samentelling en de be-
sparende werking van het huwelijk. Een faciliteit als die voor 
de werkende gehuwde vrouw, welke juist aan deze elementen 
van samentelling en geringere besparende werking van het 
huwelijk haar bestaansrecht ontleent, kan dan ook met be-
trekking tot deze ongehuwden geen toepassing vinden. 

De zeer vele andere leden baseren hun pleidooi voor de 
weduwe die buitenshuis werkt en nog kinderen te haren laste 
heeft, en voor de gescheiden vrouw die in een hiermede ver-
gelijkbare positie verkeert, enkel op de extra-kosten, terwijl, 
zoals hierboven is uiteengezet, bij de werkende gehuwde 
vrouw een complex van factoren, waaronder haar extra-kos-
ten, de grondslag vormt voor het toepassen van een correctie. 
Dat het uitgangspunt van deze leden een onvoldoende basis 
vormt blijkt ook reeds hieruit dat zij zelf vermelden dat op 
deze grondslag ook de weduwnaar — blijkbaar ook die zonder 
kinderen — in deze regeling zou zijn te betrekken, alsmede de 
ongehuwde die een eigen huishouding voert, omdat ook zij 
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(een deel van) de huishouding door anderen laten verzorgen. 
Het bevreemdt de ondergetekenden enigszins dat deze leden 
hier de rij sluiten en niet ook nog andere ongehuwden noe-
mcn, bv. de in een hotel of pension wonenden, die evenzeer 
op verzorging door anderen zijn aangewezen. Deze telkens 
voortschrijdende verruiming van de omschrijving van de groep 
die voor aftrek in aanmerking zou komen is niet toevallig. 
Het is immers duidelijk dat hier het algemene probleem van 
het tarief voor de niet-echtparensituatie aan de orde is. 

Volledigheidshalve merken de ondergetekenden nog op, dat 
bij de meergenoemde groep der vroeger gehuwden de aan-
wezigheid van kinderen te hunnen laste leidt tot kinderaftrek, 
geheel op dezelfde voet als voor gehuwden voor wie, ook in-
geval de vrouw mecverdient, het te hunnen laste hebben van 
kinderen wel leidt tot kinderaftrek, doch niet tot enige andere 
extra-aftrek. In verband met al het vorenstaande is het wel 
duidelijk dat er ook voor gescheiden vrouwen, of voor we-
duwnaars en gescheiden mannen, die buitenshuis werken en nog 
kinderen te hunnen laste hebben, geen aanleiding bestaat nog 
een inkomensaftrek te creëren overeenkomstig die, welke voor 
de werkende gehuwde vrouw als correctie op het gehuwden-
tarief nodig is geoordeeld. 

Het oordeel van de ondergetekenden ten aanzien van de 
wenselijkheid, ongehuwden die een zekere leeftijd, bv. 45 ja-
ren, hebben bereikt onder het gehuwdentarief te brengen, 
luidt nog steeds ontkennend. Zij vermogen niet in te zien dat 
als een ook maar enigszins algemeen geldende regel gesteld 
zou kunnen worden dat omstreeks de leeftijd van 45 jaar een 
vermindering van financiële draagkracht zou optreden, gelijk 
zij in breder verband reeds hebben medegedeeld bij de ver-
laging van het ongehuwdentarief (gedrukte stukken, zitting 
1959—1960 — 5701, nr. 9, blz. 3, linker kolom). 

De ondergetekenden hebben er goede nota van genomen, 
dat verscheidene leden hun beschouwingen over de voorzienin-
gen met betrekking tot de werkende gehuwde vrouw hebben 
uitgesteld, omdat zij een voorstel tot wijziging verwachten. 
Van het oordeel dezer leden dat de koppeling der tegemoet-
koming aan het arbeidsinkomen van de gehuwde vrouw een 
grote verbetering is, hebben zij met voldoening kennis ge-
nomen. 

De mening van verschillende leden dat aan de regeling voor 
de werkende gehuwde vrouw niet het karakter mag worden 
verleend arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin te 
stimuleren, kunnen de ondergetekenden ten volle delen. Gelijk 
ook uit het vorenstaande kan blijken, moet de onderwerpelijke 
tegemoetkoming in het kader van het Nederlandse tariefstel-
sel voor de inkomstenbelasting worden gezien als een belang-
rijke bijdrage tot een evenwichtige verdeling van de druk van 
deze belasting. De ondergetekenden vertrouwen dan ook gaar-
ne dat deze leden, die de oorspronkelijk voorgestelde oplos-
sing in de vorm van een tariefsmoderatie op forfaitaire basis 
acceptabel achten, dit ook zullen doen ten aanzien van de bij 
de tweede nota van wijziging daarvoor in de plaats gestelde 
regeling, aangezien deze laatste een soortgelijke tariefsmode-
ratie behelst, evenzeer op forfaitaire basis; de beide regelingen 
verschillen slechts in de wijze waarop de forfaitaire aftrek ter 
bereiking van de tariefsmoderatie wordt bepaald. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van vele leden over de 
fiscale behandeling van de door een gehuwde vrouw uit hoof-
de van haar dienstbetrekking genoten sociale-verzekeringsuit-
keringen merken de ondergetekenden het volgende op. 

De tegemoetkoming ten gunste van de werkende gehuwde 
vrouw is thans gekoppeld aan haar arbeidsinkomsten. Hoewel 
in fiscale zin onder inkomsten uit arbeid in het algemeen ook 
de inkomsten uit vroeger verrichte arbeid worden begrepen, 
zou een zodanige verruiming van het begrip ook in het kader 
van deze tegemoetkoming onjuist zijn. De draagkracht van een 
echtpaar wordt immers juist dan ongunstig beïnvloed, als de 
vrouw werkzaamheden buiten het gezin verricht. Deze situa-
tie doet zich echter niet voor indien de vrouw slechts pensioen 
of andere uitkeringen geniet in een periode dat daarvoor geen 
werkzaamheden meer worden verricht. Het is derhalve nood-
zakelijk bij het bepalen van de aftrek buiten beschouwing te 

laten de inkomsten uit vroegere arbeid van de vrouw, welke 
zich voornamelijk bij dienstbetrekking voordoen. Daartoe is in-
dertijd gezocht naar een eenvoudig criterium. In navolging van 
een vroegere soortgelijke onderscheiding is gekozen voor het 
uitzonderen van de zuivere opbrengst van een vroeger door de 
vrouw vervulde dienstbetrekking. In het algemeen voldoet dit 
criterium aan de hier te stellen eisen van billijkheid, doch de 
ondergetekenden erkennen dat het star doortrekken van deze 
grens ook bij de sociale-verzekeringsuitkeringen in bepaalde 
gevallen tot niet geheel bevredigende resultaten leidt. Het al 
of niet voortbestaan van de dienstbetrekking tijdens de onge-
wilde onderbreking der werkzaamheden ten gevolge van tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid die tot de sociule-vcrzekeringsuit-
kcring leidt, vormt een niet voldoende aanwijzing voor de vraag 
of de draagkrachtverminderde factoren nog werkzaam zijn. 
Dit wordt gedemonstreerd in de voorbeelden waarmede deze 
leden hun opmerkingen illustreren. 

Een en ander heeft de ondergetekenden tot de overtuiging 
gebracht dat, in het bijzonder voor de sociale-verzekeringsuit-
keringen, naar een meer bevredigend criterium moet worden 
gezocht. Daarbij kan naar hun oordeel een zekere objectivering 
niet worden gemist, aangezien anders geval voor geval zou 
moeten worden uitgemaakt of, ondanks het ontbreken van de 
werkzaamheden in dienstbetrekking, toch de draagkrachtver-
minderende invloeden nog werkzaam zijn. Een bruikbaar uit-
gangspunt lijkt hun de gedachte dat, globaal genomen, in geval 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval de 
vroegere, tijdens de werkzaamheden bestaande omstandigheden 
hun invloed plegen te behouden. Is echter de arbeidsonge-
schiktheid blijvend geworden, dan is er een situatie ontstaan als 
in een gezin waarin de vrouw enig inkomen uit vermogen ge-
niet en zij slechts door invaliditeit wordt verhinderd zich ge-
heel aan haar huishoudelijke taak te wijden. Deze gedachte 
leidt ertoe sociale-verzekeringsuitkeringcn wegens tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid, evenals soortgelijke uitkeringen van de 
werkgever nog wel mee te doen tellen voor de berekening van 
de aftrek, doch niet de uitkeringen wegens blijvende arbeids-
ongeschikthcid. In de bij deze memorie behorende tweede nota 
van wijziging, onderdeel XXIX, is dienovereenkomstig voorge-
steld de zuivere inkomsten uit dienstbetrekking voor de be-
rekening van de aftrek steeds in aanmerking te nemen, indien 
zij worden genoten ter zake van het vervullen van de dienst-
betrekking of wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Hoe-
wel de ondergetekenden zich ervan bewust zijn dat iedere 
begrenzing in deze kan leiden tot gevallen waarin de wets-
toepassing niet ten volle bevredigt, menen zij toch op deze 
wijze een redelijke oplossing te hebben gevonden. De opvatting 
van deze vele leden dat sociale-verzekeringsuitkeringen zon-
der enige beperking bij de berekening van de aftrek in aan-
merking dienen te komen kunnen de ondergetekenden niet on-
derschrijven, daar een dergelijke regeling blijkens het voren-
staande in strijd zou komen met doel en strekking van de on-
derwerpelijke aftrek. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of het geen 
aanbeveling zou verdienen in de wet een regeling te treffen 
voor de vrouwen die, terwijl de man is aangesteld, toch feite-
lijk medewerken, zij het volgende opgemerkt. 

In beginsel dienen de door deze leden bedoelde gevallen bin-
nen de sfeer van de onderhavige regeling te worden getrokken. 
Dit zou echter leiden tot een zeer specieuze en desondanks 
hoogstwaarschijnlijk toch niet voldoende bevrediging gevende 
wetsbepaling voor een gering aantal gevallen waarin op grond 
van historisch gegroeide verhoudingen of andere omstandig-
heden de werkgever slechts met de man — en niet afzonder-
lijk met de vrouw — een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, 
terwijl er tussen hun beider werkzaamheden een onverbrekelijk 
verband bestaat. Het komt de ondergetekenden dan ook voor 
dat de oplossing voor deze situaties dient te worden gevonden 
in de wijze van wetstoepassing op dit stuk. Overeenkomstig de 
bij de behandeling van het wetsontwerp houdende fiscale voor-
zieningen ten gunste van de werkende gehuwde vrouw gedane 
toezegging heeft de tweede ondergetekende bij aanschrijving van 
26 juni 1962, nr. B 2/7473, een regeling getroffen, krachtens 
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welke in de hier bedoelde gevallen een aftrek wordt verleend. 

Van de wenselijkheid het minimum van de aftrek ad f 500 
te verhogen, is de ondergetekenden niet gebleken. Mocht in de 
toekomst een verhoging nodig blijken, dan zullen zij niet aar-
zelen dit op de gebruikelijke wijze aan de Kamer mede te de-
len, hetzij door een daartoe strekkend wetsontwerp te bcvor-
deren, hetzij door het indienen van een nota van wijziging op 
een aanhangig wetsontwerp. 

De vraag of de ondergetekenden reeds mededelingen kun-
nen verstrekken omtrent de omvang van de administratieve 
werkzaamheden ter zake van de faciliteiten ten behoeve van 
de werkende gehuwde vrouw, kunnen zij tot hun spijt slechts 
summier beantwoorden. De hierbedoelde werkzaamheden be-
treffen voorshands in hoofdzaak de toepassing van artikel 10Ö, 
tweede lid, van het Besluit op de Loonbelasting 1940, alsmede 
het verstrekken van inlichtingen, hoofdzakelijk aan werkgevers. 
Deze werkzaamheden zijn slechts van geringe omvang en wor-
den daarom niet afzonderlijk geadministreerd. De extra-werk-
zaamheden, door deze faciliteiten verbonden aan de aanslag-
regeling, zullen eerst medio 1963 aanvangen; deze werkzaam-
heden zijn van grotere omvang, doch lenen zich door hun bij-
komstige aard niet voor afzonderlijke administratie. De con-
trole op de uitvoering van wettelijke bepalingen inzake de 
loonbelasting tenslotte wordt door deze faciliteiten iets gevari-
eerder, doch door de eenvoudige aard van het loonbelasting-
tarief voor de werkende gehuwde vrouw nauwelijks zwaarder. 

De in artikel 45, derde lid, van het ontwerp neergelegde 
zgn. bejaarden- en invalidenaftrek steunt blijkens de memorie 
van toelichting (blzz. 2/3) inzake het ontwerp van de wet tot 
wijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en 
van de vennootschapsbelasting (gedrukte stukken, zitting 1954 
—1955 — 3885, nr. 3) op deze grond, dat voor bejaarden en 
invaliden het niveau van noodzakelijke uitgaven voor persoon-
lijke verzorging in verhouding tot het inkomen gemeenlijk hoger 
ligt dan voor anderen die aan het arbeidsproces volwaardig 
kunnen deelnemen. Door de aftrek wordt in feite het belasting-
vrije bedrag verhoogd. Het gaat hier dus om een aangelegen-
heid welke het tarief van de inkomstenbelasting betreft en 
aldus in het verleden ook is behandeld. In herinnering zij 
gebracht dat deze aftrek is ingevoerd bij gelegenheid van de 
vervanging van de inkomstenbelastingtabel 1954 door de tabel 
1956. Vervolgens is in het kader van de jongste tariefsherzie-
ning het bedrag met ingang van 1 januari 1963 van f624 tot 
f 702 verhoogd. De vraag of andermaal een verhoging van het 
bedrag van deze aftrek noodzakelijk is, behoort naar de mening 
van de ondergetekenden niet bij deze algemene herziening, 
maar bij een volgende tariefsherziening aan de orde te komen. 
Verwezen zij naar hetgeen bij de aanvang van de beschou-
wingen betreffende het onderhavige artikel in deze memorie 
werd opgemerkt met betrekking tot de herziening van het 
tarief. 

In antwoord op de daaromtrent gestelde vraag zij nog op-
gemerkt dat een verhoging van de onderwerpelijke aftrek van 
f 702 tot f 900, berekend op basis van het tarief 1963, een bud-
gettair offer zou vragen van naar globale schatting rond f 10 
min. 

In hetgeen hierboven ten aanzien van het karakter van de be-
jaarden- en invalidenaftrek werd opgemerkt, nl. dat deze af-
trek in feite het belastingvrije bedrag verhoogt, dient ook het 
antwoord te worden gevonden op de vraag van vele andere le-
den, waarom deze aftrek niet evenals de persoonlijke ver-
plichtingen, de buitengewone lasten en de aftrekbare giften, 
als negatieve bestanddelen van het belastbare inkomen (de on-
dergetekenden zouden hier liever spreken van negatieve be-
standdelen van het inkomen) wordt aangemerkt. Met de on-
derhavige aftrek wordt evenals met een kinderaftrek door 
middel van een aftrek op het inkomen een belastingreductie 
beoogd in het kader van het tarief. Met dit karakter zou het 
niet in overeenstemming zijn deze aftrekken als negatieve be-
standdelen van het inkomen te behandelen. 

Overigens gaat het hier niet uitsluitend om een kwestie van 
naamgeving. Immers, zouden de in artikel 45 bedoelde aftrek-
posten bij de berekening van het inkomen op dezelfde wijze 

in aanmerking worden genomen als de persoonlijke verplich-
tingen, de buitengewone latten en de aftrekbare giften, dan 
zou dit inhouden dat zij bv. ook bij het bepalen van een als 
verlies te verrekenen bedrag in aanmerking zouden komen. 
Een dergelijke consequentie zou evenmin aanvaardbaar zijn 
als het in aanmerking nemen als verrekenbaar verlies van een 
door de toepassing van de primaire kinderaftrek verkregen 
negatief bedrag. 

Het vorenstaande geldt evenzeer voor de aftrek voor de wer-
kende gehuwde vrouw, ten aanzien waarvan dezelfde leden 
deze vraag ook stellen. Ook met deze aftrek wordt immers 
een belastingreductie beoogd binnen het kader van het tarief. 
Volledigheidshalve verwijzen de ondergetekenden met betrek-
king tot dit punt nog naar hetgeen in deze memorie ter zake 
reeds bij artikel 3 is opgemerkt. 

Dient naar de mening van de ondergetekenden het bedrag 
van de bejaarden- en invalidenaftrek niet bij de algemene her-
zioning aan de orde te komen, dit geldt niet voor de vraag 
voor wie de aanspraak op deze aftrek bestaat. Naar aanleiding 
van hetgeen zeer vele leden in dit verband met betrekking tot 
het niet genieten van de bejaardenaftrek door de niet gehuwde 
bejaarde opmerken, willen de ondergetekenden in herinnering 
brengen dat deze aangelegenheid in de afgelopen jaren reeds 
verschillende malen in de Staten-Generaal aan de orde is ge-
weest, laatstelijk bij de behandeling van Hoofdstuk IX-B van 
de Rijksbegroting 1962 (memorie van antwoord Eerste Kamer 
en Handelingen Eerste Kamer blz. 338, inzake Hoofdstuk 
IX-B van de Rijksbegroting 1962, zitting 1961—1962 — 
6500). Zij zijn nog steeds van oordeel dat er geen voldoende 
grond bestaat voor een cumulatie van de faciliteit welke gelegen 
is in de rangschikking in tariefgroep II •— de tariefgroep die 
rekening houdt met de samentelling van inkomens van man 
en vrouw en die voorts ervan uitgaat dat van het gezamenlijke 
inkomen twee personen moeten leven — met die van de 
bcjaardenaftrek. 

Ook de door de hier aan het woord zijnde leden naar voren 
gebrachte vraag of het niet wenselijk zou zijn een regeling te 
treffen waardoor wordt voorkomen dat bij het overlijden van 
een der echtelieden een reeds genoten aftrek geheel verloren 
gaat, menen de ondergetekenden op de boven aangegeven 
grond ontkennend te moeten beantwoorden. Verschillende 
leden die zich aansloten bij de eerder gemaakte opmerkingen, 
leggen ter motivering van zulk een regeling verband met de 
verlaging van de A.O.W. bij overlijden van een der echt-
genoten. Bedacht dient echter te worden dat deze verlaging 
niet zonder zin is, maar samenhangt met de door het overlijden 
gewijzigde situatie; het in aanmerking nemen nu van deze 
verlaging bij de vraag of enige fiscale faciliteit noodzakelijk 
is, achten de ondergetekenden niet. op zijn plaats. Overigens 
zal in de gevallen waarin de verlaging van de A.O.W. na over-
lijden van een der echtgenoten voor de andere echtgenoot 
inderdaad van aanmerkelijke betekenis is doordat de A.O.W.-
uitkering het overgrote deel van het inkomen uitmaakt, het 
bedrag van de bejaardenaftrek in de regel in verband met het 
belastingvrije inkomen in tariefgroep II van f 2700 zelfs van 
geen, dan wel van betrekkelijk geringe betekenis zijn. 

De vraag van de bedoelde verschillende leden waarom het 
juist zou zijn dat invaliden die tevens 65 jaar of ouder zijn, 
een dubbele aftrek wordt onthouden, kan naar het de onder-
getekenden voorkomt alleen betrekking hebben op invaliden 
die volgens het ontwerp aanspraak hebben op de aftrek. Dit 
kunnen alleen gehuwden of in tariefgroep III vallende invali-
den zijn. Ongehuwde invalide belastingplichtigen van 65 jaar 
of ouder genieten volgens het ontwerp (en volgens de bepalin-
gen van het geldende besluit) wel de faciliteit van de toepas-
sing van het gehuwdentarief, maar niet de aftrek van f 702. 
Het toekennen ook aan deze categorie van de aftrek en dan 
nog wel tot het dubbele bedrag, naast de faciliteit van de toe-
passing van het gehuwdentarief — dus het toekennen van drie 
faciliteiten — kan naar het voorkomt niet in de bedoeling van 
deze leden liggen. 

De regeling inzake de bejaarden- en invalidenaftrek berust, 
zoals reeds werd opgemerkt, op de gedachte dat voor bejaar-
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den en invaliden het niveau van noodzakelijke uitgaven voor 
persoonlijke verzorging in verhouding tot het inkomen ge-
meenlijk hoger ligt dan voor anderen die aan het arbeids-
proces volwaardig kunnen deelnemen. Met deze gedachte is 
het in overeenstemming dat zonder onderzoek een vaste af-
trek wordt toegekend. Daarnaast bestaat voor degenen die 
voor extra-kosten staan omdat zij èn bejaard èn invalide 
zijn, de mogelijkheid van aftrek wegens buitengewone lasten. 

De ondergetekenden achten deze bestaande regeling beter 
dan een regeling volgens welke bejaarde invaliden een dub-
bele aftrek van f 702 zouden genieten, een situatie waarbij 
een aftrek wegens buitengewone lasten niet zou passen. 

Aangezien het bovendien een moeilijke taak zou zijn om 
in de categorie belastingplichtigen van 65 jaar en ouder te on-
derscheiden tussen invaliden en niet-invaliden, zijn de onder-
getekenden van oordeel dat van het toekennen van dubbele 
aftrek aan invaliden die 65 jaar of ouder zijn, ook wanneer 
deze dubbele aftrek beperkt zou blijven tot de gehuwden en 
degenen die in tariefgroep UI vallen, dient te worden afgezien. 

Vele leden stelden de vraag welke betekenis moet wor-
den toegekend aan de van artikel 45, derde lid, van het Be-
sluit 1941 afwijkende redactie van het voorgestelde vierde lid 
van het onderhavige artikel, nl. „met arbeid, die voor zijn 
krachten berekend is, een derde te verwerven" en „een der-
de te verdienen". De ondergetekenden merken naar aanlei-
ding hiervan op dat er geen gevolgen verbonden zijn aan de 
vervanging van het woord „verwerven" door het woord „ver-
dienen" en aan het vervallen van de woorden „met arbeid, 
die voor zijn krachten is berekend". Het gaat hier om een re-
dactionele vereenvoudiging. In het ontwerp is de redactie van 
artikel 45, vierde lid, gelijkluidend aan die van artikel 47, eer-
ste lid, letter e, op dit punt, zoals ook de redacties van de over-
eenkomstige bepalingen van het Besluit 1941, vóór de inwer-
kingtreding van de wijziging ingevolge de wet van 26 april 
1962, Stb. 163, gelijkluidend zijn. 

Dat het bij de voorgestelde nieuwe bepalingen van artikel 
45, vierde lid, en artikel 47, eerste lid, letter e, van het ont-
werp slechts om het aanbrengen van een redactionele vereen-
voudiging gaat, moge blijken uit de memorie van toelichting 
(blz. 32, linker kolom) bij het ontwerp (gedrukte stukken, zit-
ting 1957—1958 — 4953) van de Algemene Kinderbijslagwet 
(Stb. 1962, 160). Aldaar is ten aanzien van het met artikel 47, 
eerste lid, letter e, van het ontwerp overeenkomende artikel 7, 
eerste lid, letter e, van die wet opgemerkt, dat de daarin ver-
vatte bepaling gelijk is aan die van het met artikel 47, eerste lid, 
letter a, sub 2, van het Besluit 1941 (vóór de wijziging inge-
volge de vorenbedoelde wet van 26 april 1962) overeenkomen-
de artikel 19, vierde lid, van de Kinderbijslagwet (voor loon-
trekkenden). De verruiming van het invaliditeitsbegrip, zoals 
die vervat is in de wet tot herziening van de kinderaftrek, (Stb. 
1962, 163), waarop de hier aan het woord zijnde vele leden 
terecht wezen, is neergelegd in de onderdelen XXVIII, letter D, 
en XXX, letter B, van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging. 

Naar aanleiding van de door verschillende leden met betrek-
king tot de tweede volzin van het vierde lid van artikel 45 
gestelde vraag mogen de ondergetekenden opmerken, dat de 
aldaar bedoelde bevoegdheid is opgenomen omdat het wense-
lijk kan blijken regelen te geven waarnaar wordt beoordeeld 
of aan de voorwaarde voor de invaliditeitsaftrek is voldaan. In 
artikel 47, derde lid, letter b, is een overeenkomstige bevoegd-
heid vervat in verband met de beoordeling van de aanspraak 
op kinderaftrek voor zieke of gebrekkige kinderen. Van Iaatst-
bedoelde bevoegdheid zal ook inderdaad gebruik worden ge-
maakt, omdat zulks wenselijk is met het oog op de coördina-
tie met de kindcrbijslagwetgeving, waaraan de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid een overeenkomstige be-
voegdheid ontleent. Dat ook aanstonds van de in artikel 45, 
vierde lid, neergelegde bevoegdheid gebruik zal worden ge-
maakt is nog niet zeker. Omtrent de vraag wat de regelen 
eventueel zouden moeten inhouden hebben de ondergeteken-
den nog geen standpunt bepaald. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de hier aan het 
woord zijnde verschillende leden met betrekking tot de in eer-
ste volzin van artikel 45, vierde lid, neergelegde norm voor 
de beoordeling van de invaliditeit willen de ondergetekenden 
erkennen dat de redactie welke deze norm heeft gevonden, 
inderdaad niet voldoende is afgestemd op het geval van de 
invalide die in de loop van het jaar overlijdt. Het is uiteraard 
de bedoeling dat voor de beoordeling van de aanspraak op in-
validiteitsaftrek van een overleden invalide wordt nagegaan 
wat de overledene in het jaar volgende op het tijdstip van zijn 
overlijden zou hebben kunnen verdienen, indien hij geduren-
de dat jaar zou hebben geleefd. De gelijkluidende bepaling van 
artikel 45, derde lid, van het Besluit 1941 is dan ook steeds 
dienovereenkomstig toegepast. Deze bedoeling, waaraan niet 
kon worden getwijfeld, zou evenwel niet anders in de wettekst 
tot uitdrukking kunnen worden gebracht dan door een wijzi-
ging die deze tekst aanzienlijk ingewikkelder zou maken dan hij 
thans is. Onder deze omstandigheden achten de ondergeteken-
den het niet noodzakelijk of wenselijk een nieuwe redactie voor 
te stellen. 

De vraag of de voorgestelde norm in strijd is met het zgn. re-
ele stelsel van heffing van de inkomstenbelasting beantwoor-
den de ondergetekenden ontkennend. Het begrip reëel stelsel 
toch heeft betrekking op de maatstaf van heffing; het houdt 
in dat bij de vaststelling van de maatstaf (het belastbare in-
komen) niet wordt uitgegaan van veronderstellingen (zoals 
bv. onder de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 het geval 
was door de fictie dat de opbrengst van een bron van inkomen 
doorgaans werd gesteld op de opbrengst welke die bron over 
het afgelopen kalenderjaar had opgeleverd), maar van de reële 
feiten (het werkelijk in het desbetreffende jaar genoten in-
komen). Dat ter wille van een praktische uitvoering op be-
paalde punten toch veronderstellingen worden gehanteerd 
(bv. dat allen die aan de inhouding van loonbelasting onder-
worpen zijn ten minste f 100 (f 150) kosten van verwerving 
hebben) doet hieraan niet af. Evenmin is dit het geval met de 
norm voor de toepassing van de invaliditeitsaftrek. Met deze 
aftrek wordt niet bedoeld om ook met een toestand van tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekten of gebre-
ken van voorbijgaande aard rekening te houden; het gaat veel-
eer om min of meer duurzame situaties. Het ligt derhalve 
voor de hand bij de beoordeling van de toestand van invalidi-
teit een niet te kort toekomstig tijdvak in aanmerking te 
nemen. Doordat in de voorgestelde bepaling, evenals in de be-
staande, een toekomstig tijdvak is genoemd, wordt tevens be-
reikt dat een in de loop van het jaar opkomende invaliditeit 
reeds bij de belastingheffing over dat jaar tot het verlenen van 
de tegemoetkoming kan leiden. 

Artikel 46. De ondergetekenden gaan ervan uit dat de ver-
schillende leden, die de vraag stellen waarom de indeling van 
het tarief praktisch volledig is gekoppeld aan de civielrechte-
lijke situatie, de bedoeling hebben te pleiten voor een fiscale 
behandeling van in familieverband samenwonende ongehuwden 
gelijk aan die voor gehuwden. De bedoeling van het ontwerp en 
van de bestaande wetgeving op dit punt wordt niet juist verstaan, 
indien men meent dat de reden voor aansluiting bij de civiel-
rechtelijke situatie hierin is gelegen dat dit de gemakkelijkste en 
voor de fiscus voordeligste oplossing zou zijn. Het is het insti-
tuut van het huwelijk, een maatschappelijke realiteit van de 
eerste orde — waarvan in het civiele recht de rechtsgevolgen 
zijn geregeld —, waarbij aansluiting is gezocht. Het instituut 
van het huwelijk neemt een zo centrale plaats in de samen-
leving in, dat sommige feitelijke situaties welke op enkele pun-
ten met de maatschappelijke leefwijze van gehuwden te ver-
gelijken zijn, daarmede in genen dele op één lijn gesteld kunnen 
worden, ook niet in fiscale zaken. 

Voor de inkomstenbelastingwetgeving komt het karakter 
van het huwelijk met name tot uitdrukking in de samentelling 
van de inkomens van de beide echtgenoten. Deze samenstel-
ling vindt haar grond — zoals in de memorie van antwoord 
inzake het wetsontwerp tot herziening van het tarief van de in-
komstenbelasting en de loonbelasting voor ongehuwden wordt 

I 5380 19 (7) 



84 

opgemerkt (gedrukte stukken, zitting 1959-1960-5701, nr. 9, 
blz. 3, rechter kolom), — in de juridische en maatschappelijke 
duurzame gebondenheid in het huwelijk, dat ook in financieel 
opzicht een eenheid tussen man en vrouw tot stand brengt. In 
alle andere gevallen, waarbij niet alleen moet worden gedacht 
aan concubinaat, maar ook aan de veelvuldige gevallen van 
samenwoning van familieleden en vriendinnen, bestaat, aldus 
bedoelde memorie, die eenheid niet en is er sprake van een 
louter feitelijke situatie, die op elk willekeurig ogenblik gemak-
kelijk kan worden beëindigd. Reeds omdat in het geval van 
samenwonende ongehuwden een samentelling van inkomens 
niet praktisch realiseerbaar en ook in vele gevallen niet verant-
woord zou zijn, kan er geen sprake van zijn dat het gehuwden-
tarief toepassing zou kunnen vinden. 

Dat overigens een regeling welke uitgaat van de civielrechte-
lijke situatie voor de belastingdienst gemakkelijker te hante-
ren is dan een regeling welke alleen (met opzijschuiving van 
de civielrechtelijke) of in vergaande mate mede de feitelijke 
situatie tot uitgangspunt neemt, willen de ondergetekenden 
gaarne toegeven, doch niet dat zij voor de fiscus ook het voor-
deligste zou zijn, althans niet dat zij dit steeds zou zijn. Wan-
neer men de feitelijke situatie niet alleen voor de indeling in 
tariefgroepen, maar ook voor de samentelling van inkomens 
tot uitgangspunt zou nemen, dan zou zich zeer wel het geval 
kunnen voordoen dat de betrokkenen daardoor meer in plaats 
van minder belasting verschuldigd worden. 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen met betrek-
king tot de rangschikking in tariefgroep II van belasting-
plichtigen die gehuwd geweest zijn, willen de ondergetekenden 
in de eerste plaats in herinnering brengen dat reeds in 1941 
bij de invoering van het Besluit 1941 een regeling op dit punt 
is getroffen. Deze regeling hield oorspronkelijk in dat de ge-
huwd geweest zijnde belastingplichtigen, jonger dan 65 jaar, 
in tariefgroep II werden gerangschikt indien uit hun huwelijk 
een kind was geboren. Bij de belastingherziening 1947 is dit 
criterium vervangen door dat van de duur van het echtelijk 
huishouden, zulks op grond van de gedachte dat het gewor-
teld zijn in een bepaalde leefwijze veeleer afgeleid moet wor-
den uit de duur van de echtelijke samenleving dan uit het feit 
dat er uit het huwelijk een kind is geboren. 

Was dus aanvankelijk het feit dat uit het huwelijk een kind 
was geboren en na de belastingherziening 1947 de duur van het 
echtelijk huishouden (eventueel na voortzetting met kinderen) 
beslissend, in het ontwerp is na nauwgezette overweging voor-
gesteld om deze criteria naast elkaar op te nemen. Vergeleken 
met de bestaande regeling is de regeling volgens het ontwerp 
aldus, dat de eis dat het echtelijk huishouden 5 jaren heeft ge-
duurd is gehandhaafd, behalve voor het geval dat uit het hu-
welijk een kind is geboren en voorts met dien verstande dat de 
5 jaren in kwestie niet een onafgebroken periode meer be-
hoeven te vormen. 

De ondergetekenden zien zeer wel in dat, zoals elke regeling 
die een afwijking inhoudt van de strenge systematiek, ook de 
thans aan de orde zijnde grenzen trekt die niet geheel door 
strikte redeneringen zijn bepaald en in bepaalde grensgevallen 
niet altijd bevredigende resultaten geeft. De vraag is echter of 
een andere regeling de voorkeur verdient. Zo gezien zijn de 
ondergetekenden van oordeel dat de thans voorgestelde rege-
ling, mede in het licht van wat nu eenmaal is gegroeid, de toets 
der kritiek kan doorstaan. 

Naar aanleiding van een daartoe gestelde vraag van enkele 
leden geven de ondergetekenden als hun opvatting te kennen, 
dat de huishouding van iemand die gehuwd is geweest zeker 
niet noodzakelijk hogere kosten met zich medebrengt dan de 
huishouding van iemand die nimmer gehuwd is geweest; echt-
ter zijn zij in de zojuist naar voren gebrachte gedachtengang 
van oordeel — hoewel een opzettelijk onderzoek ter zake niet 
is ingesteld — dat zulks in feite veelal wel het geval zal zijn 
en dat in ieder geval het geworteld zijn in de levensstaat van 
gehuwden de mogelijkheid van aanpassing beperkt. 

Zou het derhalve enerzijds niet redelijk zijn na het einde 
van het huwelijk een gewezen echtgenoot uit wiens huwelijk 
geen kind is geboren, steeds naar tariefgroep I terug te bren-

gen, het zou anderzijds te ver gaan om, zoals vele andere leden 
suggereren, een weduwe in alle gevallen in tariefgroep II te 
rangschikken, derhalve ook indien zij slechts zeer korte tijd ge-
huwd is geweest. 

Ter motivering van laatstbedoelde suggestie wordt in het 
voorlopig verslag een vergelijking getrokken met het regime 
van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De ondergeteken-
den mogen er in dit verband op wijzen dat, wat er van een 
dergelijke vergelijking overigens ook zij, in het overgrote deel 
van de gevallen waarin een gehuwde vrouw weduwe wordt na 
een huwelijk dat korter dan 5 jaren heeft geduurd, zij jonger 
dan 40 jaar zal zijn en derhalve, tenzij er kinderen zijn, geen 
weduwenpensioen zal genieten. Zo er ten deze al van dualisme 
gesproken kan worden, zoals deze vele andere leden menen, 
dan is dit toch in heel wat mindere mate aanwezig dan deze 
leden mogelijk veronderstellen. 

Naar aanleiding van de vraag van enkele leden welke over-
wegingen de ondergetekenden hebben geleid tot handhaving 
van de regeling volgens welke ook personen wier huwelijk 
door echtscheiding is ontbonden nadat het vijf jaren of langer 
heeft geduurd, in tariefgroep II gerangschikt blijven, mogen 
de ondergetekenden aan de vorenstaande beschouwingen nog 
toevoegen, dat het bij de heffing van een draagkrachtbelas-
ting geen verschil kan uitmaken of een huwelijk door echt-
scheiding dan wel door de dood van een der echtgenoten is 
ontbonden. 

Artikel 47. Ter voldoening aan het desbetreffende ver-
zoek van de Commissie wordt hieronder een samenvattend 
overzicht gegeven, waarin op het terrein van de studiebeur-
zen en studievoorschotten de verschillende mogelijkheden en 
de fiscale consequenties daarvan onder de werking van de 
voorgestelde wet zijn opgenomen. 

1. Renteloze studievoorschotten 
Deze zijn niet belastbaar, noch bij degene aan wie zij wor-

den toegekend, noch bij iemand anders. Het maakt hierbij geen 
verschil of de voorschotten al dan niet periodiek worden ver-
strekt en of al dan niet de mogelijkheid van latere gehele of 
gedeeltelijke kwijtschelding bestaat. Ook maakt het geen ver-
schil of de ouder, dan wel het kind onder borgstelling van de 
ouder de uitkering ontvangt. Of een studievoorschot aan de 
ouder dan wel aan het kind wordt toegekend is intussen fis-
caal niet geheel onverschillig. Wordt het aan het kind toege-
kend dan zullen de door het kind te verrichten terugbetalingen 
volgens artikel 38, eerste lid, letter c, van het ontwerp even-
tueel als buitengewone lasten kunnen worden aangemerkt. 
Voorts zij ten deze verwezen naar hetgeen hierna onder punt 
4 wordt opgemerkt. 

2. Uitkeringen a fonds perdu 
Deze zijn alleen belastbaar indien zij een periodiek karak-

ter dragen (dat het hier zou kunnen gaan om als inkomsten 
uit arbeid of uit vermogen, dan wel als winst aan te merken 
uitkering, blijft buiten beschouwing). Het karakter van perio-
dieke uitkering is reeds aanwezig, indien in het jaar waarin 
voor het eerst een uitkering wordt genoten redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat ook in een of meer volgende jaren een 
uitkering uit dezelfde oorzaak zal worden ontvangen. 

3. Periodieke uitkeringen a fonds perdu 
Deze zijn, indien ontvangen van: 
a. de Overheid: belast volgens artikel 26, eerste lid, letter 

a, van het ontwerp; 
b. een sociaal fonds — indien het fonds een rechtspersoon 

is —: belast volgens artikel 26, eerste lid, letter c (aange-
zien in het voorlopig verslag niet nader wordt aangegeven wat 
onder een sociaal fonds in dit verband wordt verstaan, kan 
niet beoordeeld worden of ook artikel 26, eerste lid, letter 
a, nog van belang kan zijn); 

c. een familiestichting: eveneens belast volgens artikel 
26, eerste lid, letter c; 
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d. een familielid: niet belast (dat het hier zou kunnen 
gaan om in rechte vorderbare, dus als inkomsten uit vermo-
gen aan te merken uitkeringen, blijft buiten beschouwing). 

De periodieke uitkeringen uit hoofde van een toegekende 
studiebeurs behoren tot het belastbaar inkomen van: 

a. het kind, indien zij aan het kind worden toegekend ' ) ; 
b. de ouder, indien zij aan de ouder worden toegekend. 

4. Studie-uitkeringen en aanspraak op kinderaftrek 
Een aan de ouder toegekend renteloos voorschot en een 

aan de ouder toegekende studiebeurs hebben geen invloed op 
de aanspraak op kinderaftrek. Een aan het kind toegekend ren-
teloos voorschot en een aan het kind toegekende studiebeurs 
kunnen, indien tot dekking van de studiekosten aangewend, wel 
van invloed zijn op de aanspraak op kinderaftrek van de ouder, 
nl. indien het kind door bedoelde uitkeringen niet meer geheel of 
nagenoeg geheel (het criterium voor drievoudige aftrek), groten-
deels (het criterium voor tweevoudige aftrek), dan wel in be-
langrijke mate (het criterium voor enkelvoudige aftrek) op kos-
ten van de ouder wordt onderhouden - ) . 

De ondergetekenden kunnen niet inzien dat het onjuist 
zou zijn, dat van de studietoelage belasting wordt geheven, 
indien deze afzonderlijk of te zamen met andere inkomsten 
de belastingvrije grens te boven gaat. Het is een beginsel 
van ons belastingstelsel dat ten aanzien van de belastbaarheid 
van inkomsten geen onderscheid wordt gemaakt naar her-
komst of bestemming. Of voorts de verschillen in fiscale con-
sequenties tussen de diverse gevallen aanzienlijk zijn hangt 
geheel af van de feiten zoals deze in het concrete geval lig-
gen. De hierboven uiteengezette verschillen zijn naar het 
oordeel van de ondergetekenden gerechtvaardigd omdat zij 
hun grond vinden in verschillen in de feitelijke omstandighe-
den. Dat als gevolg van de heffing van de inkomstenbelas-
ting en met name van het progressieve tarief hiervan, van uit-
keringen welke voor studiedoeleinden of voor een ander doel 
worden verstrekt voor de één aanzienlijk minder dan voor de 
ander beschikbaar blijft, is een realiteit welke evenals in zo-
vele andere gevallen dient te worden aanvaard. 

Zoals in de memorie van toelichting (blz. 27 linker kolom) 
reeds werd opgemerkt, zijn studiekosten alleen dan als kos-
ten van verwerving aftrekbaar, indien zij door een belasting-
plichtige worden gemaakt om de voor de uitoefening van zijn 
functie vereiste kennis, die hij reeds heeft, op peil te houden 
en aldus zijn tegenwoordige werkzaamheden naar behoren 
te kunnen blijven vervullen. De vraag of de terugbetaling van 
een renteloos voorschot als kosten van verwerving zal zijn te be-
schouwen in het jaar van terugbetaling, kan derhalve slechts 
worden gesteld met betrekking tot een voorschot dat is verstrekt 
ter dekking van op zichzelf als kosten van verwerving aan te 
merken studiekosten. Het komt de ondergetekenden voor dat 
het praktische belang van deze vraag gering is, omdat het 
weinig of nooit zal voorkomen dat als kosten van verwerving 
aan te merken studiekosten uit een voorschot worden betaald. 
En mocht dit al eens voorkomen, dan zullen de kosten toch 
wel reeds in het jaar waarin zij worden gemaakt in aftrek ko-
men. Alleen ingeval het onderricht door de werkgever wordt 
verzorgd en deze de kosten, bv. door middel van inhoudingen 

1) Volgens artikel 5, tweede en derde lid, van het ontwerp kunnen 
alleen zuivere inkomsten uit vermogen van een (minderjarig) kind tot 
het inkomen van de ouder worden gerekend; de niet in rechte vorder-
bare periodieke uitkeringen uit hoofde van een toegekende studiebeurs 
behoren niet tot de inkomsten uit vermogen van artikel 21, doch tot 
de inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uilkeringen van arti-
kel 26. 

2 ) In de memorie van toelichting (blz. 47, rechter kolom) ad artikel 
47 van het ontwerp wordt de omstandigheid dat een aan een minder-
jarige toegekende studiebeurs invloed kan hebben op de aanspraak van 
de ouder op kinderaftrek gezien als een consequentie van een fiscale 
fictie, nl. deze, dat hetgeen op grond van het wettelijk vruchtgenot tot 
het inkomen van de ouder behoort, door de werking van artikel 5, 
tweede lid, van het ontwerp tot inkomen van het kind wordt gestempeld. 
Inmiddels heeft de Hoge Raad echter beslist dat een aan het kind toe-
gekende studiebeurs niet onder het wettelijk vruchtgenot valt, zodat hier 
thans niet meer van een fiscale fictie kan worden gesproken. 

op het loon van de werknemer, terugvordert, zouden deze met 
terugbetalingen van een renteloos voorschot te vergelijken in-
houdingen als kosten van verwerving kunnen worden aange-
merkt. 

De vraag of terugbetaling van een renteloos voorschot in 
het jaar van terugbetaling als buitengewone last zal zijn te 
beschouwen, beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. 
Ingevolge artikel 38, eerste lid, letter c, worden de uitgaven 
ter zake van opleiding of studie voor een beroep onder de 
buitengewone lasten gerangschikt. De ondergetekenden zijn 
van mening dat onder deze uitgaven ook vallen de terugbe-
talingen van een renteloos voorschot, voor zover dit is ver-
strekt tot dekking van de kosten van een opleiding of studie 
voor een beroep (kosten van levensonderhoud hieronder niet 
begrepen, aangezien artikel 38, eerste lid, letter c, hierop niet 
ziet). De studiekosten toch hebben, voor zover zij in het jaar 
waarin zij zijn gemaakt konden worden betaald uit het voor-
schot, niet op de belastingplichtige gedrukt en konden dus in 
dat jaar niet als buitengewone lasten worden aangemerkt. 
Voor de beoordeling van de vraag of de terugbetalingen qua 
bedrag aan het in artikel 38, tweede lid, gestelde criterium 
voldoen zal — het zij ter voorkoming van misverstand hier 
gereleveerd — in deze gedachtengang beslissend zijn het be-
drag van de terugbetalingen in het desbetreffende jaar en niet 
het bedrag van het voorschot. 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen in het voor-
lopig verslag met betrekking tot de in het onderhavige ont-
werp neergelegde regeling van de aanspraak op kinderaftrek 
mogen de ondergetekenden in de eerste plaats opmerken, dat 
het hier gaat om een regeling welke zeer onlangs haar beslag 
heeft gekregen. Immers is de in het onderhavige ontwerp 
neergelegde regeling, behoudens op enkele punten, identiek 
met die, welke bij de wet van 26 april 1962 (Stb. 163) in het 
Besluit 1941 is opgenomen. Deze regeling is na een uitvoerig 
gesprek met het parlement en in samenhang met de overeen-
komstige regeling in de kinderbijslagwetgeving tot stand ge-
komen, waarbij een bevredigende afweging van belangen heeft 
plaats gevonden. Naar het oordeel van de ondergetekenden 
bestaat er dan ook geen aanleiding thans wederom wijziging 
in de regeling te brengen. Op grond van deze overwegingen 
menen de ondergetekenden bij hun beschouwingen grote 
beknoptheid te moeten betrachten. Het vorenstaande geldt on-
der meer voor de opmerkingen van de vele leden die de „gro-
tendeels"-eis te stringent achten en voorts voor hun vraag of 
men bij de regeling van de aanspraak op kinderaftrek niet met 
een teveel aan normen (grotendeels, in belangrijke mate, ge-
heel of nagenoeg geheel) te doen heeft. 

Hetzelfde geldt voor de opmerking van de vele leden, die 
aandrongen op het openen van de mogelijkheid van verdubbe-
ling van de kinderaftrek voor buitenshuis wonende kinderen, 
jonger dan 16 jaar. Op dit punt is in de memorie van 
antwoord inzake het ontwerp van vorenbedoelde wet tot her-
ziening van de kinderaftrek (gedrukte stukken, zitting 1959— 
1960 — 4957, nr. 6, blz. 3, rechter kolom en blz. 4, linker-
kolom) uitvoerig ingegaan. 

Ten aanzien van de in het voorlopig verslag inzake het ont-
werp van vorenbedoelde wet (gedrukte stukken, zitting 1957 
—1958 — 4957, nr. 4, blz. 3, rechter kolom) bepleite aftrek 
als buitengewone last van het bedrag, waarmede de kosten, 
gemaakt ten behoeve van studerende en invalide kinderen, de 
kosten van het normale levensonderhoud van thuiswonende 
kinderen te boven gaan, zulks in de plaats van de toekenning 
van twee- of drievoudige kinderaftrek, werd in de memorie 
van antwoord (blzz. 4 /5) gewezen op de grote bezwaren wel-
ke aan zulk een individuele aftrek zouden kleven. De onder-
getekenden zijn van mening dat dezelfde bezwaren gelden tegen 
het openen van de mogelijkheid voor de belastingplichtigen 
om te kiezen tussen kinderaftrek en aftrek wegens buitenge-
wone lasten. 

Door de hier aan het woord zijnde leden wordt in dit ver-
band gesteld dat, naarmate het inkomen kleiner is en de 
grens van 4 pet. spoediger wordt gepasseerd, de kans groter 
wordt dat de kinderaftrek voor kinderen boven 16 jaar voor 
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de contribuabelen tot een nadeel wordt en dat aldus een regc-
ling welke bedoeld is om verlichting te brengen, juist een ver-
zwaring ten gevolge zou hebben. Deze stelling is de ondergc-
tekenden slechts duidelijk indien bedoeld wordt erop te wij-
zen dat de kinderaftrek mogelijk tot een geringere belustingvcr-
lichting leidt dan een aftrek wegens buitengewone lasten. Zij 
kunnen in deze omstandigheid, welke nu eenmaal inherent is 
aan een systeem van forfaitaire aftrekken, echter geen aanlei-
ding vinden voor te stellen ten deze een keuzemogelijkheid te 
openen. 

Hoewel de ondergetekenden nog steeds van mening zijn dat 
de aftrek voor het extra-kind (het zgn. Lucas-kind) dient 
te vervallen, hebben zij bij nadere overweging afgezien van hun 
aanvankelijke voornemen om dit punt, dat reeds bij het meer-
genoemde wetsontwerp tot herziening van de kinderaftrek 
(gedrukte stukken, zitting 1959—1960 — 4957) aan de orde 
was, opnieuw aan de orde te stellen bij de behandeling van dit 
ontwerp. Verwezen moge in dit verband worden naar onderdeel 
XXX, letter A, van de bij deze memorie behorende tweede 
nota van wijziging. Zij blijven evenwel van oordeel dat de af-
schaffing van deze aftrek opnieuw aan de orde dient te komen 
wanneer bij een volgende herziening van het tarief van de in-
komstenbelasting ook het systeem en het bedrag van de kinder-
aftrek in beschouwing zouden worden genomen. In verband 
met een en ander menen de ondergetekenden thans niet te 
moeten ingaan op hetgeen in het voorlopig verslag met betrek-
king tot deze kwestie wordt opgemerkt. 

Naar aanleiding van hetgeen de vele leden opmerken met 
betrekking tot de aanspraak op kinderaftrek voor in een inter-
naat wonende kinderen zij erop gewezen dat het ontwerp 
voor kinderen, jonger dan 16 jaar, die noch tot het huishouden 
van de belastingplichtige, noch tot het huishouden van zijn ge-
wezen echtgenoot of van de echtgenoot van wie hij duurzaam 
gescheiden leeft, behoren, niet de eis stelt dat het kind groten-
deels op kosten van de belastingplichtige wordt onderhouden. 
Voldoende is dat het in belangrijke mate ten laste van de belas-
tingplichtige komt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de stude-
rende kinderen van 16 jaar en ouder en invalide kinderen van 
16 jaar en ouder voor de enkelvoudige kinderaftrek. 

Het mag waarschijnlijk worden geacht dat in de op grond 
van het derde lid, letter a, van het onderhavige artikel uit te 
vaardigen regelen de norm voor de beoordeling of een kind in 
belangrijke mate op kosten van de belastingplichtige wordt on-
derhouden, zodanig zal worden vastgesteld, dat het vrijwel niet 
zal kunnen voorkomen dat de enkelvoudige kinderaftrek niet 
zou gelden voor in een internaat wonende kinderen voor wie 
door de ouders het volle, door het internaat in rekening ge-
brachte bedrag, wordt betaald. Hoewel het overleg tussen de 
Minister van Sociale Zaken en de tweede ondergetekende 
hieromtrent nog gaande is, kan wel reeds worden medegedeeld 
dat in overweging is o.m. te bepalen dat aan de ,,in belang-
rijke mate"-eis zal zijn voldaan indien de belastingplichtige ten 
minste een bedrag gelijk aan ongeveer het dubbele van de kin-
derbijslag voor een eerste kind in de onderhoudskosten bij-
draagt. 

In de vorenbedoelde gevallen zal het wel kunnen voorko-
men dat voor studerende kinderen de dubbele of de drievou-
dige kinderaftrek buiten toepassing moet blijven. De onderge-
tekenden kunnen echter niet inzien dat naast de uitbreiding van 
de aftrekmogelijkheid, welke het meergenoemde wetsontwerp 
tot herziening van de kinderaftrek gebracht heeft door de in-
voering van de „in belangrijke mate"-eis voor vele gevallen waar-
voor voorheen de ,,grotendeels"-eis gold, verdere uitbreiding van 
de mogelijkheden op dit gebied gerechtvaardigd zou zijn. 

De vragen welke bij vele leden rezen met betrekking tot het 
in het eerste lid, letter e, voorgestelde criterium voor de beoorde-
ling van de invaliditeit, vinden hun beantwoording in de beschou-
wingen aangaande de ter zake bij artikel 45, vierde lid, gestelde 
vragen. 

De vraag of het geen aanbeveling verdient de leeftijdsgrens 
van 27 jaar te schrappen voor invalide of zieke kinderen die 
ook na hun 27ste jaar ten laste van ae ouders komen, beant-
woorden de ondergetekenden ontkennend. Met betrekking tot 

de hierbij in geding zijnde kosten van levensonderhoud — de 
kosten die een gevolg zijn van invaliditeit of ziekte staan hier 
buiten aangezien deze, ongeacht de leeftijd van het kind, kun-
nen leiden tot een aftrek wegens buitengewone lasten — ach-
ten de ondergetekenden de bestaande en in het ontwerp ge-
handhaafde regeling bevredigend. Deze regeling houdt in dat 
met de kosten van levensonderhoud voor invalide kinderen, jon-
ger dan 27 jaar, rekening wordt gehouden door middel van 
(eventuele dubbele) kinderaftrek en dat ter zake van het op de 
ouders drukken van de kosten van levensonderhoud voor in-
valide kinderen van 27 jaar en ouder een aftrek wegens bui-
tengewone lasten kan plaats vinden. Enerzijds wordt daarmede 
bereikt dat voor het overgrote deel van de gevallen tegemoet-
koming kan plaats vinden op de eenvoudige basis van de kin-
deraftrek. Anderzijds geeft zij de mogelijkheid om in de ge-
vallen waarin invalide kinderen van 27 jaar en ouder — wier 
levensonderhoud niet zelden de hoogste kosten medebrengt — 
ten laste van de ouders komen, met de werkelijke kosten rekening 
te houden. Het vervangen van deze laatste mogelijkheid door 
een kinderaftrek zou in vele gevallen niet in het voordeel van 
de belanghebbenden zijn. In dit verband zij er overigens nog 
op gewezen dat, zoals in de memorie van toelichting inzake het 
wetsontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet, het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941, enz. (gedrukte stukken, zit-
ting 1955—1956 — 4159, no. 3, blz. 5, rechter kolom), des-
tijds werd opgemerkt, de bij die gelegenheid tot stand gebrach-
te verhoging van de leeftijdsgrens inzake de kinderaftrek in de 
belastingwetgeving tot 27 jaar een rechtstreeks uitvlodsel is 
van de coördinatie van de regelingen inzake kinderbijslag en kin-
deraftrek. Ook om die reden verdient het geen aanbeveling de 
leeftijdsgrens voor de kinderaftrek ten aanzien van invalide en 
zieke kinderen te schrappen. 

De ondergetekenden achten het begrip „in belangrijke mate" 
aanzienlijk minder stringent dan de begrippen „grotendeels" 
en „nagenoeg geheel". Eerstbedoeld begrip laat een brede mar-
ge waarbinnen twijfel kan bestaan. Dit is niet het geval met het 
begrip „grotendeels", dat moeilijk iets anders kan betekenen 
dan „voor meer dan 50 pet.". Ook het begrip „nagenoeg ge-
heel" Iaat naar de mening van de ondergetekenden niet die 
brede marge voor twijfel als het begrip „in belangrijke mate". 
Dit te minder, nu het begrip „nagenoeg geheel" in de juris-
prudentie reeds een vaste inhoud heeft gekregen; verwezen 
moge worden naar de arresten van de Hoge Raad van 26 ok-
tober 1955, B.N.B. 1955/379 en van 4 maart 1959, B.N.B. 
1959/159. 

Waar dit mogelijk is, geven de ondergetekenden er de voor-
keur aan de feitelijke uitwerking van in de belastingwetgeving 
gebruikte begrippen aan de jurisprudentie over te laten. Met 
betrekking tot het begrip „in belangrijke mate" zou zulks ech-
ter tot een te grote onzekerheid leiden. Om dit te vermijden kwam 
het de ondergetekenden noodzakelijk voor de mogelijkheid 
te openen nadere concretisering bij ministeriële beschikking te 
doen plaats vinden. 

De ondergetekenden mogen de leden die het op prijs stel-
len enig inzicht te ontvangen omtrent de te geven regelen naar 
welke wordt beoordeeld of een kind in belangrijke mate op 
kosten van de belastingplichtige wordt onderhouden, vcrwij-
zen naar de op grond van het met de onderhavige delegatie-
bepaling van het ontwerp overeenkomende voorschrift van 
artikel 47, derde lid, letter a, van het Besluit 1941 uit te vaar-
digen beschikking, welke naar verwacht mag worden binnen-
kort zal uitgaan. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt gaan 
de gedachten ernaar uit, in die beschikking onder meer te be-
palen dat aan de „in belangrijke mate"-eis zal zijn voldaan 
indien de belastingplichtige ten minste een bedrag gelijk aan 
ongeveer het dubbele van de kinderbijslag voor een eerste kind 
in de onderhoudskosten bijdraagt. 

De vraag of in voorkomende gevallen kan worden aange-
nomen dat bij overlijden van een kind in de loop van het jaar 
een aftrek wegens buitengewone lasten kan worden verkregen, 
nu op grond van het bepaalde in het laatste lid van artikel 47 
voor dat jaar en met betrekking tot dat kind geen kinderaftrek 
zal worden genoten, wordt bevestigend beantwoord. In dit ver-
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band moge ten overvloede worden verwezen naar hetgeen in 
de memorie van antwoord inzake het wetsontwerp tot herzie-
ning van de kinderaftrek (gedrukte stukken, zitting 1959-
1960-4957, no. 6, blz. 2, linker kolom) ter zake werd opge-
merkt. 

Vele leden merken met betrekking tot de verdubbeling en 
verdrievoudiging van de kinderaftrek op dat de voorgestelde 
regeling evenals de bestaande hierop neerkomt, dat een belas-
tingplichtige met een hoog inkomen met deze extra-aftrek een 
veel groter percentage van de studiekosten kan bestrijden dan 
een belastingplichtige met een lager inkomen. Naar aanleiding 
hiervan willen de ondergetekenden erop wijzen dat het feit dat 
naarmate het inkomen stijgt, het bedrag van de belastingver-
mindering ten gevolge van de kinderaftrek of ten gevolge van 
welke aftrek ook, groter wordt, de keerzijde vormt van de sterke 
progressie in het tarief. Het is daarvan het natuurlijke gevolg; 
de ondergetekenden achten dit een vanzelfsprekende zaak. De 
kinderaftrek wordt niet gegeven om de belastingplichtige in 
staat te stellen bepaalde uitgaven te doen. Deze aftrek wordt 
verleend in het kader van het streven de draagkracht van het 
gezin te benaderen; dit geldt niet alleen voor de enkelvoudige, 
maar ook voor de twee- en de drievoudige kinderaftrek. Hier-
bij zit niet de bedoeling voor te streven naar een evenredig ver-
deelde tegemoetkoming in de studiekosten, als waarvan de le-
den spreken. 

Naar aanleiding van de vraag van de hier aan het woord 
zijnde leden, waarom in het zesde lid van artikel 47 een wij-
ziging ten opzichte van de huidige bepalingen is aangebracht, 
waardoor de kinderaftrek niet meer afhankelijk wordt gesteld 
van de situatie van het kind doch van de ouder, zij opgemerkt 
dat met deze wijziging wordt beoogd een mogelijkheid van 
aanspraak op kinderaftrek weg te nemen welke niet met de op-
zet van de regeling in overeenstemming is. Deze opzet is im-
mers, dat de aanspraak op kinderaftrek wordt beoordeeld naar 
de toestand bij het einde van het kalenderjaar, dan wel bij het 
einde van de belastingplicht van de ouder. Het eindigen van 
de aanspraak op kinderaftrek door overlijden van het kind in 
de loop van het jaar behoort evenzeer de consequentie te zijn 
van het aanvaarden van een peildatum ten deze, als het ein-
digen van de aanspraak op kinderaftrek door bv. het bereiken 
van de kritieke leeftijd of door beëindiging van de studie in de 
loop van het jaar. Voor de gevallen waarin een belastingver-
lichting ter zake van de kosten van onderhoud van het kind 
of ter zake van de kosten welke in verband met ziekte of 
overlijden van het kind gemaakt zijn, gerechtvaardigd zou zijn, 
zal een aftrek wegens buitengewone lasten op de voet van ar-
tikel 38 de oplossing kunnen bieden. 

De hier aan het woord zijnde leden suggereren voorts een 
technische wijziging, waarbij de huidige belastingtabel wordt 
afgeschaft en in de plaats daarvan het belastingvrije minimum 
voor elk kind met een bedrag wordt verhoogd; de tabel zou 
daarbij op het boven het aldus berekende en het belastingvrije 
minimum overschrijdende deel van het inkomen worden toege-
past. De ondergetekenden willen gaarne toezeggen dat deze 
suggestie, welke neerkomt op het vervangen van de huidige 
tweeledige kinderaftrek — bestaande uit een primaire (in-
komens-)aftrek en een secundaire (belasting-)aftrek — door 
één enkele inkomensaftrek, in overweging zal worden geno-
men bij een volgende herziening van het tarief van de inkom-
stenbelasting. Ook naar hun mening kan een dergelijk systeem 
tot een belangrijke vereenvoudiging leiden, waarmede in het 
bijzonder de mechanische loonadministraties zouden zijn 
gebaat. 

De verschillende leden, die niet konden inzien waarom het 
redelijk zou zijn dat het recht op kinderaftrek moet worden 
beoordeeld naar de toestand bij net einde van het kalenderjaar, 
mogen de ondergetekenden herinneren aan hetgeen ter zake 
werd vermeld in de memorie van antwoord inzake het wets-
ontwerp tot herziening van de kinderaftrek (gedrukte stukken, 
zitting 1959-1960-4957, no. 6, blzz. 1/2). Opgemerkt zij nog 
dat, al moge de keus van het einde van het kalenderjaar als 
het voor de kinderaftrek beslissende tijdstip ten gevolge heb-
ben dat de belastingplichtige van kinderaftrek verstoken blijft 

in het jaar waarin de toestand waaraan de wet de aanspraak 
op kinderaftrek verbindt, een einde neemt, daartegenover 
staat dat hij de aftrek ten volle heeft genoten voor het jaar in 
de loop waarvan deze toestand is ontstaan. Wordt voorts in 
aanmerking genomen dat voor het jaar waarvoor geen aan-
spraak op kinderaftrek meer bestaat, op de voet van artikel 38 
een aftrek wegens buitengewone lasten kan worden verkregen 
— een aftrek die juist ten aanzien van kinderen van 16 tot 27 
jaar van bijzonder belang kan zijn — dan kan naar de mening 
van de ondergetekenden niet worden gesteld dat uit de wette-
lijke bepalingen ten deze een te enge opvatting zou spreken. 

Artikel 48. Vele leden hebben in een uitvoerig betoog ver-
schillende gronden ontwikkeld waarop zij de rechtspraak van 
de Hoge Raad inzake het thans geldende artikel 48 be-
treuren. In sommige gevallen zou het College, ondanks de 
duidelijke wettekst, het proportionele tarief niet toepasselijk 
achten op grond dat de ratio daarvan de toepassing niet wet-
tigt; in andere gevallen zou de Hoge Raad, hoezeer de toe-
passing van de faciliteit rationeel ware, hiertoe niet overgaan 
aangezien een daartoe strekkende wetsbepaling ontbreekt. Naar 
aanleiding van dit betoog merken de ondergetekenden het 
volgende op. 

Blijkens de door deze leden gegeven voorbeelden zijn hun 
bezwaren in het bijzonder gericht tegen bepaalde beslissingen 
ten aanzien van het al dan niet toepasselijk zijn van het pro-
portionele tarief op schadeloosstellingen in de zin van arti-
kel 36, eerste lid, 1°, van het Besluit 1941 en op hetgeen een 
n.v. bij inkoop van eigen aandelen betaalt boven het daarop 
gestorte kapitaal, zulks in verband met de bepaling van ar-
tikel 31, eerste lid, 2°, van het Besluit. In het licht van de 
uitdrukkelijke verklaring van de Leidraad bij het Besluit 1941, 
dat artikel 48 de strekking heeft de progressie te matigen voor 
baten die eigenlijk op een reeks van — reeds verstreken of 
toekomstige — jaren betrekking hebben, achten de onder-
getekenden het juist dat de Hoge Raad de toepasselijkheid van 
het proportionele tarief (artikel 36, derde lid) heeft uitgesloten 
voor schadeloosstellingen ter vervanging van inkomsten welke 
niet op meer dan een jaar betrekking hebben (arresten van 
2 mei 1951, B 9009, en van 7 december 1955, B.N.B. 
1956/70). 

Het door deze leden geciteerde arrest van 23 december 
1959, B.N.B. 1960/63, handelt over een bate, verkregen bij 
de verkoop van aandelen in een n.v. aan die vennootschap 
zelf. Gelet op de bestaande wettelijke situatie, die niet voor-
ziet in een bijzonder voorschrift tot toepassing van het tarief 
van artikel 48 in dit geval, moet naar het oordeel van de 
ondergetekenden de beslissing van de Ho?e Raad juist worden 
geacht. De ondergetekenden zijn intussen van oordeel, dat 
onder bepaalde omstandigheden de toepassing van het bij-
zondere tarief bij inkoop van eigen aandelen gemotiveerd is. 
Met het oog hierop stellen zij in onderdeel XXXI, letter A, van 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging voor 
het wetsontwerp met een uitdrukkelijk voorschrift aan te vullen. 
Voor een nadere toelichting mogen zij verwijzen naar de be-
schouwingen welke in deze memorie zijn gewijd aan artikel 22, 
eerste lid, letter e, en artikel 34. 

Alles bijeen genomen kunnen de onderaetekenden niet in-
zien dat de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking 
tot artikel 48 als betreurenswaardig zou moeten worden ge-
kenschetst. De stelling van de hier aan het woord zijnde leden, 
dat deze rechtspraak onevenwichtig de in de verhouding fiscus-
contribuabele zwakste partij benadeelt, doordat van de duide-
lijke wettekst wel te zijnen nadele doch niet te zijnen voordele 
wordt afgeweken, kunnen zij niet als juist onderschrijven. 
Hetgeen hier als „afwijking van een duidelijke wettekst" wordt 
aangeduid, raakt een der fundamentele problemen van ons 
rechtsbestel, t.w. de onderlinge verhouding tussen de functie 
van de wetgever en die van de rechter, een probleem dat ver 
uitgaat buiten het terrein van fiscale wetgeving en fiscaal 
beleid en eerder behoort tot het domein van de Minister van 
Justitie dan tot dat van de bewindslieden van Financiën. Op 
het gehele gebied van ons recht toch, en zeker niet enkel op 
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dat van het belastingrecht, is in de loop van deze eeuw een 
ontwikkeling gaande, die de wetsuitlegger geleidelijk vrijer 
doet staan tegenover de geschreven wettekst dan voorheen. 
Over de grenzen die aan deze rechterlijke vrijheid moeten 
worden gesteld kan verschillend worden — en wordt ook 
verschillend — gedacht. Naar het oordeel van de onderge-
tekende laat zich de hier bedoelde tendens niet terugdringen 
en bevordert zij — ondanks onmiskenbare bezwaren uit een 
oogpunt van rechtszekerheid — als geheel bezien de rccht-
vaardigheid. In verband hiermede vinden de ondergetekenden, 
die overigens met belangstelling van de uiteenzetting van deze 
leden over de taak van de rechter naast die van de wetgever 
hebben kennis genomen, geen aanleiding tot nadere beschou-
wingen hunnerzijds omtrent dit punt. 

De hier aan het woord zijnde leden hebben voorts het geval 
gesteld van een werknemer die in juni ontslagen wordt en als 
schadeloosstelling een bedrag ontvangt gelijk aan zes maanden 
salaris. In dit geval achten deze leden de toepassing van het 
proportionele tarief — hoezeer onder de geldende jurispru-
dentie niet gewettigd — nochtans wel degelijk rationeel, waar-
voor zij zich beroepen op de omstandigheid dat de belang-
hebbende voorshands niet de zekerheid heeft een even goede 
positie terug te zullen krijgen als hij tot dusverre genoot en 
dat hij er rekening mede moet houden met het bewuste bedrag 
misschien veel langer dan een half jaar te moeten doen. De 
ondergetekenden kunnen deze opvatting niet onderschrijven. 
Onzekerheid omtrent toekomstige arbeidsmogelijkheden en 
toekomstig jaarinkomen kan in het aan de inkomstenbelasting 
ten grondslag liggende beginsel van jaarlijkse bepaling van 
de draagkracht geen reden geven tot toepassing van een ander 
dan het normale, progressieve tarief op reeds genoten inkomen. 

In dit verband wil het de ondergetekenden nuttig voorkomen 
een algemene uiteenzetting te geven van de functie van ar-
tikel 48 binnen het stelsel van de inkomstenbelasting, dat in 
het Besluit 1941 en in het onderwerpelijke wetsvoorstel is ver-
vat. Daarbij moge worden vooropgesteld dat voor bestand-
delen van het inkomen die technisch aan een bepaald kalender-
jaar zijn toe te rekenen maar die in wezen betrekking hebben 
op een reeks van jaren en een a-periodiek karakter dragen, 
in bepaalde gevallen een matiging van de progressieve belas-
tingdruk past, nl. wanneer die inkomsten een bijzonder aspect 
vertonen dat ze in meerdere of mindere mate doet afwijken 
van het gebruikelijke karakter dat aan inkomsten in het al-
gemeen eigen is. 

Voor toepassing van het gemitigeerde tarief komen derhalve 
slechts inkomsten in aanmerking -— en dan nog enkel in be-
paalde gevallen —, die de volgende kenmerken vertonen: zij 
dienen naar hun aard een a-periodiek verschijnsel te vormen, 
zij dienen te zijn geaccumuleerd gedurende een reeks van jaren 
en zij dienen een bijzonder, ,,gemengd" aspect te bezitten. De 
rechtvaardigingsgrond voor het stellen van deze gecumuleerde 
eisen is hierin gelegen dat het tarief van artikel 48 in feite 
een inbreuk vormt op de algemene opzet van de belasting-
regeling, waarbij het inkomen op jaarbasis wordt vastgesteld 
en aldus in zijn totaal in samenhang met het algemene, pro-
gressieve tarief de momentele draagkracht in concreto aangeeft. 
De rijpingsperiode van de afzonderlijke inkomensbestanddelen 
speelt daarbij in beginsel geen rol. Een aparte tariefsbehande-
ling voor bepaalde inkomsten kan enkel door hun uitzonder-
Iijke aard worden gemotiveerd. Dat zij eerst na een lange 
groeiperiode worden gerealiseerd, is op zichzelf niet voldoende; 
zou alleen deze eis gesteld worden, dan zou daarmede in feite 
het beginsel van de inkomensbepaling op kasbasis worden op-
gegeven. Vandaar dat, wil het bijzondere tarief toepassing 
vinden, de bate tevens een a-periodiek en „gemengd" karakter 
moet vertonen, dat haar naar algemeen maatschappelijke op-
vatting niet geheel tot een gewoon, aan een bepaald jaar toe 
te rekenen inkomensbestanddeel stempelt. 

Naast de uitzonderlijkhcid van de in aanmerking te nemen 
inkomsten staat die van de daarvoor getroffen maatregel — 
toepassing van een afwijkend tarief — als zodanig. Deze 
laatste uitzonderlijkhcid motiveert naar het oordeel van de 
ondergetekenden het afzien van een vergaande detaillering 

met betrekking tot de in aanmerking te nemen gevallen, als-
medc het stellen van de eis dat de toepassing enkel geschiedt 
voor alle betrokken inkomsten te zamen en alleen indiei het 
totaal daarvan boven een zeker minimum (i.c. f 1000) uitgaat. 
Voor afwijking van het gewone tarief kan alleen dan voldoende 
aanleiding bestaan wanneer de belastingplichtige bij normale 
tariefstoepassing een zeer voelbare extra-belastingdruk zou 
ondergaan. 

Tenslotte vraagt — zo menen de ondergetekenden — binnen 
de algemene grenzen van het speciale tarief (20 en 40 pet.) 
de draagkrachtsgedachte een relativering van het percentage 
naar de belastingdruk op het normale jaarinkomen, met dien 
verstande dat al dan niet toevallige uitschieters naar boven 
zowel als naar beneden geen vertroebeling kunnen scheppen. 
Hierin vindt de keus van het gemiddeld inkomen van de laatste 
drie jaren als basis voor het tariefspercentage haar verklaring. 

Thans nader ingaande op de verder in het verslag met be-
trekking tot artikel 48 gemaakte opmerkingen, willen de onder-
getekenden verklaren dat zij in tegenstelling tot vele leden 
in de nieuwe redactie van dit artikel geen aanwijzingen kunnen 
vinden die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de hui-
dige jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het 
evenredig omslaan van persoonlijke verplichtingen enz. over 
het normale inkomen en over de bijzondere baten haar gelding 
zou verliezen. Overigens achten de ondergetekenden deze even-
redige verdeling bevredigend. De persoonlijke verplichtingen 
enz. toch houden naar hun aard geen verband met bepaalde in-
komsten, maar drukken op het (onzuivere) inkomen als totaal; 
het is dan ook voor de draagkrachtsbepaling irrelevant uit 
welke inkomsten zij worden bestreden. De opvatting van deze 
leden dat het proportionele tarief er is voor de belastingplich-
tigen en niet voor de fiscus, introduceert naar de mening van 
de ondergetekenden een onjuiste tegenstelling. Het bijzondere 
tarief heeft evenmin als het algemene de strekking partijdige 
doeleinden te dienen; het is een uitsluitend objectief element 
in het geheel van inkomensvaststelling en tariefstoepassing, 
ten einde tot een redelijke benadering van de draagkracht te 
komen. 

Vele andere leden betwijfelen de noodzaak tot handhaving 
van een minimum-percentage nu de berekening op basis van 
drie jaarinkomens manipulaties zal afsnijden. Naar het oordeel 
van de ondergetekenden blijft echter, naast de handhaving van 
een maximum-percentage, ook een minimum-percentage nodig. 
Men denke slechts aan het geval van een ondernemer die 
door een toevallige oorzaak over de drie voorafgaande jaren 
gemiddeld een verlies heeft geleden. Ook met het oog op 
het voor aanmerkeiijk-belangwinsten en herkapitalisaties gel-
dendc bijzondere tarief van 20 pet. kan met name voor de 
qua omvang belangrijke inkomensbestanddelen die voor toe-
passing van het bijzondere tarief van 20—40 pet. in aan-
merking komen, een minimum-percentage naar het oordeel van 
de ondergetekenden niet worden ontbeerd. 

Naar aanleiding van het verzoek van deze leden om nadere 
toelichting aan de hand van enkele voorbeelden op de stelling 
dat toepassing van het gematigde tarief op bijzondere in-
komsten die een totaal van f 1000 niet overschrijden, in het 
overgrote deel der gevallen niet tot een voordeel van enige be-
tekenis zou leiden, mogen de ondergetekenden er in de eerste 
plaats op wijzen dat wanneer het tabelinkomen in het heffings-
jaar van zodanige omvang is dat de laatste f 600 daarvan 
volgens de geldende tabel naar een percentage van minder dan 
20 worden belast, de toepassing van het tarief van artikel 48 
op bijzondere, in totaal beneden f 1000 blijvende inkomsten 
geen zin heeft, door het minimum-heffingspercentage van 20. 
Het marginale percentage volgens de tabel zou door de toe-
voeging van de geringe bijzondere inkomsten aan het tabel-
inkomen geen noemenswaardige verhoging ondergaan. De be-
trokken belastingplichtige zou dus bij toepassing van artikel 48 
praktisch evenveel of meer bïlasting verschuldigd zijn dan 
wanneer die toepassing achterwege blijft. 

Gelet op het feit dat, volgens de voor het jaar 1963 
geldende tabel, een heffing van 20 pet. van de laatste 
f 600 wordt bereikt bij een tabelinkomen bedragende voor 
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tariefgroep I (ongehuwden): omstreeks f4100, voor tarief-
groep II (gehuwden): omstreeks f7200, voor tariefgroep III, 
2 (aftrek voor 2 kinderen): omstreeks f9200, terwijl bij recht 
op aftrek voor meer kinderen het hierbedoelde grensinkomen 
uiteraard hoger ligt, is naar de mening van de ondergetekenden 
de stelling ten aanzien waarvan de hier aan het woord zijnde 
leden een nadere toelichting vragen, reeds voldoende gerecht-
vaardigd. 

Het verschil in belasting kan overigens slechts een min of 
meer belangrijke rol spelen wanneer het tabelinkomen van het 
heffingsjaar aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde tabel-
inkomen van de driejarige basisperiode. Bovendien blijft voor 
tabelinkomens waarvan de laatste f 600 een belasting van 
40 pet. of minder bedragen, het gederfde belastingvoordeel 
steeds beneden 20 pet. van f 1000, d.i. beneden f200. Een 
marginaal heffingspercentage van 40 over de laatste f 600 wordt 
volgens de tabel 1963 bereikt bij inkomens bedragende voor 
tariefgroep I: omstreeks f 13 900, voor tariefgroep II: om-
streeks f 18 000, voor tariefgroep III, 2: omstreeks f 19 300. 
Voor hogere inkomens kan uiteraard het verschil in belasting, 
bij een aanzienlijk verschil tussen het gemiddelde basisinkomen 
en het inkomen van het heffingsjaar, meer dan f 200 belopen. 
Maar in aanmerking nemende het verschil in orde van grootte 
tussen deze hogere, eventueel zeer hoge inkomens en het ge-
derfde belastingvoordeel zijn de ondergetekenden van mening 
dat aan het financiële nadeel voor de betrokken belastingplich-
tigen slechts een beperkte betekenis toekomt. Overigens moge 
worden bedacht dat aanmerkelijke verschillen tussen het in-
komen van het heffingsjaar en het gemiddelde basisinkomen 
zich slechts bij uitzondering zullen voordoen. 

Ter illustratie van een en ander mogen de volgende voor-
beelden strekken. 

Terecht stellen de hier het woord voerende leden dat, nu het 
belastingpercentage van de bijzondere inkomsten voortaan zal 
worden bepaald op basis van het inkomen van de drie vooraf-
gaande jaren, het tocvalselement een geringere rol gaat spelen 
en misbruik wordt geremd. 

De zeer vele leden die zich afvragen hoe artikel 48 werkt in 
verband met de carry back mogen de ondergetekenden antwoor-
den dat het tweede lid als basis voor de bepaling van het toe-
passelijke belastingpercentage aanwijst een hypothetisch belast-
baar inkomen, berekend op het jaargemiddelde van de actuele 
tabelinkomens die de betrokkene hetzij als binnenlandse belas-
tingplichtige (artikel 3) hetzij als buitenlandse bclastingplich-
tige (artikel 40) heeft genoten in de loop van een periode, die 
de laatste drie aan het heffingsjaar voorafgaande kalenderjaren 
omvat. De term „tabelinkomens" wordt hier kortheidshalve ge-
bruikt om aan te duiden hetgeen de tekst omschrijft als „op de 
voet van de tabel belast inkomen en binnenlands inkomen." 
Onder „tabelinkomens" dient dus te worden verstaan datgene 
wat van de desbetreffende „inkomens" (artikel 3, derde lid), 
resp. „binnenlandse inkomens" (artikel 40, derde lid) resteert 
nadat daaruit de naar een bijzonder tarief belaste bestanddelen 
(c.q. na vermindering met het aan deze bestanddelen toe te 
rekenen aandeel in persoonlijke verplichtingen, buitengewone 
lasten en aftrekbare giften) zijn geëlimineerd. Naar de mening 
van de ondergetekenden zal over de zojuist aangegeven beteke-
nis van artikel 48, tweede lid, bij aandachtige lezing van de 
— onvermijdelijk enigszins ingewikkelde — tekst, geen mis-
verstand meer behoeven te bestaan. Zij betwijfelen daarbij of 
het mogelijk zou zijn een redactie te vinden, die duidelijker 
dan de bestaande tekst deze bedoeling weergeeft. 

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat, 
zoals in de tweede volle alinea van blz. 41 van het voorlopig 

Art. 48 I.B. Tabel-
inkomen 

Bijzondere 
inkomsten 

Belastbaar 
inkomen 

Groep Belasting 
(tabel 1963) 

pet. 

Gemiddelde van basisjaren ƒ 12 000 
Laatste 600 
Heffingsjaar 16 000 

Gederfd belastingvoordeel uitgedrukt in een 
percentage van: 
a. de bijz. inkomsten 
b. het bel. bedrag 

Gemiddelde van basisjaren ƒ 8 200 
Laatste 600 
Heffingsjaar 17 900 

III 2 

ƒ 900 

ƒ 16 900 

ƒ 1 488 
153 

2 680 
225 

ƒ 2 905 
2 973 

ƒ 68 

25,5 

25 

a. 7,5 
b. 2,3 

II 

ƒ 900 

Gederfd belastingvoordeel uitgedrukt in een 
percentage van: 
a. de bijz. inkomsten 
b. het bel. bedrag 

Gemiddelde van basisjaren ƒ 6 000 
Laatste 600 
Heffingsjaar 9 000 

Gederfd belastingvoordeel uitgedrukt in een 
percentage van: 
a. de bijz. inkomsten 
b. het bel. bedrag 

ƒ 18 800 

ƒ 973 
129 

4 000 
189 

ƒ 4 189 
4 344 

f 155 

21,5 

21 

a. 17,2 
b. 3,7 

836 
148 24,6 

1 702 
216 24 ƒ 900 

ƒ 9 900 
ƒ 1918 

1 976 

58 
a. 6,4 
b. 3 , -
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verslag wordt verondersteld, verrekening van verliezen — on-
verschillig of deze voortspruiten uit jaren of tijdvakken val-
lende voor, in of na de driejaarspcriode — zonder invloed 
blijft op het hypothetische belastbare inkomen dat als basis 
voor het tariefspercentage fungeert. Immers deze verrekening 
vindt haar plaats niet binnen de sfeer van het „inkomen", 
resp. het „binnenlandse inkomen", maar treedt eerst op bij de 
herleiding daarvan tot resp. het „belastbare inkomen" en het 
„belastbare binnenlandse inkomen" (artikel 3, tweede lid en 
artikel 40, tweede lid). Uiteraard komen negatieve tabclin-
komens, vallende binnen de driejaarsperiode, volledig tot gel-
ding bij de berekening van het jaargemiddelde. 

Aan de hier aan het woord zijnde leden kan worden toege-
geven dat ook bij de in de tekst gekozen oplossing manipulaties 
in verband met het proportionele tarief niet geheel zijn uitge-
sloten. De invloed van het hoog opvoeren van persoonlijke 
verplichtingen, buitengewone lasten en aftrekbare giften — 
voor zover de belastingplichtige dit in zijn macht heeft — in 
het laatste aan het heffingsjaar voorafgaande jaar, is intussen 
door het invoeren van het over drie jaren te berekenen gemid-
delde aanmerkelijk verzwakt. Hetzelfde geldt voor het creëren 
van negatieve inkomensbestanddelen (kosten van verwerving), 
waarbij de ondergetekenden erop willen wijzen dat zij tot de 
overtuiging zijn gekomen, dat aan een der meest gebruike-
lijke middelen tot het scheppen van een zodanige aftrekpost 
— t.w. het aankopen van rentespaarbrieven — dit effect dient 
te worden ontnomen. Voor een nadere precisering van het hier-
toe strekkende voorstel mogen zij naar het vervolg van de 
bespreking van dit artikel verwijzen. 

De hier aan het woord zijnde leden hebben terecht de tekst 
van artikel 48, tweede lid, aldus verstaan, dat de belasting-
voet voor de bijzondere inkomsten wordt bepaald door de tabel 
die van kracht is voor het jaar waarin artikel 48 toepassing 
vindt. Het door deze leden gestelde geval moge aldus worden 
gepreciseerd: het belastbare inkomen, gelijk aan het tabelin-
komen, over de jaren 1960, 1961 en 1962 bedraagt achter-
eenvolgens f9000, f 11 000 en f 16 000; in het belastbare in-
komen over 1963 is een liquidatiewinst van f 50 000 begrepen. 

De belastingplichtige valt voor 1963 onder tariefgroep III 
met recht op aftrek voor één kind. 

Uitwerking: 
Belasting 

naar tabel 
1963 

Gemiddeld tabelinkomen van de 
basisperiode ƒ 1 2 000 ƒ 1713 

ƒ 600 minder 11 400 1 551 

Van de laatste ƒ 600 ƒ 162 
d.i. 27 pet. 

De liquidatiewinst wordt derhalve in 1963 — behoudens 
eventuele toepasselijkheid van artikel 8, letter c, en artikel 17a 
— belast met 27 pet. van f 50 000 = f 13 500. 

Naar aanleiding van de door zeer vele leden gevraagde 
verklaring van het feit dat in het voorgestelde artikel een be-
paling omtrent het buiten aanmerking blijven van bijgeteld 
inkomen van kinderen ontbreekt, moge het volgende dienen. 
De in artikel 48 van het Besluit 1941 voorgeschreven uit-
schakeling van artikel 43 bewerkt, dat voor de berekening van 
het belastingpercentage dat zal gelden voor de bijzondere 
inkomsten niet zal worden gelet op bepaalde inkomsten van 
nader aangeduide kinderen, inkomsten die niet behoren tot het 
zuiver inkomen van de belastingplichtige zelf, maar ten dienste 
van de belastingberekening daaraan worden toegevoegd. Onder 
de hier bedoelde inkomsten vallen inkomsten van minderjarige 
kinderen ten aanzien waarvan de ouder niet het wettelijk 
vruchtgenot bezit, dan wel het Besluit 1941 het genot —• met 
voorbijgaan aan een eventueel ouderlijk vruchtgenot — recht-
streeks aan het kind toerekent. Tot de laatstbedoelde baten 
behoort o.m. het loon van minderjarige inwonende kinderen; 
artikel 43 van het Besluit zondert echter in alle gevallen het 
loon van kinderen van de verplichting tot bijtelling uit. 

Tot de inkomsten van kinderen die niet behoren tot het 
zuiver inkomen van de ouder en voor bijtelling ex artikel 43 in 
aanmerking komen, zijn dus te rekenen: 

a. bedrijfs- en beroepswinst en andere opbrengst van arbeid 
van minderjarige kinderen; 

b. opbrengst van vermogen dat aan minderjarige kinderen 
is geschonken of vermaakt onder uitsluiting van het ouderlijk 
vruchtgenot, dan wel ten aanzien waarvan de ouder afstand 
heeft gedaan van het wettelijk vruchtgenot; 

c. alle inkomen, behalve loon, van meerderjarige kinderen. 
Voorts bewerkt artikel 43 dat persoonlijke verplichtingen, 

zowel van minderjarige als van meerderjarige kinderen, bij de 
ouder in mindering worden gebracht. 

Nu bevat het aanhangige wetsvoorstel geen voorschrift meer 
omtrent bijtelling van baten of lasten, hetzij van meerderjarige, 
hetzij van minderjarige kinderen, bij het belastbare ( = zuivere) 
inkomen van de ouder. Hiertegenover bevatten het tweede en 
derde lid van artikel 5 enige voorschriften die bepaalde baten 
en lasten van minderjarige kinderen aan het inkomen van de 
ouder toerekenen en andere daarvan uitsluiten. De hierboven 
onder c aangeduide groep van inkomsten, betrekking hebbende 
op meerderjarige kinderen, speelt derhalve ook in de toekomst 
geen rol bij de berekening van het belastingpercentage ex 
artikel 48. Voor de persoonlijke verplichtingen geldt m.m. 
hetzelfde. Ten aanzien van inkomen van meerderjarige kin-
deren ondergaat derhalve de tegenwoordige toestand geen 
verandering. 

Met betrekking tot minderjarige kinderen schakelt artikel 5, 
tweede lid, de groep a van het inkomen van de ouder uit; in 
dit opzicht blijft dus de toestand gelijk. Groep b zal echter 
ingevolge artikel 5, derde lid, voortaan behoren tot het belast-
bare inkomen van de ouder, en voor de berekening van het 
percentage van artikel 48 daaruit niet worden geëlimineerd. 
Daartegenover staat dat de persoonlijke verplichtingen van 
minderjarige kinderen niet meer — zoals onder de werking 
van artikel 48 juncto artikel 43 van het Besluit 1941 — het 
tariefspercenlage (voor de berekening waarvan zij niet in 
aftrek konden komen) nadelig zullen beïnvloeden. Het geheel 
overziende zijn de ondergetekenden van mening dat i.c. niet 
van een belastingverzwaring kan worden gesproken. 

De vragen die vele van de zo juist aan het woord zijnde 
zeer vele leden stellen met betrekking tot het voorgestelde 
tarief bij gehele en gedeeltelijke vrijwillige afwikkeling van de 
N.O.R., worden zijdelings besproken bij de beschouwingen die 
de ondergetekenden in deze memorie van antwoord bij artikel 
57 aan de N.O.R. wijden. Aldaar betogen zij onder meer dat 
de N.O.R. in de loop der tijden een beeld is gaan vertonen 
dat niet ten volle bevredigend moet worden geacht. Speciaal 
in de vennootschapssfeer immers blijkt de N.O.R. praktisch 
alleen betekenis, en wel een nadelige betekenis, te hebben voor 
die bedrijven die dit feitelijk het minst kunnen lijden: de 
verliesgevende bedrijven. Bij de door natuurlijke personen 
gedreven ondernemingen is een groot gedeelte van de N.O.R. 
bij het overlijden van de ondernemers reeds aan de winst 
toegevoegd, terwijl het restant op den duur ook geheel zal 
verdwijnen. Een verlaagd afkooptarief voor vrijwillige ophef-
fing van de N.O.R. zien de ondergetekenden dan ook in de 
eerste plaats als een aanpassing van dit tarief aan de realiteit, 
dat de contante waarde van de claim van de fiscus op de 
N.O.R. in het merendeel der gevallen niet groot is. De praktijk 
van het afgelopen decennium, waarin vrijwillige opheffing van 
de N.O.R. vrijwel niet voorkwam, bewijst dat de te dier zake 
bij de Wet Belastingherziening 1950 vastgestelde tarieven de 
realiteit in geen enkel opzicht benaderen. In hoeverre van de 
thans geboden gelegenheid tot vrijwillige opheffing van de 
N.O.R. zal worden gebruik gemaakt, valt moeilijk te voor-
spellen. Gelet op de vermelde ervaringen in het recente verleden 
verwachten de ondergetekenden van een regeling die de 
tariefsverlaging aan een beperkte tijdsduur bindt, geen effect. 
De gedachte om voor de gevallen van een gedeeltelijke vrijwil-
lige opheffing een geringere verlaging voor te stellen, heeft 
ook voor de ondergetekenden een punt van overweging uitge-
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maakt. In het kader van het streven het afkooptarief aan te 
passen aan de realiteit van de contante waarde van de fiscale 
claim op de N.O.R. hebben de ondergetekenden echter ge-
meend van een differentiatie in dit tarief te moeten afzien. 

De bij veehouders voorkomende reserve, ontstaan wegens 
herwaardering van gebruiksvee, kon op grond van de resolutie 
van 16 augustus 1955, nr. 6 (B.N.B. 1955/317) in de jaren 
1954 tot en met 1956 tegen een tarief van 10 pet. voor zoveel 
de inkomstenbelasting betreft en van 20 pet. voor zoveel de 
vennootschapsbelasting betreft, worden opgeheven. Hoezeer 
hier van een aanmerkelijke tegemoetkoming mag worden ge-
sproken, toch is in feite slechts weinig van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Het merendeel van de betrokkenen heeft 
verkozen de fiscale afrekening van de onderwerpelijke reserve 
uit te stellen tot aan het overlijden (veehouderijen in n.v.-vorm 
komen uiterst sporadisch voor). In dit geval geschiedt die 
afrekening — en zal zij ook onder de werking van het nieuwe 
artikel 48 geschieden — tegen een inkomstenbelastingtarief van 
20 pet. In het licht van een en ander zijn de ondergetekenden 
van oordeel dat van een hernieuwde poging om tot afwikkeling 
van de nog niet belaste waardesprong te komen, zoals deze 
leden suggereren, geen resultaat kan worden verwacht. 

Verscheidene en verschillende leden zouden het beginsel 
dat de progressie ten aanzien van aan een reeks van jaren toe 
te rekenen inkomsten wordt uitgeschakeld, in de wet willen 
neerleggen of, zo dit niet in een algemene formulering mogelijk 
is, aan het eerste lid van artikel 48 een bepaling willen toe-
voegen die de minister de bevoegdheid verleent nog andere 
dan de reeds in de tekst genoemde gevallen voor toepassing 
van het gemitigeerde tarief in aanmerking te doen komen. 
Hiertegenover mogen de ondergetekenden verwijzen naar hun 
voorgaande uiteenzetting omtrent de algemene gedachten die 
aan artikel 48 ten grondslag liggen. Alleen voor uitzonderlijke 
gevallen, waarbij naast een lange groeiperiode van de betrokken 
inkomsten een bijzonder aspect optreedt en belasting naar het 
progressieve tarief een belangrijke extra-druk zou teweeg-
brengen, is er voldoende aanleiding tot inschakeling van het 
onderwerpelijke artikel. Hierop moet de wens van deze leden, 
een algemene formulering in de door hen bedoelde zin in de 
wet op te nemen, afstuiten. Overigens verleent artikel 63 van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen aan de minister de 
bevoegdheid om, bij wege van tegemoetkoming aan onbillijk-
heden van overwegende aard welke zich bij de toepassing van 
de wet mochten voordoen, ook in andere gevallen dan de reeds 
in de wet genoemde, artikel 48 toepassing te doen vinden. 

De hier aan het woord zijnde leden, en vervolgens ook vele 
andere leden, wijzen op de onbevredigende werking van het 
Besluit 1941 ten aanzien van houders van rentespaarbrieven, in 
zoverre de ter zake toepasselijke bepalingen de mogelijkheid 
openen om belasting te ontgaan. In verband hiermede stellen 
deze leden verschillende vragen met betrekking tot bepaalde bij-
zonderheden in de wijze waarop die wetsvoorschriften door de 
belastingdienst worden toegepast. Tenslotte vragen zij een uit-
eenzetting inzake het regime zoals dat na oneewijziede aan-
vaarding van het ontwerp voor houders van rentespaarbrieven 
zou komen te gelden. 

De ondergetekenden willen er in de eerste plaats aan her-
inneren dat deze zaak reeds aan de orde is geweest bij de be-
handeling van Hoofdstuk IX-B der riiksbe«roting voor het jaar 
1962 (gedrukte stukken, zitting 1961—1962 — 6500, nr. 8, 
punt 20). Bij de mondelinge behandeling in deze Kamer heeft 
de tweede ondergetekende verklaard dat hij ook zijnerzijds de 
toestand met betrekking tot de rentespaarbrieven onbevredi-
gend achtte; daarbij heeft hij de behandeling van de wets-
ontwerpen betreffende de algemene herziening aangemerkt als 
de passende gelegenheid om te beslissen wat de belasting-
wetgever in dit opzicht te doen staat (Handelingen blz. 475, 
linker kolom). Een grondige bestudering van de onderwerpe-
lijke zaak heeft inmiddels de ondergetekenden geleid tot de 
volgende conclusies. 

Het fiscale misbruik dat zich met betrekking tot rentespaar-
brieven heeft ontwikkeld, vindt zijn grond in de omstandigheid 

dat onder de geldende wettelijke regeling de bij aankoop 
lopende rente tot het volle reeds geaccumuleerde bedrag wordt 
aangemerkt als door de koper gemaakte kosten, strekkende tot 
verwerving van hetgeen hij te zijner tijd — bij aflossing of 
eerdere verkoop aan een derde — als inkomsten zal ontvangen. 
Deze toekomstige, door de momentele houder te genieten in-
komsten bestaan naar de huidige opvatting uit het volle bedrag 
van de bij aflossing vrijkomende rente, c.q. uit het volle bij 
wederverkoop geaccumuleerde rentebcdrag. 

De ondergetekenden willen in het midden laten of op de 
basis van de tekst en systematiek van het Besluit 1941 zich ook 
niet een andere opvatting had kunnen ontwikkelen nopens 
hetgeen bij opeenvolging van gerechtigden tot een termijn van 
rente door ieder van hen als inkomsten wordt genoten en als 
kosten tot verwerving van inkomsten wordt aangemerkt; afge-
zien hiervan menen zij dat de geldende zienswijze met be-
trekking tot de belastingheffing van rentespaarbrieven moeilijk 
als een natuurlijke wijze van benadering van het vraagstuk kan 
worden aangemerkt. De daarbij gevolgde redenering draagt 
de typische kenmerken van een technische kunstgreep, dienen-
de om aldus te bereiken wat in de opvatting van het dagelijkse 
leven vanzelf spreekt, namelijk dat wanneer een rentetermijn 
— gedurende zijn looptijd aan een ander wordt overgedragen, 
de successieve bezitters elk voor zich slechts de aan hun bezits-
duur evenredige portie van het volle rentebedrag als bate ge-
nieten. In het dagelijkse leven rekent men immers niet zonder 
meer als bate, als voordeel, hetgeen men ontvangt, maar slechts 
hetgeen men ontvangt boven hetgeen men heeft opgeofferd. 

Nu geeft ten aanzien van kortlopende termijnen •— bv. 
halfjaarlijkse coupons van obligaties — de kunstmatige con-
structie die op basis van de bepalingen van het Besluit 1941 
is opgetrokken, geen aanleiding tot ongewenste gevolgen. Ten 
tijde van de invoering van het Besluit 1941 en nog jaren later 
kende het maatschappelijke leven uitsluitend rentefiguren van 
deze aard. Het optreden echter van de rentespaarbrief als 
nieuwe maatschappelijk-juridische figuur, inhoudende een geld-
lening tegen een rente vorderbaar in slechts één, over vele jaren 
zich uitstrekkende termijn, heeft het volle licht doen vallen op 
de slechts beperkte deugdelijkheid van de bedoelde fiscale 
constructie. Deze laat immers toe •— de hier aan het woord 
zijnde leden hebben het reeds aangeduid — dat men naar 
believen het lopende, naar het progressieve tarief te belasten 
jaarinkomen vermindert door aankoop van lopende rentespaar-
brieven (aftrek van kosten tot verwerving), terwijl men in een 
volgend jaar bij verkoop van de stukken voor het volle bedrag 
van de daarin begrepen geaccumuleerde rente (vervanging van 
gederfde of te derven inkomsten) de toepassing verkrijgt van 
het gematigde tarief van artikel 48. 

In het licht van het vorenstaande zijn de ondergetekenden tot 
de slotsom gekomen, dat de gewrongen fiscale constructie met 
betrekking tot hetgeen als inkomsten van successieve bezitters 
van rente-, huur- of pachttermijnen belastbaar is, dient te 
worden verlaten. Zij stellen mitsdien voor aan de artikelen van 
het ontwerp die handelen over de inkomsten uit vermogen, een 
nieuwe bepaling toe te voegen •— artikel 23a, zoals dat 
luidt ingevolge onderdeel XI van de bij deze memorie 
behorende tweede nota van wijziging — die uitdrukkelijk de 
opvatting van het dagelijkse leven bevestigt naar welke met 
betrekking tot termijnen van rente, huur of pacht, die tijdens 
hun looptijd aan een ander worden overgedragen, ieder van de 
successieve rechthebbenden als bate (inkomsten) slechts een 
zodanig gedeelte van het volle termijnbedrag geniet als over-
eenkomt met de verhouding van de duur van zijn gerechtigd-
heid tot de volle looptijd van de termijn. 

De algemene formulering van de nieuwe regel houdt niet 
alleen een oplossing in voor het vraagstuk van de rentespaar-
brieven, maar is mede uit dezen hoofde aantrekkelijk, dat zij 
leidt tot een juistere belastingheffing in die gevallen waarin de 
overdracht van een lopende termijn van rente enz. geschiedt bij 
wege van schenking. Tot dusverre moest — bij ontstentenis 
van enigerlei bijzonder voorschrift — worden aangenomen 
dat de schenker van een lopende termijn ter zake geen in-
komsten geniet, waartegenover de begiftigde bij de inning 
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van die termijn voor het volle bedrag als genieter geldt. Dien-
tengevolge is een veelvuldig voorkomend misbruik ontstaan, 
waarbij ouders door het schenken van lopende coupons aan 
kinderen de door de belastingwetgever gestelde beperkingen 
bij de fiscale aanvaarding van inkomensoverdrachten aan 
anderen (artikel 16 , derde lid, en artikel 51, tweede lid, 
onder 1°, in verband met het derde en vierde lid, van het 
Besluit 1941; artikel 37, eerste lid, onder b, in verband met 
artikel 23, letter b; artikel 38, eerste lid, letter a, in verband 
met het tweede lid van het ontwerp) frustreren. Door ook voor 
schenking van lopende termijnen de nieuwe regel te doen 
gelden, wordt recht gedaan aan de realiteit van de algemene 
maatschappelijke opvatting, naar welke burgerlijke vruchten als 
huren, pachten en renten van dag tot dag worden verkregen. 
Wat de tot het tijdstip van schenking reeds opgelopen rente 
enz. betreft, houdt de schenking de overdracht in van een 
bestanddeel van het inkomen van de schenker. Schenking be-
tekent dus i.c. beschikking over reeds verkregen — zij het nog 
niet opeisbaar — inkomen. Alsdan behoort ook dit inkomens-
bestanddeel fiscaal tot het inkomen van de schenker te worden 
gerekend. Tot het inkomen van de begiftigde behoort slechts 
de aanwas van de rente enz. die ontstaat na het schenkings-
moment. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het voorgaande niet 
geldt ten aanzien van de schenking van dividendbewijzen, be-
trekking hebbende op nog niet opeisbare dividenden. In dit 
geval is immers van een lopende termijn die van dag tot dag 
verkregen wordt, geen sprake. Mede hierdoor achten de onder-
getekenden het na ampele overweging bezwaarlijk een alge-
mene voorziening te treffen tegen het ontgaan van belasting 
door het schenken van dividendbewijzen. 

De wijziging van de fiscale behandeling van de schenking 
van huren, pachten en renten maakt het nodig artikel 29 — 
bepalende op welk tijdstip in verschillende gevallen inkomsten 
worden beschouwd te worden genoten — aan te vullen met 
een voorschrift dat met betrekking tot de schenker voor die 
inkomsten het schenkingsmoment als het tijdstip van het ge-
nieten aanwijst. Deze aanvulling is opgenomen in onderdeel 
XIII van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging. 

De algemene regel zoals die in het nieuwe artikel 23a 
is geformuleerd, dient slechts in één geval voor een 
bijzondere regeling te wijken, nl. wanneer de aanspraak tijdens 
de looptijd van de termijn op een ander overgaat ten gevolge 
van het overlijden van de gerechtigde, dan wel het ontstaan 
of de beëindiging van een door huwelijksvermogensrecht be-
heerste gemeenschap van goederen. In dit geval dient, in 
aansluiting bij de werkelijkheid, het voordeel van de verkrijger 
mede de rente enz. over de bczitsduur van de erflater resp. 
van de echtgenoot te omvatten. Deze gedachte is eveneens tot 
uitdrukking gebracht in artikel 23a. 

Een en ander overziende menen de ondergetekenden dat 
de hier voorgestelde wettelijke voorzieningen zowel voor de 
moeilijkheden met betrekking tot de rentespaarbrieven als voor 
de schenking van lopende termijnen een gelukkige oplossing 
geven, en wel een oplossing die aansluit bij de algemeen-
maatschappelijke opvattingen omtrent wat men bij overdracht 
van termijnen als inkomsten geniet. De verkoop van een rente-
spaarbrief zal aldus buiten de werkingssfeer zowel van ar-
tikel 27 als van artikel 31 vallen; voor de verkoper betekent 
dit het wegvallen van de kunstmatige constructie van de totale 
reeds opgelopen rente als schadeloosstelling ter vervanging 
van gederfde of te derven inkomsten, voor de koper verdwijnt 
de onnatuurlijke aftrek van de medegekochte rente als kosten 
tot verwerving. 

In verband hiermede dient alsnog een voorziening te worden 
getroffen die voor de inkomsten van houders van deze stukken 
in daartoe leidende gevallen de toepassing van het gematigde 
tarief mogelijk maakt. Het meest passende criterium zien de 
ondergetekenden in een bezitsduur van ten minste drie jaren, 
zulks in aansluiting bij de voor het geval van aflossing in de 
resolutie van 21 oktober 1960. nr. BO/6552, B.N.B. 1961/250, 
gegeven regeling. 

De dienovereenkomstig aan artikel 48 toe te voegen bepaling 
is opgenomen in onderdeel XXXI, letter B, van de eerder-
bedoelde tweede nota van wijziging. Tenslotte is in onderdeel 
XLII van die nota een bepaling van overgangsrecht geformu-
leerd, die bedoelt te voorkomen dat belastingplichtigen in de 
wisseling van regime een extra-aanleiding zouden vinden tot 
antifiscale manipulaties. Deze bepaling bewerkstelligt dat de 
houder van een rentespaarbrief, die dat stuk heeft aangekocht 
onder de werking van het Besluit 1941 — en die dus inkomcns-
vermindering heeft verkregen ten bedrage van de bij de aan-
koop opgelopen rente — bij verkoop of aflossing na de inwer-
kingtreding van het onderhavige wetsontwerp wordt belast voor 
het volle bedrag van de op het tijdstip van verkoop of aflos-
sing geaccumuleerde rente. Dit bedrag zal, behoudens voor 
het gedeelte hetwelk de aanwas gedurende zijn bezitsperiode 
vertegenwoordigt, mits die periode zich over ten minste drie 
jaren uitstrekt, worden belast met het progressieve tarief. 

Met het oog op het voorgaande mogen de ondergetekenden 
zich ontslagen achten van de plicht om nog nader in te gaan 
op bijzonderheden van het thans voor rentespaarbrieven gel-
dende gebrekkige regime. 

Vele leden hebben de mening naar voren gebracht dat voor 
winst, verkregen bij het staken van een onderneming of de 
uitoefening van een beroep, de berekening van het belasting-
percentage op basis van het inkomen over drie voorafgaande 
jaren niet bevredigend zou zijn, zulks omdat deze winst in 
de regel de basis vormt voor de oudedagsvoorziening van de 
betrokkene, wiens toekomstige inkomen normaliter lager zal 
zijn dan dat van de laatst voorafgaande jaren. Te dezen aan-
zien willen de ondergetekenden wijzen op de reeds door deze 
leden ter sprake gebrachte zgn. stamrechtvrijstelling van arti-
kel 17a van het ontwerp, alsmede op het nadere voorstel van 
de ondergetekenden — in deze memorie toegelicht bij artikel 
15 — om in bepaalde gevallen de op de stakingswinst rustende 
fiscale claim ook bij overdracht van de onderneming onder 
de levenden door te schuiven naar de rechtsopvolger. Aldus 
bevat het ontwerp een tweetal belangrijke fiscale faciliteiten, 
die aan de belastingplichtigen de gelegenheid bieden bij het 
staken van de onderneming een oudedagsvoorziening te tref-
fen met verzachting of zelfs terzijdestelling van de belasting-
heffing over de stakingswinst. Dit in aanmerking nemende kun-
nen de ondergetekenden geen voldoende aanleiding aanwezig 
achten om, zoals deze leden wensen, voor het eventueel niet 
onder de stamrechtvrijstelling vallende gedeelte van bedoelde 
winst een heffingspercentage van 20 voor te schrijven. De 
overweging dat dit percentage reeds geldt bij staking van een 
onderneming door overlijden, vermag in hun opvatting geen 
verandering te brengen. Gelijk, bij de bespreking van artikel 15 
hierboven reeds is uiteengezet, gelden voor de handhaving van 
het 20 pet. tarief voor overlijdenswinst bijzondere motieven. 
Dit in aanmerking nemende, zouden de ondergetekenden 
het onjuist achten indien de werkingssfeer van het tarief 
van 20—40 pet. nog verder ten gunste van het 20 pet. tarief 
zou worden ingeperkt. Overigens mogen zij, in aansluiting aan 
een reeds eerder door hen gemaakte opmerking, erop wijzen 
dat het rekening houden met toekomstige lagere draagkracht 
een inbreuk maakt op het aan ons stelsel van inkomstenbelas-
ting inherente beginsel van jaarlijkse bepaling van de draag-
kracht, en dat de wetgever voorzieningen uit het lopende jaar-
inkomen met het oog op toekomstige mindere draagkracht 
slechts binnen scherp omlijnde grenzen heeft willen toelaten. 

Terecht lezen deze leden het onderhavige artikel zo, dat de 
belastingplichtige of ten aanzien van alle bijzondere inkomens-
bestanddelen, of ten aanzien van geen enkel bijzonder in-
komensbestanddeel toepassing van het bijzondere tarief moet 
verzoeken. Voor de motivering van deze regeling mogen de 
ondergetekenden verwijzen naar hun algemene uiteenzetting 
van de aan het onderhavige artikel ten grondslag liggende ge-
dachten. In het licht daarvan achten zij de onderwerpelijke 
regeling juist. 

Waar deze leden geneigd zijn te menen dat onder de in het 
tweede lid genoemde „geldende" tabel moet worden verstaan 
de tabel zoals die voor de belastingplichtige in de drie vooraf-
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gaande jaren van toepassing is geweest, mogen de ondergete-
kenden verwijzen naar het antwoord dat zij hierboven aan zeer 
vele leden hebben gegeven, t.w. dat de woorden „geldende 
tabel" zien op de tabel die van kracht is voor het jaar waarin 
de bijzondere inkomensbestanddelen worden genoten. Deze 
tabel bepaalt het belastingpercentage; daarbij wordt uiteraard 
— zoals ook uit het hierboven uitgewerkte berekeningsvoor-
beeld kan blijken — rekening gehouden met het al dan niet ge-
huwd zijn van de belastingplichtige en zijn recht op kinder-
aftrek naar de voor het heffingsjaar beslissende toestand. 

Naar aanleiding van de door vele leden geuite wens dat het 
proportionele tarief ook van toepassing zal zijn op winst wegens 
herwaardering van bedrijfsmiddelen, willen de ondergeteken-
den allereerst opmerken dat zij eerder in deze memorie bij 
de algemene beschouwingen over winst uit onderneming hun 
bezwaren tegen fiscale herwaardering van bedrijfsmiddelen 
hebben ontvouwd. Aldaar hebben zij erop gewezen dat een 
periodieke herwaardering in wezen niet verschilt van een per-
manente. Beide herwaarderingsmogelijkheden hebben zij afge-
wezen. 

In de fiscale praktijk komt herwaardering normaliter slechts 
voor bij overdracht van een gedeelte van een onderneming ter 
gelegenheid van de opneming van een firmant. Voor zover de 
ondernemer daarbij met betrekking tot het niet overgedragen 
gedeelte van het bedrijfsvermogen verkiest tot herwaardering 
over te gaan, valt de ten gevolge daarvan aan het licht treden-
de winst niet onder de bepaling van artikel 48, eerste lid, 
letter a. Gelet op het feit dat de ondernemer tot een dergelijke 
herwaardering niet is gehouden — hij kan desgewenst voor het 
niet overgedragen gedeelte van zijn onderneming de oude 
boekwaarden aanhouden — achten de ondergetekenden geen 
aanleiding aanwezig tot het treffen van een voorziening in de 
door deze leden gewenste zin. 

Voor toepassing van het tarief van artikel 48 op niet onder 
het herkapitalisatietarief vallende bonusaandelen zien zij geen 
aanleiding; de tegemoetkoming die in de toepassing van laatst-
bedoeld tarief is vervat, achten zij voldoende ruim. 

De hier aan het woord zijnde leden achten het voorts juist 
het artikel mede toe te passen in geval van inkoop van eigen 
aandelen in een n.v. anders dan voor tijdelijke belegging. Met 
betrekking tot dit punt en het daarbij door verscheidene en 
verschillende leden aangevoerde argument dat een zodanige 
inkoop in feite een gedeeltelijke liquidatie zou betekenen, 
mogen de ondergetekenden verwijzen naar hun beschouwingen 
bij artikel 22, eerste lid, letter e, en artikel 34 van het ontwerp 
en naar de bij onderdeel XXXI, letter A, van de bij deze 
memorie behorende tweede nota van wijziging voorgestelde 
aanvulling van het onderhavige artikel. 

Voor de toepassing van het bijzondere tarief zal onder de 
werking van artikel 48, eerste lid, letter a, van het ontwerp 
uit de winst, behaald bij of met het staken van een onder-
neming, de winst op voorraden niet langer behoeven te worden 
geëlimineerd. Dit feit geeft vele andere leden aanleiding tot 
het stellen van de vraag hoe thans de aan deze uitsplitsing 
verbonden moeilijkheden worden opgelost en waarom de hui-
dige werkwijze niet wordt voortgezet. De eerste vraag leent 
zich naar de mening van de ondergetekenden, gezien de uit-
eenlopende omstandigheden waaronder in concrete gevallen 
de staking, overdracht of liquidatie plaats vindt, moeilijk tot 
een algemeen samenvattend antwoord. In gevallen waarin het 
om courante voorraden met een bekende marktprijs gaat, zal 
het vaststellen van de winst op voorraden op niet al te grote 
moeilijkheden behoeven te stuiten. In andere gevallen is het 
bedrag dat als winst op voorraden wordt aangemerkt, veelal 
het resultaat van tussen de inspecteur en de belastingplichtige 
gepleegd overleg, leidende tot een compromissoire oplossing. 
In aanmerking nemende het relatief ondergeschikte belang dat 
bij het onderhavige punt betrokken is, hebben de onderge-
tekenden, mede met het oog op de rechtszekerheid voor de 
contribuabelen, de voorkeur gegeven aan een gemakkelijker 
hanteerbare, zij het iets grovere oplossing in het voordeel van 
belastingplichtigen. Daarbij dient voorts ook niet uit het oog 
te worden verloren dat voor zover bij de waardering van een 

voorraad het lifo- of ijzeren-voorraadstelsel is gevolgd, de 
voorraadwinst een element van accumulatie omvat, hetwelk 
deze winst nader brengt tot de sfeer waarin het gemitigeerde 
tarief gelding kan vinden. 

De door deze en verscheidene andere leden gestelde vraag 
of ook de lifo- en ijzeren-voorraadreserves onder artikel 48 
vallen, beantwoorden de ondergetekenden, gelijk zojuist is ge-
bleken, bevestigend. Zij kunnen op dit punt geen onbillijkhcid 
onderkennen ten aanzien van hen die deze waarderingssystemen 
niet, dan wel later dan andere ondernemers hebben ingevoerd. 
Het goede koopmansgebruik laat aan de ondernemer de keus 
tussen diverse waarderingsmethoden. Elk van die methoden 
kan onder bepaalde omstandigheden het genieten van een 
fiscaal voordeel, onder andere omstandigheden het missen van 
zulk een voordeel ten gevolge hebben. Het staat aan de onder-
nemer hier de kansen van huidige en toekomstige voor- en 
nadelen tegen elkaar af te wegen, evenals hij dit doet ten aan-
zien van aan te schaffen goederen, af te sluiten transacties, enz. 

De vele leden hiervoor aan het woord zijnde, menen ten 
onrechte dat met de formulering van artikel 22, eerste lid, 
letter e, zou zijn beoogd bepaalde bij de liquidatie van een n.v. 
genoten voordelen die thans onder de omschrijving van arti-
kel 31, eerste lid, 2°, van het Besluit 1941 vallen, van de 
toepassing van het gemitigeerde tarief uit te sluiten. De onder-
getekenden hebben bij hun nieuwe formulering de strekking 
van de laatstgenoemde bepaling enkel willen verduidelijken. 
Kennelijk hebben deze leden het oog op liquidatie-uitkeringen 
op winstbewijzen. Deze uitkeringen, welke inderdaad buiten de 
tekst van de nieuwe bepaling vallen, vallen evenmin onder de 
omschrijving van artikel 31, eerste lid, 2°, van het Besluit, 
gelijk kan blijken uit het verband dat in deze bepaling is 
gelegd tussen het als inkomen aangemerkte gedeelte van de 
uitkering en het kapitaal der vennootschap. Winstbewijzen 
geven immers geen rechten op het kapitaal. In dit verband 
moge worden verwezen naar hetgeen te dezer zake in de 
memorie van toelichting en in deze memorie bij artikel 22 is 
opgemerkt. Uitkeringen op winstbewijzen vallen thans, ook 
volgens de jurisprudentie, onder de omschrijving van artikel 31, 
eerste lid, 1°, van het Besluit; in het onderhavige wetsontwerp 
worden zij uitdrukkelijk genoemd in artikel 22, eerste lid, 
letter / . 

Naar aanleiding van de te dezer zake door verscheidene en 
verschillende leden gestelde vraaa menen de ondergetekenden 
dat het niet juist zou zijn de uitkerine op winstbewijzen bij 
inkoop door de n.v., dan wel bij liquidatie van de n.v. onder 
het bijzondere tarief te breneen, uitgezonderd in het reeds in 
de memorie van toelichting bij artikel 22 genoemde geval, dat 
de bedoelde uitkering valt onder de omschrijving van artikel 27 
van het ontwerp. 

Met betrekking tot achterstallige rente, coupons en dividend-
bewijzen, ten aanzien waarvan de hiervoor aan het woord 
zijnde verscheidene leden de toepassing van het bijzondere 
tarief gewenst achten, is er naar het oordeel van de ondereete-
kenden voor een zodaniee maatregel geen voldoende aanlei-
ding. Zij mogen in dit verband volstaan met verwijzing naar 
de door hen hierboven geaeven algemene uiteenzetting. 

Verschillende leden stellen de vraaa waarom de uit 1947 
stammende percentages gehandhaafd zijn. De ondereeteken den 
zijn — zoals zij reeds hebben opgemerkt — van oordeel, dat 
ondanks de gewijzigde berekeningswijze, t.w. de aanvaarding 
als basis van een gemiddeld tabelinkomen van drie jaren, het 
stellen van een minimum- en van een maximum-percentaee 
nodig blijft. De daarvoor gekozen percentages van 20 en 40 
— percentaaes die op zich zelf met de bij artikel 48 voorge-
schreven wijze van berekening geen verband houden — achtten 
zij ook thans nog de meest juiste. Voor een wijziging is daaren-
boven te minder reden aanwezig omdat deze percentages in 
de loop der jaren een zeker burgerrecht hebben verkregen. 

De enkele leden die pleiten voor een belasting van bij 
overdracht van een onderneming gerealiseerde goodwill tot een 
percentaae, bepaald naar het toekomstige daaruit voortvloeiende 
jaarinkomen van de belastineplichtiee, c.q. zijn weduwe, mogen 
de ondergetekenden verwijzen naar hetgeen door hen is geant-
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woord aan de vele leden die een soortgelijke voorziening ten 
aanzien van stakingswinst hebben bepleit. 

Hierin ligt tevens opgesloten, welk standpunt de onder-
getekenden innemen met betrekking tot het in Zwitserland voor 
de Wehrsteuer toegepaste systeem, krachtens hetwelk de 
belasting ter zake van schadeloosstellingen voor of afkoop-
sommen van periodieke uitkeringen en dergelijke met inacht-
neming van het overige inkomen wordt berekend naar een 
percentage, dat van toepassing zou zijn indien in stede van de 
schadeloosstelling of afkoopsom periodieke uitkeringen waren 
verkregen. Een dergelijke verdere detaillering van het bijzon-
dere tarief achten zij niet nodig en bovendien niet in overeen-
stemming met het streven naar vereenvoudiging. Overigens 
menen zij zich te moeten onthouden van het geven van een 
toelichting op een buitenlandse wetgeving, te meer daar men 
uiterst voorzichtig moet zijn met het toepassen van buiten-
landse rechtstermen op in de Nederlandse praktijk gangbare 
gevallen. 

Naar aanleiding van de ter zake gestelde vraag bevestigen 
de ondergetekenden dat bij overbrenging van een onderneming 
naar het buitenland met betrekking tot de bij de fiscale afre-
kening blijkende voordelen, vallende onder artikel 16, het 
gematigde tarief van artikel 48, en dus niet meer een vast 
tarief van 20 pet. van toepassing zal zijn. De reden tot deze 
wijziging is vermeld in de memorie van toelichting bij eerst-
genoemd artikel, t.w. dat de overeenstemming in karakter van 
de hier bedoelde winst met overdrachts- en liquidatiewinst 
moet leiden tot een daarmede overeenstemmende behandeling 
bij de tariefstoepass'ing. 

Naar aanleiding van de daaromtrent gestelde vraag merken 
de ondergetekenden op dat een uitkering ineens krachtens een 
pensioenregeling, indien deze niet genoten wordt ter vervanging 
van gederfde of te derven inkomsten, niet onder artikel 27, 
eerste lid, en dus evenmin rechtstreeks onder artikel 48 valt. 
Het ligt evenwel in het voornemen van de ondergetekenden op 
het voetspoor van het in de vraag reeds aangehaalde artikel 9 
van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 een voor-
ziening te treffen volgens welke alle uitkeringen ineens, genoten 
krachtens een pensioenregeling in de zin van artikel 11, derde 
lid, van het ontwerp van Wet op de loonbelasting 1960 onder 
het tarief van artikel 48 zullen kunnen vallen. 

Artikel 49. Alvorens de bij dit artikel gemaakte opmer-
kingen in concreto te beantwoorden, wijzen de ondergeteken-
den erop dat zij, ter voldoening aan de vrij unanieme ver-
langens die van onderscheidene zijden in het voorlopig verslag 
zijn geuit, bij de tweede nota van wijziging de regeling van de 
gefacilieerde herkapitalisatie belangrijk hebben verzacht. Hoe-
wel zij vasthouden aan hun standpunt dat aan een permanente 
herkapitalisatieregeling andere en meer stringente eisen moeten 
worden gesteld dan aan een tijdelijke regeling, achten zij het bij 
nadere overweging mogelijk voor bepaalde herkapitalisaties de 
eisen te verlichten. 

De belangrijkste verzachting betreft het laten vallen van 
twee eisen, indien de herkapitalisatie in hetzelfde kalenderjaar 
wordt gevolgd door een introductie van de aandelen op de 
Amsterdamse effectenbeurs, het geval dus dat in het verslag 
wordt aangeduid met „naar de beurs gaan". De eerste eis die 
alsdan niet zal worden gesteld is die, neergelegd in artikel 49, 
derde lid, letter b, 4°, inhoudende dat slechts eens in de tien 
jaren gefacilieerd kan worden geherkapitaliseerd. De tweede 
is de zgn. dividendeis, gesteld onder letter b, 1°: in de tien 
voorafgaande jaren moet een dividend zijn uitgekeerd dat ten 
minste gelijk is aan het dubbele bedrag van de kapitaalsver-
groting. Deze wijziging betekent met name dat bij sterk expan-
derende n.v.'s, die ter voldoening aan hun kapitaalbehoeften 
naar de beurs willen gaan en daartoe in feite eerst hun kapi-
taalsstructuur moeten herzien, geen eisen meer worden ge-
steld ten aanzien van hun dividend-verleden. Het zal bij deze 
vennootschappen voor een fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie 
geen beletsel zijn dat zij hun winsten vrijwel volledig hebben 
gebruikt voor zelffinanciering. Wel moet in verband met de 
wijze van heffing van de inkomensbelasting worden geëist dat 

de herkapitalisatie en de introductie ter beurze betrekkelijk 
snel op elkaar volgen. Men kan immers de toepassing van een 
lager tarief op herkapitalisatiebonusscn niet zonder bezwaar 
afhankelijk stellen van in de toekomst liggende gebeurtenissen. 
In verband hiermede is in het nadere voorstel de voorwaarde 
gesteld dat de introductie ter beurze in hetzelfde kalenderjaar 
als de hcrkapitalisatie moet plaats vinden. Door deze maatregel 
zullen in de praktijk de herkapitalisatie en de introductie nauw 
met elkaar worden verbonden. De ondergetekenden verwachten 
niet dat dit in de praktijk te bezwaarlijk zal zijn. 

Volgens de gegevens die de ondergetekenden ter beschik-
king staan, gaat de op een herkapitalisatie volgende introductie 
ter beurze in de meeste gevallen gepaard met een claim-emis-
sie. De in de voorgestelde wijziging vervatte verlichting vindt 
echter tevens toepassing indien de officiële notering plaats 
vindt zonder voorafgaande emissie, dus in het geval van de 
zgn. introductie door verhandeling. 

In het voorlopig verslag en in het aldaar genoemde rekest 
van enige Kamers van Koophandel wordt alleen het pleit ge-
voerd voor een opheffing van de twee hierboven genoemde 
eisen in het geval van een introductie van aandelen ter beurze. 
De ondergetekenden menen dat een soortgelijke situatie aan-
wezig kan zijn indien een herkapitalisatie verband houdt met een 
fusie. Ook bij deze figuur is voorafgaande herziening van de 
kapitaalsstructuur bij een van de fusie-partners soms onont-
koombaar. In verband hiermede zijn de ondergetekenden be-
reid de mogelijkheid te openen dat ook voor deze figuur de 
eisen worden verzacht. Dit kan, gelet op de genuanceerde prak-
tijk ten deze,niet anders dan van geval tot geval geschieden. 
Om die reden is de tegemoetkoming voor deze situatie afhan-
kelijk gesteld van een ministeriële goedkeuring. Deze tegemoet-
koming zal alleen kunnen worden verleend aan de vennoot-
schap die met het oog op de fusie haar kapitaalsstructuur moet 
herzien. 

Met beide in het voorgaande behandelde verzachtingen 
menen de ondergetekenden de in het verslag van velerlei zijden 
geopperde bezwaren tegen het in het ontwerp voorgestelde her-
kapitalisatieregime grotendeels te hebben weggenomen. Hierna, 
bij de beantwoording van de door de leden gemaakte opmer-
kingen, zullen nog enkele kleinere tegemoetkomingen worden 
genoemd. De ondergetekenden zijn met al deze wijzigingen ge-
bleven binnen de doelstelling van de permanente herkapitali-
satieregeling, die in de memorie van toelichting in verband 
wordt gebracht met de structurele noodzaak tot voortgaande 
expansie van het bedrijfsleven (blz. 19, rechter kolom). Verder-
gaande verzachtingen achten zij niet wenselijk. 

Aan het verlangen van vele leden, de eisen van artikel 49, 
derde lid, letter b, 1° en 4°, te combineren tot één eis, is 
tegemoetgekomen in dier voege, dat een bedrag van ten minste 
het dubbele van de kapitaalsvergroting aan dividend moet zijn 
uitgekeerd in de voorafgaande tien jaren of sedert de laatste ge-
facilieerde herkapitalisatie in die periode; te dezer zake moge 
worden verwezen naar onderdeel XXXII, letter A, van de bij 
deze memorie behorende tweede nota van wijziging. 

De ondergetekenden menen echter niet te kunnen ingaan op 
de wens van deze leden, het tijdvak van tien jaren te veranderen 
in een vijfjarige termijn. De koppeling van het herkapitali-
satiebedrag aan het dividend over een verstreken tijdvak moet 
ten volle worden verstaan in het licht van het streven te voor-
komen dat de herkapitalisatie-faciliteiten leiden tot een anti-
fiscale uitdelingspolitiek in die zin, dat normaal jaardividend 
voor een deel periodiek via een gefacilieerde bonus wordt uit-
gekeerd. Niet mag worden vergeten dat het hier gaat om een 
belangrijke tariefsverlaging; doeltreffende voorzieningen tegen 
een verkeerd gebruik zijn daarom onmisbaar. De herkapitali-
satiebonus toch mag geen element gaan vormen van de nor-
male dividendpolitiek. In dit opzicht achten de ondergeteken-
den een termijn van tien jaren betere waarborgen te bieden 
dan een termijn van vijf jaren. 

Ook kunnen de ondergetekenden op dezelfde gronden niet 
meegaan met het verlangen de dividendeis bij de tienjarige 
termijn zodanig te matigen, dat in stede van het dubbele bedrag 
van de kapitaalsvergroting slechts het enkelvoudige bedrag 
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gedurende die tien jaren in de vorm van dividend moet zijn 
uitgekeerd. Zij achten het redelijk dat in normale gevallen 
bij een gemiddeld dividend boneden de 5 pet. geen gefacilieerde 
herkapitalisatie mogelijk wordt gemaakt. Zij vertrouwen 
overigens dat door de voorgestelde verzachtingen voor her-
kapitalisaties die verband houden met het naar de beurs gaan 
of met een fusie, aan de verlangens van deze leden voor een 
belangrijk deel is tegemoet gekomen. 

Bij nadere overweging hebben de ondergetekenden bij onder-
deel XLV van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging de werking van de in artikel 67, derde lid, neergelegde 
overgangsbepaling met betrekking tot de Wet op de herkapita-
lisatie 1957 ingeperkt. Deze bepaling had tot gevolg dat na een 
herkapitalisatie op grond van de wet van 1957 tien jaren moest 
worden gewacht om te kunnen hcrkapitaliseren op grond van 
de nieuwe wet. Bovendien bewerkte deze bepaling dat de tien-
jarige termijn van artikel 22 van het ontwerp van Wet op de 
vennootschapsbelasting 1960 ook van belang werd voor inkopen 
van aandelen en terugbetalingen van kapitaal na een herkapita-
lisatie op grond van de wet van 1957. Laatstgenoemd gevolg is 
ten volle opgeheven, terwijl de nieuwe redactie van de ovcr-
gangsbepaling, mede in verband met de eerder in deze memorie 
gereleveerde combinatie van eisen, zodanig is gekozen dat een 
nieuwe herkapitalisatie mogelijk wordt indien sinds een kapi-
taalsvergroting op de voet van de wet van 1957 voldaan is aan 
de dividendeis, dat het dubbele van de voorgenomen kapitaals-
vergroting is uitgedeeld. Deze overgangsbepaling kan niet ten 
volle worden gemist aangezien het niet redelijk zou zijn dat de 
op grond van de wet van 1957 gefacilieerde uitdelingen zouden 
meetellen bij het bedrag van het dividend dat in het beslissende 
tijdvak moet zijn uitgekeerd. Bovendien is het systeem van arti-
kel 49 de voortzetting, zij het in blijvende vorm en daarom ten 
dele met strengere eisen, van de genoemde wet van 1957. 

De ondergetekenden zouden het niet juist achten de bevoegd-
heden van de minister om afwijkingen toe te staan uit te 
breiden tot alle eisen, zoals door de aan het woord zijnde vele 
leden wordt voorgestaan. In zoverre kunnen zij instemmen 
met de opvatting van vele andere leden. Deze bevoegdheid lijkt 
de ondergetekenden bij een materieel zo belangrijke regeling 
slechts passend indien de wettekst onevenredig zwaar zou 
worden belast met gedetailleerde uitzonderingsclausules, dan 
wel de werkelijkheid zodanig gevarieerd is, dat alleen door een 
nader fiat van de minister misbruik van de ontworpen regeling 
kan worden geweerd. De voor het geval van een fusie aan-
gebrachte verzachting beantwoordt naar de mening van de 
ondergetekenden aan dit criterium. Hetzelfde geldt voor de 
ministeriële delegatie die ertoe strekt te voorkomen dat be-
trekkelijk onbelangrijke terugbetalingen van kapitaal of in-
kopen van eigen aandelen een toepassing van het herkapitali-
satieregime voor een onnodig lange tijd zouden beletten. Hicr-
voor kan toch bezwaarlijk een regeling in de formele wet 
worden gegeven. Hetzelfde geldt met betrekking tot de overige 
situaties waarin de minister van de eisen van artikel 49 kan 
afwijken. 

De vorengenoemde vele leden menen tenslotte met betrek-
king tot artikel 49, dat inkopen van eigen aandelen en terug-
betalingen van kapitaal welke vóór de invoering van de nieuwe 
wet zullen hebben plaats gevonden, niet mogen worden aan-
gemerkt als inkopen en terugbetalingen in de zin van artikel 49, 
derde lid, letter b, 2° en 3°. De ondergetekenden wijzen in dit 
verband erop dat deze bepalingen, inhoudende dat in de tien 
jaren vóór de herkapitalisatie geen eigen aandelen mogen zijn 
ingekocht of terugbetalingen van kapitaal mogen hebben plaats 
gevonden, tot doel hebben te voorkomen dat dividend in con-
tanten langs een omweg tegen een laag tarief de n.v. verlaat. 
Gelet op deze doelstellingen achten de ondergetekenden de ge-
maakte opmerking alleen in zoverre juist, dat inkopen en terug-
betalingen voor 4 maart 1957 buiten aanmerking dienen te 
blijven, omdat ook de Wet op de herkapitalisatie 1957 zulks be-
paalt. Hiertoe is een bepaling in het overgangsrecht opgenomen 
(zie onderdeel XLV, letter B, van de bij deze memorie behoren-
de tweede nota van wijziging). 

Het verheugt de ondergetekenden dat vele andere leden 
de invoering van een permanente regeling voor herkapitalisatie 
aanvaardbaar achten. De daarvoor door deze leden aange-
voerde gronden, ontleend aan het belang voor een voortduren-
de groei van het produktieapparaat, stemmen in hoofdzaak 
overeen met de motivering die voor deze regeling in de 
memorie van toelichting is gegeven (blz. 19, rechter kolom). 
Zoals zij reeds hebben betoogd, zijn de ondergetekenden even-
wel met deze leden van oordeel dat er voldoende waarborgen 
moeten zijn dat het lage tarief voor de herkapitalisatiebonus 
er niet toe leidt, dat de normale dividenden in geld worden 
beperkt. De ontworpen regeling beantwoordt, naar de onder-
getekenden menen, aan dit desideratum. 

De aan de ondergetekenden ter beschikking staande ge-
gevens verschaffen geen exact antwoord op de vraag in hoeveel 
gevallen een herkapitalisatie rechtstreeks verband heeft ge-
houden met het voornemen om „naar de beurs te gaan". 
Wel kunnen de ondergetekenden mededelen dat op een 
totaal van 749 herkapitalisaties, welke op grond van de Wet 
op de herkapitalisatie 1957 tot eind mei 1962 tot stand zijn 
gekomen, in 12 gevallen (1,6 pet.) de herkapitalisatie binnen 
één jaar is gevolgd door een introductie van de aandelen op 
een Nederlandse effectenbeurs. Gemeten over een periode van 
twee jaren is dit aantal 19 (d.i. 2,5 pet.). 

De ondergetekenden kunnen ten volle instemmen met de 
opvatting van verscheidene leden dat de belastbaarheid van 
de herkapitalisatiebonus in de samenhang van de belasting-
wetgeving moeilijk kan worden gemist. Een gehele vrijdom 
voor deze bonus zou een ongemotiveerd verschil in belasting-
druk met de dividendbetalingen in geld en de gewone winst-
bonus betekenen, waarvan een onjuiste invloed op de dividend-
politiek van de n.v.'s zou uitgaan. 

Het komt de ondergetekenden evenwel niet juist voor de 
heffing bij herkapitalisatie voor te stellen als een middel ter 
voorkoming van misbruik, zoals deze leden doen. Het is 
veeleer zo, dat de regeling van artikel 49 moet worden gezien 
als een verzachting van het normale regime dat voor bonussen 
geldt op grond van artikel 25, eerste lid. 

Deze leden zijn voorts van mening dat een herkapitalisatie 
voor de aandeelhouder meestal niet van wezenlijke betekenis 
is, maar veeleer slechts optische en theoretische voordelen voor 
hem medebrengt. Zij spreken in dit verband over de bonus-
aandelen als een betrekkelijk imaginair voordeel voor de 
aandeelhouder, waarvoor een fiscaal offer ad 25 pet. van de 
nominale waarde — bedoeld zal zijn 20 pet. — bij goede 
overweging te zwaar zal blijken. Volgens de ondergetekenden 
spreekt het vanzelf, dat in de praktijk steeds het fiscale offer 
dat een herkapitalisatie medebrengt, wordt afgewogen tegen 
de met de herkapitalisatie te behalen zakelijke voordelen. Naar 
hun mening mag niet worden voorbij gezien dat voor de aan-
deelhouders aan een herkapitalisatie belangrijke zakelijke 
voordelen verbonden kunnen zijn. Dit zal met name het geval 
zijn indien men kapitaal van derden wenst aan te trekken, 
dan wel verkoop of een fusie overweegt. De aan het woord 
zijnde leden noemen later zelf ook het geval van de besloten 
n.v.'s die „naar de beurs willen gaan". Overigens wordt de 
handhaving van de principiële belastbaarheid van de herkapi-
talisatiebonus — zij het tegen een lager tarief — niet gemoti-
veerd met de zakelijke voordelen die voor de belastingplich-
tigen aan de herkapitalisatie zijn verbonden, maar met de over-
weging dat een zodanige belastbaarheid in het systeem van 
onze inkomstenbelasting niet kan worden gemist. 

De ondergetekenden menen zich op dit moment te kunnen 
onthouden van een oordeel over de frequentie waarmede een 
beroep op artikel 49 zal worden gedaan, indien het systeem 
van koersnotering in percenten plaats zou maken voor een 
notering in eensgevend geld. Op de splitsing van aandelen 
komen zij hierna in een ander verband nog terug. 

Volgens deze leden zou een herkapitalisatie zinvol worden, 
indien zij gepaard zou kunnen gaan met een opwaardering voor 
fiscale doeleinden van de activa van de vennootschap. De 
herkapitalisatie zou dan belastingvrij moeten kunnen geschie-
den, terwijl de opwaarderingswinst tegen een betrekkelijk laag 
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tarief — deze leden denken zelf aan 20 pet. — belast zou 
worden. Tegen het leggen van een fiscaal relevant verband tus-
sen herwaardering en herkapitalisatie hebben de ondergeteken-
den overwegende bezwaren. Het gaat hierbij om twee onder-
scheiden instituten, die elk een eigen doel hebben. Zij kunnen 
onafhankelijk van elkaar in een fiscale wetgeving worden in-
gevoerd of achterwege worden gelaten. Ook ligt er geen duide-
lijke relatie tussen het bedrag waarmede de vervangingswaarde 
de fiscale boekwaarde overtreft enerzijds, en de mate van 
onderkapitalisatie anderzijds. Men zou bovendien voor de 
vraag komen te staan hoe in dit systeem de herwaardering zou 
moeten worden geregeld bij de particuliere ondernemer — 
uiteraard vóór zijn overlijden — en bij de lichamen waar on-
derkapitalisatie geen rol speelt. Ook deze vraag wijst erop, dat 
de hcrwaarderingsproblematiek los moet staan van de herkapi-
talisarieregeling. Het zal toch niet de bedoeling zijn van deze 
leden dat de samenhang tussen de vennootschapsbelasting en 
de inkomstenbelasting ter zake van de waarderingsregels wordt 
doorbroken. 

De aan het woord zijnde verscheidene leden — hierin onder-
steund door vele leden — pleiten vervolgens voor het niet aan-
merken als een belastbare herkapitalisatie van een bijstempeling 
die een vroegere afstempeling herstelt. Dit vraagstuk is reeds 
bezien in het bredere verband van de gevolgen van een vroegere 
afstempeling voor de heffing bij liquidatie. De ondergetekenden 
mogen volstaan met daarnaar te verwijzen, waarbij zij nog op-
merken dat ook dit vraagstuk niet los magen worden gezien van 
de heffing van de gewone bonus op basis van artikel 25, eerste 
lid. Aldaar is deze kwestie overigens ook in het voorlopig ver-
slag ter sprake gebracht. 

De ondergetekenden kunnen niet instemmen met de opvat-
ting van verscheidene leden dat de belastingheffing ter zake 
van split-ups van Amerikaanse aandelen volkomen indruist tegen 
het rechtsgevoel. Zij zijn daarentegen van oordeel dat dit rechts-
gevoel eist dat de belegger in buitenlandse waarden in beginsel 
fiscaal niet gunstiger wordt behandeld dan de belegger in Ne-
derlandse waarden. Tussen een belastbare split-up van Ameri-
kaanse aandelen en de uitreiking van bonusaandelen door een 
Nederlandse n.v. bestaat in wezen geen verschil. 

Bij de uitreiking van bonusaandelen, niet zijnde agio-bonus-
sen, wordt lopende of gereserveerde winst getransformeerd in 
vennootschappelijk kapitaal. Deze omzetting vormt ook het 
criterium voor het al of niet belast zijn van een split-up. Dit cri-
terium sluit dus aan bij een wezenlijk element van de uitreiking 
van bonusaandelen, nl. de vergroting van het vennootschappe-
lijk kapitaal ten laste van de reserves. Dit is een rechtshandeling 
welke ook buiten het fiscale vlak consequenties heeft. De onder-
getekenden moeten dan ook weerspreken dat dit criterium zeer 
formeel is. 

Dat de beslissingen inzake split-ups in een andere rechtssfeer 
dan de Nederlandse worden genomen, realiseren de onderge-
tekenden zich zeer wel. Juist met het oog op dit aspect is in ar-
tikel 49, vierde lid, een delegatiebepaling opgenomen, waardoor 
het mogelijk zal zijn split-ups slechts naar het tarief van 20 pet. 
te belasten, ook al wordt niet volledig voldaan aan de voor toe-
passing van dit tarief gestelde eisen ten aanzien van een uitrei-
king van bonusaandelen door Nederlandse n.v.'s. Deze delegatie-
bepaling geeft, zoals deze leden terecht opmerken, niet de be-
voegdheid verdergaande tegemoetkomingen ten aanzien van 
split-ups te verlenen, zoals een gereduceerd tarief voor het ge-
deelte van het overige inkomen waarmede de belasting over de 
bonus wordt voldaan. Zodanige tegemoetkomingen zouden naar 
het oordeel van de ondergetekenden echter ook de in beginsel 
geboden gelijkheid in behandeling van de verschillende cate-
gorieën beleggers dermate verstoren, dat zij de grenzen van wat 
op dit stuk redelijkerwijs mogelijk is zouden overschrijden. 

De ondergetekenden zijn voorts van oordeel dat, mede gelet 
op de, naar de praktijk heeft uitgewezen, veelheid van figuren 
welke zich bij split-up kunnen voordoen, het verre de voorkeur 
verdient de onderhavige kwestie op te lossen door middel van 
een delegatie in stede van een wettelijke regeling, welke gedetail-
leerd en zeer ingewikkeld zou moeten zijn. 

Verschillende leden stellen voorop dat maar zelden tot her-
kapitalisatie wordt overgegaan om fiscale redenen. Zij ontken-
nen overigens niet dat de fiscale motieven een rol kunnen spelen 
in die gevallen, waarin men in de toekomst „naar de beurs denkt 
te gaan" of aanmerkelijk-belangaandelen moeten worden ver-
vreemd. Naar hun mening zou uit deze relatieve ondergeschikt-
heid van de fiscale motieven de noodzaak voortvloeien de her-
kapitalisatie te omringen met fiscale faciliteiten. Het ontgaat 
de ondergetekenden enigermate dat deze conclusie zo dwingend 
is. Niet de afwezigheid van fiscale motieven kan een faciliteit 
als de onderhavige motiveren, maar alleen een doorslaggevend 
economisch of sociaal belang. Het verheugt de ondergetekenden 
dan ook dat deze leden in een adem met bovenstaande argu-
mentatie het in de memorie van toelichting genoemde belang 
van een gezonde expansie van het bedrijfsleven noemen. 

Deze leden menen voorts dat het leggen van een relatie met 
vroeger uitgekeerde dividenden en met een vroegere herkapi-
talisatie, zoals het ontwerp doet, in strijd komt met het uit-
gangspunt dat zij tevoren hebben genoemd. Het is de onder-
getekenden niet ten volle duidelijk welk uitgangspunt deze 
leden op het oog hebben, maar zij vermoeden dat deze leden 
doelen op de in de voorafgaande alinea genoemde motivering 
van de memorie van toelichting inzake de gezonde expansie 
van het bedrijfsleven. De ondergetekenden vertrouwen dat de 
nadere tegemoetkomingen die zij bij de bij deze memorie be-
horende tweede nota van wijziging hebben voorgesteld voor 
het naar de beurs gaan en voor fusies, in ieder geval de door 
deze leden aanwezig geachte discrepantie tussen motivering en 
uitwerking hebben weggenomen. 

Verschillende andere leden, die zich kunnen verenigen met 
het minimum voor de kapitaalsvergroting ad 25 pet., hebben 
bezwaar tegen de eis dat in de tien voorafgaande jaren in 
totaal aan dividend ten minste het dubbele van de kapitaalsver-
groting moet zijn uitgekeerd. Het ontgaat hun met name wat 
het werkelijke nut is van deze eis om de positie van de n.v. op 
de juiste wijze te beoordelen. Zij menen dat hiertoe veeleer een 
relatie moet worden gelegd met het vermogen van de n.v. 
De ondergetekenden zouden erop willen wijzen dat de divi-
dendeis tot doel heeft de herkapitalisatiefaciliteit te onthou-
den aan de vennootschap en haar aandeelhouders, indien de n.v. 
niet een normaal te achten dividend uitkeert. Deze beoogt dus 
het tegengaan van een anti-fiscale uitdelingspolitiek en heeft als 
zodanig een fiscale strekking. Naar de ondergetekenden menen, 
zien de aan het woord zijnde leden dit over het hoofd indien zij 
stellen dat de eis geen nut heeft om de positie van de n.v. te be-
oordelen. Bij een meer incidentele aanpassing van het kapitaal, 
zoals in 1951 en 1957 werd mogelijk gemaakt, ligt een verband 
met het fiscale vermogen van de n.v. meer voor de hand. Bij een 
permanente faciliteit mag een verband met het tevoren gedu-
rende een reeks van jaren uitgekeerde dividend niet ontbreken. 

Artikel 49b. Inderdaad bevat artikel 49è, eerste lid, zo-
als vele leden opmerken, de constructie dat ter zake van een 
verlies dat wordt geleden bij de vervreemding van aandelen 
die tot een aanmerkelijk belang behoren, een aftrek plaats 
vindt op een belastingbedrag en niet op het inkomen. Anders 
dan bij de buitengewone lasten en de giften is deze constructie 
noodzakelijk, en wel om de volgende reden. De winst uit aan-
merkelijk belang wordt op grond van artikel 48, tweede lid, 
laatste zin, belast volgens het sterk verlaagde proportionele 
tarief van 20 pet. Dit noopt er toe de pendant — een verlies 
uit aanmerkelijk belang — niet zonder meer ten volle horizon-
taal en verticaal te compenseren met overige inkomensbe-
standdelen, die in de meeste gevallen tegen een hoger progres-
sief tarief zouden worden belast. Slechts een bedrag gelijk aan 
20 pet. van het verlies behoeft in redelijkheid te worden ver-
golden. Het ligt dan ook voor de hand de verliesregeling bij 
aanmerkelijk belang — evenals overigens de regeling van arti-
kel 49a bij liquidatie — de vorm te geven van een belasting-
aftrek en niet van een inkomensaftrek. Aangezien het kan 
voorkomen dat de inkomensbelasting in het jaar waarin het 
verlies wordt geleden, niet toereikend is voor deze „credit", 
hebben de ondergetekenden in artikel 49Z> ook de mogelijkheid 



geopend van een verrekening met de inkomstenbelasting van 
het voorafgaande en de zes volgende jaren. Een verlies uit 
aanmerkelijk belang zal echter — behoudens de normale wer-
king van de carry back — niet kunnen leiden tot een terug-
gaaf van belasting. Op grond van het bovenstaande menen de 
ondergetekenden dat de constructie van artikel 49b — evenals 
die van het reeds genoemde artikel 49a — op goede gronden 
berust. Juist ook in verband met hun opzet hebben deze arti-
kelen een plaats gekregen in Hoofdstuk V, dat handelt over 
het tarief, en niet in Hoofdstuk II, Afdeling 4, dat handelt over 
het aanmerkelijk belang. 

De bij dit artikel het woord voerende vele leden hebben 
ook de vraag gesteld of de in artikel 49b voorgestelde compen-
satie van vermogensverlies, die in de inkomenssfecr zou plaats 
vinden, wel in overeenstemming met de rechtsovertuiging moet 
worden geacht. De ondergetekenden zouden bij de beantwoor-
ding van deze vraag allereerst willen verwijzen naar de vorige 
alinea, alwaar is uiteengezet dat het geenszins zo is, dat een 
verlies uit aanmerkelijk belang zonder meer wordt gecompen-
seerd in de inkomenssfecr. Artikel 49b moet, evenals artikel 
49a, worden gezien als een verzachting binnen het kader van 
de aanmerkelijk-belangheffing, welke zoals de ondergetekenden 
eerder in deze memorie met klem van redenen nog eens heb-
ben uiteengezet, nu eenmaal niet kan worden gemist. Deze ver-
zachting mag derhalve niet geïsoleerd worden beoordeeld. Zij 
dient te worden gezien als één van de wezenlijke elementen, 
die de aanmerkelijk-belangregeling als geheel aanvaardbaar 
maken. Voor het overige mogen zij verwijzen naar hun betoog 
bij artikel 34 ter adstructie van de redelijkheid van de door 
artikel 49b in het aanmerkelijke belang aangebrachte verzach-
ting. 

Tenslotte wijzen de ondergetekenden op onderdeel XXXIII 
van de nota van wijziging, waarbij de regeling van artikel 49a 
nog is uitgebreid met een tegemoetkomende voorziening, welke 
ten doel heeft het verlies te honoreren dat de aanmerkelijk-
belanghouder lijdt ingeval de liquidatie-uitkering minder be-
draagt dan het verschil tussen het bedrag dat hij voor de aan-
delen heeft betaald en het daarop gestorte kapitaal. Aangezien 
een liquidatie geen vervreemding is, wordt dit geval niet be-
streken door de verliesregeling van artikel 49b. 

HOOFDSTUK VI 

Aanslag en aansprakelijkheid 

Artikel 51. In de regel zal ten aanzien van belastingplich-
tigen wier looninkomen beneden de aanslaggrens voor de 
inkomstenbelasting ligt, bij afwezigheid van meer dan f 300 
neveninkomsten de ingehouden loonbelasting als eindheffing 
fungeren. In de uitgezonderde gevallen, alsmede in de geval-
len genoemd in artikel 53, eerste lid, van het ontwerp, is de 
loonbelasting voorheffing, aangezien dan altijd een aanslag in 
de inkomstenbelasting wordt opgelegd. Heeft een loontrekkende 
een bijzondere beloning in de zin van artikel 21 van het ont-
werp van Wet op de loonbelasting 1960 genoten, waarop het 
speciale proportionele loonbelastingtarief is toegepast, dan zal 
— zoals verscheidene en ook vele andere leden terecht opmer-
ken — het opleggen van een aanslag in de inkomstenbelasting 
betekenen dat het in de toepassing van het proportionele loon-
belastingtarief vrijwel altijd gelegen voordeel voor hem verloren 
gaat. Ten antwoord op de door deze leden in dit verband gestelde 
vraag of dit met opzet aldus is geregeld, of dat dit een technische 
consequentie van de wetgeving is, merken de ondergetekenden 
op dat het speciale tarief voor bijzondere beloningen niet ten 
doel heeft de werknemer een voordeel te verschaffen, doch in-
derdaad gezien moet worden als een in de gekozen opzet niet 
te vermijden consequentie. Zoals in het algemene gedeelte van 
deze memorie reeds is uiteengezet, streven de ondergeteken-
den naar een verkleining van de verschillen tussen de loonbe-
lasting en de inkomstenbelasting, een streven dat op het on-
derhavige punt gestalte krijgt door een herziening van dit veelal 
te lage tarief voor bijzondere beloningen. Zoals daarbij is uit-
eengezet, zijn de ondergetekenden van mening dat aldus de 

huidige, weinig bevredigende situatie aanzienlijk zal worden 
verbeterd. 

Artikel 52. Met betrekking tot het door vele leden ter 
sprake gebrachte verband tussen de loongrens voor de sociale 
verzekering en de fiscale aanslaggrens merken de ondergeteken-
den op dat de in feite bestaande gelijkheid van beide grenzen 
niet van principiële aard is. Een dwingende reden tot koppeling 
van de aanslaggrens in de inkomstenbelasting aan de grens van 
de sociale verzekering is niet aanwezig. 

De vraag of een aanzienlijke verhoging van de bedoelde 
grens een zeer grote werkbesparing met zich zou meebrengen, 
beantwoorden de ondergetekenden bevestigend. Zoals reeds 
blijkt uit het algemene gedeelte van deze memorie, stellen de 
ondergetekenden voor de aanslaggrens te verhogen van f 8000 
tot f 12 000. Van een verdere verhoging, bv. tot het door deze 
leden genoemde bedrag van f 15 000, verwachten de onder-
getekenden in de huidige omstandigheden weinig werkbespa-
ring. Het aantal belastingplichtigen dat door een verdere ver-
hoging zou worden toegevoegd aan de groep die met betaling 
van loonbelasting kan volstaan, is relatief gering. Wat daarvan 
ook zij, de verschillen die in de hogere inkomensgroepen tussen 
loonbelasting en inkomstenbelasting kunnen ontstaan, worden 
in het algemeen groter; zo zullen de financiële nadelen van de 
loonbelasting als eindheffing vaker dan bij lagere lonen van 
zodanige omvang zijn, dat de belastingplichtige een aanslag in 
de inkomstenbelasting verzoekt. Volledigheidshalve zij hierbij 
nog opgemerkt, dat bij het thans geldende tarief de regel, dat 
de loonbelasting niet wordt geheven van de werknemer die 
kinderaftrek geniet voor meer dan tien kinderen, hetzij zou 
moeten vervallen, hetzij zou moeten worden aangevuld in die 
zin dat aan deze werknemers steeds een aanslag wordt op-
gelegd. 

Artikel 53. De vraag van vele leden met betrekking tot 
artikel 53, eerste lid, letter d, of aan de belastingplichtige ter 
vermijding van onbillijkheden niet beter een wettelijk recht 
op een aanslag kan worden gegeven, beantwoorden de on-
dergetekenden in zoverre ontkennend, dat zij menen dat de 
bepaling onder letter d gehandhaafd dient te blijven naast het 
door hen voorgestelde recht van de belastingplichtige om in 
geval van belangrijk te hoge voorheffing een aanslag te vragen. 
Zij stemmen echter in met de opvatting dezer leden dat door 
de verlening van dit recht de bij artikel 31, tweede lid, letter 
c, van het ontwerp van Wet op de loonbelasting 1960 bedoelde 
herrekening kan vervallen. 

Nu dit recht op een aanslag in het wetsontwerp is opge-
nomen, heeft het voorschrift van artikel 53, eerste lid, letter 
d, aan betekenis ingeboet. Dit voorschrift blijft echter nodig 
om aan afwijkende regelingen in de loonbelasting op grond 
van artikel 31, eerste lid, van het loonbelastingontwerp de regel 
te verbinden dat steeds een aanslag in de inkomstenbelasting 
wordt opgelegd, zoals thans o.m. geldt voor zeevarenden, deel-
vissers en musici, voor wie een sterk vereenvoudigd loonbe-
lastingtarief toepasselijk is, dat te grof is om als eindheffing 
te kunnen dienen. 

Ter voldoening aan het verzoek van verschillende leden 
een duidelijk inzicht te verschaffen in de hantering van de 
norm, bedoeld in artikel 53, eerste lid, letter d, over de afge-
lopen jaren, merken de ondergetekenden het volgende op. Ge-
noemde bepaling, welke in de huidige wetgeving voorkomt in 
artikel 55, eerste lid, onder 3°, van het Besluit 1941, heeft 
gedurende haar bestaan slechts weinig toepassing gevonden, 
doordat veelal gebruik werd gemaakt van de ruimere be-
voegdheden van artikel 59 van het Besluit 1941. Van de 
mogelijkheid in gevallen van bijzondere hardheid een alge-
mene nadere regeling te treffen is éénmaal gebruik gemaakt, 
en wel in artikel 7 van de Beschikking loonbelasting losse 
arbeiders (Beschikking van 30 januari 1952, nr. 189), 
alwaar aan deze categorie belastingplichtigen onder bepaalde 
voorwaarden het recht is verleend een aanslag in de inkomsten-
belasting te verzoeken. Van de mogelijkheid om bij wege van 
een algemeen geldende regeling in te grijpen bij een ongerecht-
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/aardigd voordeel is nimmer gebruik gemaakt. In dit verband 
zij nog verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 28 
juni 1944, B nr. 7883, waarbij dit college besliste dat een 
aanwijzing van de in artikel 55, eerste lid, onder 3°, bedoel-
de gevallen, waarin de toepassing van artikel 54 voor de 
belastingplichtige tot een ongemotiveerd voordeel zou lei-
den, slechts bij een wettelijk voorschrift kan plaats vinden. 
Bestond in individuele gevallen aanleiding tot een tegemoet-
koming, dan is deze steeds verleend op grond van de hard-
heidsclausule (artikel 59, eerste lid, onder 4°, van het Be-
sluit 1941). Met het oog hierop is de redactie van het eerste 
lid, letter d, van het voorgestelde artikel beperkt tot „groe-
pen van gevallen". Ten aanzien van individuele gevallen zal 
ook in de toekomst de hardheidsclausule (thans opgenomen 
in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) 
kunnen worden gehanteerd. Op verzoek van de hier aan het 
woord zijnde leden geven de ondergetekenden voorts nog te 
kennen dat de wijziging van de term „ongemotiveerd" in „on-
gerechtvaardigd" geen materiële betekenis heeft. 

Artikel 54. De ondergetekenden menen te dezer plaatse, 
naar aanleiding van hetgeen door vele leden bij artikel 5, eer-
ste lid, werd opgemerkt omtrent het in het rapport van de 
Broederschap der Notarissen in Nederland en de Broederschap 
der Candidaat-Notarissen ontwikkelde systeem van afzonder-
lijke aanslagen zowel voor de man als voor de vrouw, even-
eens te mogen verwijzen naar hetgeen zij bij dat artikel heb-
ben opgemerkt. 

Aldaar is ook reeds beantwoord het door verschillende le-
den opgemerkte inzake de aansprakelijkheid zowel tegenover 
de fiscus als tussen de echtgenoten onderling, indien met toe-
passing van de ontworpen regeling verdeling van de totale 
belastingschuld over aan de man en de vrouw afzonder-
lijk op te leggen aanslagen plaats vindt. Te dezer plaatse zij 
hieraan slechts toegevoegd dat naar de mening van de onder-
getekenden voor de gevallen waarin geen verdeling over twee 
aanslagen wordt gevraagd, de fiscus de mogelijkheid moet be-
houden om de vrouw voor de aanslag van haar man aanspra-
kelijk te stellen naar evenredigheid van het van haar zijde op-
gekomen inkomen. Een en ander is opgenomen in onderdeel 
XXXIX van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging. 

Nu daarbij in het ontwerp tevens de bepaling is opgenomen 
dat de inspecteur het bedrag waarvoor de echtgenote dan wel 
een kind aansprakelijk is bij beschikking moet vaststellen, is 
buiten twijfel dat de gewone rechtsmiddelen daartegen open-
staan. 

HOOFDSTUK VII 

Aanvullende regelingen 
Algemeen 
Naar aanleiding van het betoog van verschillende leden — 

die hierin ondersteund worden door vele leden — dat het bil-
lijk zou zijn een overgangsbepaling op te nemen, inhoudende 
dat heffing over winst uit aanmerkelijk belang alleen zou kun-
nen plaats vinden indien en voor zover die winst is ontstaan na 
de datum van invoering van deze wet, mogen de ondergcteken-
den verwijzen naar hun beschouwingen over dit punt bij ar-
tikel 34. Zij hebben aldaar uiteengezet dat zij niet zover kun-
nen gaan als deze leden suggereren. Zij spreken echter de ver-
wachting uit dat aan de bezwaren van deze leden in belangrijke 
mate wordt tegemoet gekomen door de in onderdeel XLIH van 
de bij deze memorie behorende tweede nota van wijziging voor-
gestelde bepaling van artikel 63/) dat de waarde-aangroei gedu-
rende het tijdvak, gelegen voor de laatste vererving vooraf-
gaande aan de inwerkingtreding van de voorgestelde wet, buiten 
aanmerking wordt gelaten. 

Artikel 55. Met vele leden zien ook de ondergetekenden, 
eveneens met verwijzing naar artikel 6, tweede lid, van het ont-
werp, geen reden tot enige ongerustheid of de onder letter a 
bedoelde faciliteit zal gelden ten aanzien van winst uit vrij be-

roep. De vraag of de hier beoogde faciliteit zal gelden ten aan-
zicn van tantièmes wordt daarentegen ontkennend beantwoord; 
„winst uit onderneming" omvat uitsluitend hetgeen artikel 6 
daaronder begrijpt. 

Het zou ook de ondergetekenden meer hebben bevredigd, 
indien het reeds nu mogelijk zou zijn gebleken de beoogde fa-
ciliteit geheel in de wet vast te leggen. Evenwel blijken zich bij 
de nadere uitwerking daarvan moeilijkheden voor te doen van 
soms zeer gecompliceerde aard, waardoor de nadere regeling 
een uitermate technisch karakter moet hebben. Voorts moet 
worden afgewacht of de gekozen oplossingen in alle opzich-
ten aansluiten bij de grote verscheidenheid van wat zich in het 
bedrijfsleven kan voordoen. De ondergetekenden verhelen dan 
ook niet dat deze faciliteit zich tot op zekere hoogte nog in 
een min of meer experimenteel stadium bevindt, in verband 
waarmede vastlegging in de wet vooralsnog geen aanbeveling 
verdient. 

Voor de herrekening is een periode van drie aaneengeslo-
ten gehele kalenderjaren gekozen, omdat deze periode ener-
zijds lang genoeg is om een zeker gemiddelde te verkrijgen en 
anderzijds voldoende kort om de belastingplichtige niet te lang 
op een eventuele restitutie te laten wachten. Bedacht moet 
worden dat bij een periode van vijf, of zelfs zes jaren, zoals 
de hier aan het woord zijnde leden voorstellen, deze gehele pe-
riode moet zijn verstreken voordat de eventuele aanspraak op 
teruggaaf kan worden berekend en de restitutie kan worden 
verleend. Bovendien kan verlenging van de periode een nadeel 
voor de belastingplichtige betekenen, namelijk wanneer een 
aldus berekend gemiddelde een minder grote afwijking gaat 
vertonen van de in feite geheven belasting. 

Tegen de door vele andere leden naar voren gebrachte ge-
dachte, de verrekening niet slechts mogelijk te maken voor be-
lastingplichtigen die winst uit onderneming genieten, doch 
voor alle belastingplichtigen, gelden ernstige praktische be-
zwaren. Zoals in de memorie van toelichting is betoogd, zou 
een algemene regeling inzake herrekening niet uitvoerbaar zijn. 
Daarom is allereerst gezocht naar een beperking tot die geval-
len waarin zich de grootste schommelingen plegen voor te 
doen, hetgeen juist met betrekking tot de winst uit onderne-
ming het geval is. De ondergetekenden wijzen er in dit ver-
band nogmaals met nadruk op dat de voorgestelde regeling 
slechts ten doel heeft een voorziening te treffen voor sterk 
sprekende gevallen; het uitgangspunt behoort te blijven dat de 
draagkracht per kalenderjaar wordt bepaald. 

Reeds bij de door de ondergetekenden voorgestelde grenzen 
van 10 pet. en f300 moet onder omstandigheden als zich in 
de jaren 1954, 1955 en 1956 hebben voorgedaan, ermede wor-
den gerekend dat jaarlijks rond 30 000 teruggaven moeten 
worden verleend. Uiteraard is dit cijfer een zeer grove bena-
dering; het werkelijke cijfer hangt geheel af van de hevigheid 
van de schommelingen in het bedrijfsleven en zal dus bij een 
rustiger verloop dan Nederland in de genoemde jaren heeft 
gekend lager, maar bij heftiger bewegingen ook hoger kun-
nen zijn. Opgemerkt moet nog worden, dat het gegeven bena-
deringscijfer het aantal te verlenen teruggaven weergeeft. Het 
staat vast, dat daarenboven nog een aantal verzoeken zal wor-
den gedaan waarvoor een omvangrijke herrekeningsarbeid 
zal moeten worden verricht, doch die niet tot een te-
ruggaaf leiden; omtrent dit aantal tasten de ondergetekenden 
volledig in het duister. Zouden de thans voorgestelde grenzen 
worden verlaagd tot 5 pet. en f150 dan moet met rond 
50 000 teruggaven worden gerekend. Zou uitsluitend met een 
minimum van f 300 of van f 150 worden volstaan, dan komen 
deze cijfers tussen 75 000 en 85 000 te liggen. Met deze cijfers 
voor ogen menen de ondergetekenden dat met de door hen 
voorgestelde grenzen tevens de grens van het mogelijke is be-
reikt. 

Het ligt in het voornemen van de ondergetekenden om de 
belastingplichtigen zelf te laten kiezen welke driejaarlijkse her-
rekeningsperioden de voordeligste uitkomsten geven. Echter 
is het niet de bedoeling toe te staan dat de herrekeningsperio-
den elkaar overlappen. Zoals gezegd verkeert de gehele rege-
ling nog in een experimenteel stadium en het ligt voor de 
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nand te veronderstellen dat elkaar overlappende herrekenings-
periodcn de moeilijkheden zullen doen toenemen en het werk 
voor de belastingdienst zullen verzwaren. Eerst nadat met een 
regeling als de onderhavige ruime ervaring is opgedaan, kan be-
zien worden of een verdere verfijning uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid noodzakelijk en uit een oogpunt van uitvoe-
ring mogelijk is. 

Het is niet raadzaam „vaste herrekeningsjaren", dan wel 
„vaste herrekeningsperioden" te kiezen. Dat zou tot gevolg 
kunnen hebben dat de faciliteit haar doel mist, aangezien in 
zulk een periode de schommelingen juist gering kunnen zijn. 
Het verdient dan ook de voorkeur aan de belastingplichtige 
een keuzerecht te laten. In het vorenstaande ligt opgesloten 
dat de perioden niet op elkaar behoeven aan te sluiten; niets be-
let de belastingplichtige om, zoals de hieraan het woord zijnde 
leden als voorbeeld geven, de periode van 1965 tot en met 
1967 en daarna die van 1970 tot en met 1972 te kiezen. 

De vraag of het onder letter a voorgestelde ook van toe-
passing zal zijn, wanneer in één van de betrokken drie jaren 
niet van winst, doch van verlies uit onderneming sprake is, 
wordt in beginsel bevestigend beantwoord. De term „winst 
uit onderneming" omvat ook eventuele negatieve bedragen 
(bedrijfsverliezen). Dit is ook redelijk: juist als de schomme-
lingen in de winsten van de ondernemers dusdanig sterk zijn, 
dat winst- en verliesjaren elkaar opvolgen, bestaat aan de faci-
liteit de grootste behoefte. Evenwel moet ertegen worden ge-
waakt dat door de samenloop met de bepalingen betreffende de 
verliescompensatie voordelen worden gegeven die niet bedoeld 
zijn. Met name moet worden voorkomen dat een verlies niet al-
leen wordt verrekend, maar ook voor de herrekening wordt 
gebruikt en derhalve tweemaal in aanmerking wordt genomen. 
Het volgende voorbeeld moge zulks verduidelijken. 

Voor een belastingplichtige zijn voor vier achtereenvolgende 
jaren de volgende berekeningen van zijn belastbaar inkomen 
gemaakt: 

Winst uit onderneming 
Inkomsten uit arbeid en vermogen 

Onzuiver inkomen 
Persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en giften . . 

Inkomen 
Carry back 
Carry forward 

Belastbaar inkomen 

Deze belastingplichtige heeft dus over deze vier jaren in 
totaal inkomstenbelasting betaald naar een belastbaar inkomen 
van f 27 000. 

Wordt nu over de jaren I, II en III herrekend en daarbij het 
over jaar III geleden bedrijfsverlies ten bedrage van f 45 000 
ten volle in aanmerking genomen, dan bedraagt de gemiddelde 
winst over deze drie jaren f 2000 en verloopt de berekening 
als volgt: 

Winst uit onderneming 
Inkomsten uit arbeid en vermogen 

Onzuiver inkomen 
Persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en giften . . 

Inkomen 
Carry forward 

Belastbaar inkomen 

De belastingplichtige betaalt nu over deze vier jaren naar 
een totaal belastbaar inkomen van f 1 6 000, dit is f 11 000 
minder dan volgens de eerste berekening; dit verschil is ver-
oorzaakt doordat het bedrijfsverlies van f 45 000 voor een 
deel, ten bedrage van f 11 000, èn in verrekening is gebracht 
over een jaar buiten, immers volgend op, de driejaarlijkse pe-
riode èn de berekening van het gemiddelde over deze periode 
heeft beïnvloed; dit bedrag van f 11 000 is derhalve tweemaal 
in rekening gebracht. Hetzelfde verschijnsel treedt op als een 
in de herrekeningsperiode geleden verlies geheel of gedeelte-
lijk verrekend wordt met een jaar voorafgaande aan deze peri-
ode. 

In het vorenstaande ligt opgesloten dat niet kan worden ge-
mist een bepaling, dat bij de berekening van de gemiddelde 
winst over een herrekeningsperiode de daarin geleden verlie-
zen in aanmerking zullen worden genomen, behalve voor zo-
ver zij zijn of zullen worden verrekend met het inkomen van 
het jaar voorafgaande aan deze periode, dan wel van daarop 
volgende jaren. Naar het de ondergetekenden voorkomt is er 
geen aanleiding om zulks in het wetsvoorstel zelf nader tot 
uitdrukking te brengen. De voorgestelde wettekst laat hiertoe 
voldoende ruimte, aangezien hij een regeling in verband met de 
samenloop met de te verrekenen verliezen in uitzicht stek. De 
praktische uitvoering brengt overigens mede dat de regeling 
niet toepasselijk is als de periode in totaal verlies heeft opge-
leverd; daardoor wordt voorkomen dat verliezen door bereke-
ning van een gemiddeld verlies dusdanig over de jaren van de 
periode zouden kunnen worden verdeeld dat de voor de ver-
liescompensatie gestelde termijn op kunstmatige, onbedoelde 
wijze zou worden verlengd. 

Niet alleen moet de genoemde voorziening worden getrof-
fen voor het geval er in de herrekeningsperiode naast winst 
verliezen uit onderneming aanwezig zijn, zij zal eveneens no-
dig zijn indien een negatief belastbaar inkomen, ontstaan uit 
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andere inkomensbestanddelen dan winst uit onderneming, ge-
heel of gedeeltelijk buiten die periode wordt verrekend. 

Zoals reeds in de memorie van toelichting werd vermeld 
(blz. 50, alinea 4) kan er niet alleen samenloop plaats vinden 
met de bepalingen van de verliescompensatie, maar evenzeer 
met die van het bijzondere tarief; ook deze laatste hebben im-
mers een matiging van de progressie bij ongelijkmatig 
vloeiende inkomsten ten doel. Doet zulk een samenloop zich 
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voor, dan zijn er geen moeilijkheden indien het bijzondere ta-
rief geen invloed ondervindt van de hoogte van het overige 
inkomen dat naar de tabel wordt belast (overlijdens-, aanmer-
kelijk-belang- en bonustarief). Anders is het uiteraard, indien 
het bijzondere tarief wel onder invloed staat van het overige 
naar de tabel belaste inkomen en dus niet lager dan 20 pet. en 
niet hoger dan 40 pet. kan zijn. Door berekening van een ge-
middelde winst uit onderneming verandert het gemiddelde, be-
doeld in artikel 48, tweede lid, van het ontwerp niet alleen 
over de drie jaren van de herrekeningsperiode, maar ook over 
de twee jaren voorafgaande aan en volgende op deze periode. 
De vraag of daaruit de consequentie moet worden getrokken 
dat over al deze jaren het bijzondere tarief moet worden ver-
laagd, wordt door de ondergetekenden ontkennend beant-
woord. De bedoeling van de voorgestelde faciliteit is toch om 
de werking van het sterk progressieve tarief voor bepaalde in-
komsten, nl. de ondernemingswinsten, enigszins te matigen. Het 
doortrekken van deze matiging tot inkomsten die reeds bui-
ten het sterk progressieve tarief om met een proportioneel ta-
rief worden belast, zou de bedoeling van de faciliteit verre 
overschrijden. De ondergetekenden zijn derhalve voornemens 
in de aanvullende regelen te bepalen, dat de gelijkmatige toe-
rekening van de winst uit onderneming aan de drie jaren van 
de herrekeningsperiode niet van invloed zal zijn op de toepas-
sing van artikel 48, tweede lid, van het ontwerp. 

Verschillende leden stellen, naast hun vraag omtrent de 
draagwijdte van de clausule „in verband met de samenloop 
met andere bepalingen", waarop ondergetekenden in het 
voorgaande uitvoerig zijn ingegaan, nog aan de orde de vraag 
waarom de „middeling" beperkt blijft tot winsten uit een zelf-
de onderneming, vooral gezien tegen de achterliggende ge-
dachte, dat bij sterk wisselende inkomens verzachting van de 
belastingdruk gewenst is. Hieromtrent zij opgemerkt, dat de 
„middeling" in het bijzonder wenselijk is met het oog op fac-
toren die ten aanzien van bepaalde ondernemingen werkzaam 
zijn en welker werking de ondernemer niet vermag te beïn-
vloeden, zoals conjunctuur-invloeden en weersomstandigheden. 
In verband hiermede ligt het voor de hand de vraag of zich 
een abnormale fluctuatie voordoet afhankelijk te stellen van 
hetgeen voor die bepaalde onderneming geldt. Het zou naar 
het oordeel van de ondergetekenden niet juist zijn verder te 
gaan door ook de verkrijging of afstoting van andere onder-
nemingen in aanmerking te nemen. 

Vinden de door verschillende leden gestelde vragen naar de 
redenen van de voorgestelde beperkingen, alsmede naar de sa-
menlcop tussen de voorgestelde faciliteit en de carry back en 
carry forward reeds in het voorgaande hun beantwoording, 
omtrent de vraag hoe de regeling zal lopen in geval van navor-
dering menen ondergetekenden nog het volgende te moeten 
opmerken. Zij delen niet de vrees van de hier aan het woord 
zijnde leden, dat de gekozen termijn van drie jaren voor de 
herrekeningsperiode in verband met de navorderingstermijn 
van vijf jaren oorzaak zal zijn van moeilijkheden. Wordt over 
één of meer van de drie jaren van de herrekeningsperiode na-
gevorderd nadat over de periode reeds een teruggaaf is ver-
leend, dan kan het zijn dat deze teruggaaf te hoog is geweest 
en zal dus ook daarom nog een navorderingsaanslag moeten 
worden opgelegd; artikel 69 van het ontwerp houdt met deze 
mogelijkheid rekening. Was daarentegen de teruggaaf te laag 
of bestond daarop aanvankelijk geen aanspraak, dan zal de 
belastingplichtige uiteraard binnen een redelijke termijn na 
het onherroepelijk worden van de navorderingsaanslag verho-
ging van de teruggaaf of het alsnog verlenen daarvan kunnen 
verzoeken. Is over een of meer van de drie herrekenings-
jaren nagevorderd en doet de belastingplichtige daarna een 
verzoek om teruggaaf, dan houdt de inspecteur uiteraard met 
deze navorderingsaanslagen rekening. Aangezien ook overi-
gens de termijn van de herrekeningsperiode en de navorde-
ringstermijn geen verband met elkaar hebben, zien de onder-
getekenden geen reden deze termijnen aan elkaar gelijk te 
maken. 

Met betrekking tot de opmerkingen over letter b van het on-
derhavige artikel moet er naar de mening van de ondergeteken-

den welhaast zeker sprake zijn van een misverstand. Het moge 
zijn, dat men wanneer men artikel 55, letter b, van het ontwerp 
legt naast artikel 49 van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen, de indruk krijgt dat de bevoegdheden van de fiscus zijn 
verruimd, bij nader onderzoek evenwel blijkt die indruk niet 
juist te zijn. Wat ten deze vergeleken moet worden is namelijk 
het geheel van bevoegdheden waarover de fiscus thans beschikt 
en die welke in het nieuwe kleed der fiscale wetgeving zijn, dan 
wel zullen worden verdeeld over twee wetten, t.w. de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen en de bijzondere heffingswet. Bij 
deze vergelijking blijkt dan dat het ontwerp de bevoegdheden 
van de fiscus niet verruimt doch beperkt, zodat er in dit opzicht 
een lijn kan worden getrokken van artikel 59 van het Besluit 
1941 juncto het Fiscale Noodrecht via de Wet Vervanging 
Fiscaal Noodrecht naar de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen juncto de bijzondere heffingswet. 

Heeft thans nog krachtens artikel 59 van het Besluit 1941 
de fiscus, i.c. de Minister van Financiën, onbeperkt de bevoegd-
heid voorschriften tot aanvulling van het Besluit uit te vaardigen 
waarbij verplichtingen kunnen worden opgelegd aan anderen 
dan de belastingplichtigen, het ontwerp limiteert deze bevoegd-
heid tot het kunnen verlangen van inlichtingen van degenen die 
na de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Algemene wet in-
zake rijksbelastingen op 1 oktober 1962 ingevolge artikel 49 
daarvan desgevorderd boeken en andere bescheiden ten behoeve 
van de belastingheffing van derden moeten overleggen. Deze 
beperkte bevoegdheid zal worden gebruikt om op de bestaande 
voet (verwezen zij naar de artikelen 29 tot en met 31 van de 
Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953, Siert. 1953, 30) 
bepaalde inlichtingen te verlangen van coöperaties, horecabe-
drijven en veilingbedrijven. Aangezien thans in een tweetal ge-
vallen inlichtingen kunnen worden verlangd van anderen dan 
de hierboven genoemde drie groepen van onder artikel 49 van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen vallende bedrijven, te 
weten van een ieder die betalingen heeft gedaan ter zake van 
verrichte arbeid en van een ieder die veilingen van roerende 
goederen organiseert of houdt (vgl. de artikelen 28 en 32 van 
ovengenoemde Uitvocringsresolutie) en deze inlichtingen ook in 
de toekomst niet kunnen worden gemist, dient daaraan een wet-
telijke basis te worden gegeven, waartoe de slotclausule van het 
voorgestelde artikel is opgenomen. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft het bepaalde in letter 
b en de slotclausule van artikel 55 betrekking op een geheel 
andere kring van personen en lichamen dan die waarvoor een 
verschoningsrecht voor vertrouwenspersonen in het algemeen 
en voor belastingconsulenten in het bijzonder ter sprake kan 
komen. Voor een regeling in het onderhavige artikel van een 
verschoningsrecht, zoals de aan het woord zijnde zeer vele 
leden bepleiten, achten de ondergetekenden dan ook geen 
grond aanwezig. 

Overigens mogen de ondergetekenden er in dit verband aan 
herinneren dat met betrekking tot het verschoningsrecht voor 
vertrouwenspersonen na een uitvoerige discussie — verwezen 
zij naar de Handelingen van de Tweede Kamer van 25 febru-
ari 1958, deel I, zitting 1957—1958, blz. 873 — een regeling 
is getroffen in artikel 53, tweede lid, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen. 

Artikel 56. De ondergetekenden hebben niet beoogd de 
eisen om door de zgn. landgoederen n.v.'s als het ware „heen 
te zien" te verzwaren, maar wel om een waarborg te scheppen 
ten einde te voorkomen dat de faciliteit ook van toepassing is 
ten aanzien van een n.v. die niet slechts een landgoed in stand 
houdt, maar tevens een winstgevend bedrijf exploiteert. Gezien 
de nauwe samenhang welke bestaat tussen de onderhavige be-
paling en artikel 5, letter a, van het ontwerp van Wet op de 
vennootschapsbelasting 1960, hebben de ondergetekenden — 
mede om daardoor tegemoet te komen aan de geopperde be-
zwaren — de tekst van artikel 56 van het onderhavige ontwerp 
in overeenstemming gebracht met die welke in het eerstge-
noemde ontwerp is opgenomen. Te dier zake zij verwezen naar 
onderdeel XL van de bij deze memorie behorende tweede nota 
van wijziging. 
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Voor het facultatief stellen van de regeling bestaat naar het 
oordeel van deondergetekenden geen grond. Mede in aan-
merking genomen de voor de vennootschapsbelasting voor-
ziene vrijstelling van de subjectieve belastingplicht voor de n.v., 
is het immers nauwelijks denkbaar dat de hier besproken be-
palingen ten nadele van belanghebbenden zouden werken. 
Mocht deze veronderstelling in een concreet geval evenwel 
onjuist blijken, dan zijn de ondergetekenden gaarne bereid om 
aan de hand van de bijzonderheden van dat geval te over-
wegen op welke wijze hieraan kan worden tegemoet gekomen. 
Vastlegging van de regeling in de wet moet naar het oordeel 
van de ondergetekenden worden ontraden, omdat dit het wets-
ontwerp noodzakelijkerwijs zou bezwaren met een aantal voor-
waarden en bepalingen die naar hun aard in de wet niet pas-
sen en thans ook in artikel 27 van de Uitvoeringsresolutie 
Inkomstenbelasting 1953 zijn opgenomen. 

De suggestie om in artikel 56 van het onderhavige ontwerp 
tot uitdrukking te brengen dat het daarin voorziene bijzondere 
regime tevens voor de vennootschapsbelasting zal gelden, 
menen de ondergetekenden niet te moeten overnemen. Aller-
eerst is het wetsontwerp betreffende de inkomstenbelasting 
niet de plaats om een regeling in de sfeer van de vennoot-
schapsbelasting te treffen; in de tweede plaats is ter zake reeds 
een afzonderlijke voorziening getroffen in het meergenoemde 
artikel 5, letter a, van het ontwerp van Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1960. 

HOOFDSTUK VIII 

Overgangs- en slotbepalingen 
Algemeen 
In verband met het vervallen van de evenredige vrijstelling 

bij overdracht van een gedeelte van een onderneming bepleiten 
verschillende leden het opnemen van een overgangsbepaling 
om te voorkomen dat ten aanzien van één onderneming meer 
dan f 7500 wordt vrijgesteld, indien een deel van de onderne-
ming nog onder de werking van het Besluit 1941 en het 
restant na de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt over-
gedragen. In feite zou een dergelijke bepaling betekenen dat 
wordt teruggekomen op de gedeeltelijke vrijstelling die het 
Besluit 1941 nu eenmaal kent. Indien immers onder de wer-
king van het Besluit 1941 een deel van een onderneming wordt 
overgedragen bestaat aanspraak op een vrijstelling van een 
evenredig gedeelte van f 7500, terwijl indien vervolgens over-
dracht plaats vindt van het restant van de oorspronkelijke onder-
neming naar wordt aangenomen aanspraak bestaat op de volle 
vrijstelling van f 7500. Voorts zou met het oog op de uitvoer-
baarheid van een zodanige overgangsbepaling voor de praktijk 
op het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten 
worden nagegaan —• en geadministreerd — of, en zo ja, voor 
welk gedeelte, een overdracht heeft plaats gevonden. Om deze 
redenen menen de ondergetekenden dat het opnemen van een 
overgangsbepaling als de aan het woord zijnde leden voorstaan, 
geen aanbeveling verdient. 

Artikel 57. De beschouwingen die vele leden wijden aan 
de N.O.R., en waarbij zich verscheidene leden aansluiten, kun-
nen de ondergetekenden in het algemeen onderschrijven. In 
het algemene deel dezer memorie, bij de bespreking van de 
positie van de internationale scheepvaartondernemingen, deden 
de ondergetekenden reeds uitkomen dat het bestaande regime, 
krachtens hetwelk een optredend verlies in de eerste plaats 
met de N.O.R. dient te worden verrekend, een belangrijk pro-
bleem schept, omdat zulk een verlies veelal wordt veroorzaakt 
door de fiscaal toegelaten afschrijvingen. Worden nu deze ver-
liezen niet gecompenseerd met winsten uit andere jaren, dan 
gaan daarmede bedragen aan afschrijvingen verloren die nodig 
zijn voor de vervanging van de produktiemiddelen. Daarbij komt 
dat de afwikkeling \an de N.O.R. in de loop der jaren een beeld 
vertoont dat ook de ondergetekenden bij nadere overweging toch 
niet ten volle bevredigt. Van de vier mogelijkheden immers, die 
volgens de bij artikel 4 van de Wet Belastingherziening 1950 ge-
troffen regeling voor afwikkeling van de N.O.R. bestaan, is er 

thans praktisch slechts één overgebleven. De vrijwillige toevoe-
ging aan de winst heeft nimmer grote betekenis gehad; de ver-
plichte aantasting van de N.O.R. in geval van daling van het 
bedrijfsvermogen beneden het zgn. peilvermogen komt vrijwel 
niet voor ten gevolge van de omvangrijke interne financiering 
die in het laatste decennium bij schier alle bedrijven plaatsvond; 
de opheffing van de N.O.R. bij de beëindiging van het bedrijf 
tenslotte vindt vrijwel uitsluitend plaats bij door natuurlijke 
personen gedreven ondernemingen en bestrijkt een onbeteke-
nende fractie van de totale N.O.R., welke hoofdzakelijk bij de 
in n.v.-vorm georganiseerde bedrijven voorkomt. Van betekenis 
is thans nog slechts de verrekening van optredende verliezen 
met de N.O.R. Het is echter naar het oordeel van de onderge-
tekenden weinig bevredigend voor het rechtsgevoel, dat door 
deze ontwikkeling de N.O.R. praktisch alleen betekenis, en wel 
een nadelige betekenis, behoudt voor die bedrijven die dit het 
minste kunnen lijden: de verliesgevende bedrijven. 

Aan de andere zijde moeten de ondergetekenden wijzen op 
het feit dat een verandering in het stelsel van aantasten van 
de N.O.R. een zekere ongelijkheid schept ten aanzien van de 
gevallen waarin de N.O.R. in het verleden reeds geheel of ge-
deeltelijk tot afwikkeling kwam. Naar hun gevoelen echter 
overwegen de bezwaren van het bestaande regime, t.w. het in 
het economische vlak gelegen bezwaar van het doorkruisen 
van de normale vervanging van bedrijfsmiddelen en het meer 
algemeen-juridische bezwaar dat het rechtsgevoel niet bevredigd 
wordt bij handhaving van een regeling die in feite werkt ten 
nadele van de zwakste bedrijven, de bij wijziging van het stelsel 
optredende onbillijkheid zozeer dat zij menen hierin te moe-
ten berusten. Daarvoor bestaat te meer aanleiding nu het — 
zoals in het algemene gedeelte van deze memorie reeds is ge-
steld — de zeescheepvaart is die van zulk een wijziging het 
meeste profijt zal hebben. De door de aan het woord zijnde le-
den aanbevolen oplossing, welke ook gesuggereerd wordt door 
Kamers van Koophandel en welke hierop neerkomt dat voor 
zover een optredend verlies kan worden gecompenseerd met 
winsten uit andere jaren, zulks mogelijk wordt gemaakt mits 
tegelijkertijd en tot het bedrag van het met de winsten van 
andere jaren verrekende verlies een afkoop van de N.O.R. 
plaats vindt tegen een tarief van 15 pet., heeft de ondergete-
kenden dan ook zozeer aangesproken dat zij deze — in onderdeel 
XLI, letter A, van de bij deze memorie behorende tweede nota 
van wijziging vervatte — oplossing aan de Kamer aanbieden. 
Het praktische belang van deze nieuwe regeling kan het best 
worden geïllustreerd aan de hand van een geval waarin bij een 
n.v. met een N.O.R. een optredend verlies wordt voorafgegaan 
door een dit verlies overtreffende winst in het vorige jaar. Bij 
het thans bestaande regime wordt compensatie van het verlies 
met de winsten van het vorige jaar uitgesloten door de bij arti-
kel 4 van de Wet Belastingherziening 1950 voorgeschreven ver-
rekening met de N.O.R. Volgens de nieuwe regeling zal de zgn. 
carry back — leidende tot een teruggaaf van vennootschapsbe-
lasting ten bedrage van 45 pet. van het verlies — normaal 
doorgang vinden, terwijl de dientengevolge plaats vindende af-
wikkeling van de N.O.R. een belastingverplichting doet ontstaan 
ter grootte van 15 pet. van het verrekende verlies. Per saldo 
ontvangt de n.v. dus een belastingrestitutie van 30 pet. van het 
geleden verlies. 

Aan de voorgestelde regeling kleeft echter het bezwaar dat 
het in het ontwerp opgenomen tarief voor de vrijwillige afkoop 
van de N.O.R. vrijwel tot een dode letter zou worden. Ten 
einde dit te voorkomen, hebben de ondergetekenden gemeend 
het voorgestelde tarief van 15 pet. bij vrijwillige afkoop te 
moeten verlagen tot 10 pet. Met deze laatste wijziging, welke 
is opgenomen in onderdeel XLI, letter C, van de bij deze 
memorie behorende tweede nota van wijziging, komen zij 
tevens gedeeltelijk tegemoet aan het verlangen van vele leden 
om het tarief bij vrijwillige afkoop te verlagen tot 5 pet. Een 
lager percentage dan 10 achten de ondergetekenden niet aan-
vaardbaar. 

Artikel 58. Met betrekking tot de vraag van vele leden of 
ook woongedeelten van boerderijen vallen onder de onroerende 
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goederen welke tot het landbouwbedrijf behoren, merken de 
ondergetekenden het volgende op. Volgens constante jurispru-
dentie van de Hoge Raad is voor de vraag of een onroerend 
goed of enige andere zaak tot het bedrijfsvermogen dan wel 
lot het privé-vermogen behoort, in het algemeen en binnen de 
grenzen der redelijkheid de wil van de belastingplichtige be-
slissend. Nu in het ontwerp de bepaling van artikel 18, tweede 
lid 3°, van het Besluit 1941 niet is overgenomen, zal 
deze jurisprudentie ook betekenis krijgen ten aanzien van het 
woongedeelte van boerderijen. Het wil de ondergetekenden in-
tussen voorkomen dat, gezien de nauwe band welke met het 
bedrijf bestaat, de redelijkheid veelal zal medebrengen ook het 
woongedeelte van een boerderij tot het bedrijfsvermogen van 
de boer te rekenen. 

Aangezien naar het zich laat aanzien de Wet vervreem-
ding landbouwgronden vervallen zal zijn bij het in werking tre-
den van de nieuwe wet op de inkomstenbelasting, doet zich geen 
afzonderlijk probleem voor ten aanzien van een mogelijk met 
het buiten werking treden van eerstgenoemde wet verband hou-
dende waardesprong. 

Artikel 61. Zoals bij de beantwoording van de ten aan-
zien van het voorgestelde artikel 18 gestelde vragen is uit-
eengezet, levert het handhaven van het boekjaar voor onder-
nemingen die reeds onder de werking van het Besluit 1941 
een gebroken boekjaar voerden, geen bezwaar op zolang de 
onderneming voortduurt. Het in artikel 18 voorgestelde stel-
sel heeft immers, evenals in feite het regime van het Besluit 
1941, tot resultaat dat in een kalenderjaar wordt belast de 
winst van het boekjaar dat in het kalenderjaar eindigt. In het 
laatste jaar van de onderneming levert het nieuwe stelsel voor 
de oude bedrijven echter wel bezwaar op, aangezien een deel 
van de winst van het laatste jaar, namelijk het bedrag van de 
constante, vroeger reeds is belast ingevolge de bepalingen van 
artikel 12 van het Besluit 1941. De in het tweede lid van het 
voorgestelde artikel 61 in uitzicht gestelde algemene maat-
regel van bestuur zal dan ook een voorziening bevatten om 
deze dubbele belasting te voorkomen, en wel door in het laat-
ste jaar een bedrag overeenkomende met de vastgestelde en 
vroeger reeds belaste constante in mindering te brengen op 
de over dat laatste jaar berekende winst. 

Artikel 66. Naar aanleiding van de door vele leden ge-
maakte opmerking met betrekking tot de tabel welke onder 
de werking van de nieuwe wet de hoogte van de verschuldigde 
belasting zal bepalen, mogen de ondergetekenden verwijzen 
naar onderdeel XLIV van de bij deze memorie behorende 
tweede nota van wijziging. De nieuw voorgestelde tekst van het 
artikel wijst thans als zodanig de tabel 1963 aan. 

Artikel 68. Zoals reeds in de memorie van toelichting is 
uiteengezet, doet het onderhavige artikel niet anders dan een 
sedert de twintiger jaren bestaande toestand bestendigen. Toen 
ingevolge de wet van 30 december 1920 {Stb. 923) de gemeen-
te, door het vervallen van de eigen inkomstenbelasting, geen 
eigen openbare kohieren meer zou hebben en uiteraard niet 
kon worden gedacht aan algehele openbaarheid van de kohie-
ren van de door het Rijk geheven belasting ten behoeve van 
allen die zouden kunnen aannemelijk maken daarbij een 
rechtmatig belang te hebben, werd met algehele instemming 
van de Staten-Generaal de gelegenheid geopend dat bestuur-
ders van kerkgenootschappen daarvan inzage en afschrift kon-
den nemen met betrekking tot de leden van hun kerkgenoot-
schap. In de loop der jaren is het verstrekken van inzage van 
de kohieren minder doelmatig gebleken; volstaan wordt met 
het desgevraagd verstrekken van inlichtingen nopens het in-
komen van de leden. Dat aan deze tot een minimum beperkte 
openbaarheid van de kohieren ook thans nog behoefte be-
staat, blijkt hieruit dat jaarlijks naar schatting rond 200 000 
inlichtingen worden verstrekt. 

Ten aanzien van de vraag wat voor de toepassing van arti-
kel 107 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 wordt 
verstaan onder kerkgenootschappen, merken de ondergeteken-
den op dat dit begrip in de praktijk voor zover bekend nim-

mer aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden. In verband 
daarmede mogen de ondergetekenden ermede volstaan als 
hun mening te kennen te geven, dat aan het begrip kerkge-
nootschap dezelfde betekenis moet worden toegekend als aan 
het overeenkomstige begrip in het achtste hoofdstuk van de 
Grondwet en in de wet van 10 september 1853 (Stb. 102), 
tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenoot-
schappen. In een civiele procedure is het begrip ter sprake ge-
koincn in het arrest van de Hoge Raad van 23 juli 1946, N.J. 
1947, nr. 1. 

De vraag of het tweede lid van het onderhavige artikel niet 
overbodig is, gelet op artikel 9 van de Wet vervanging fiscaal 
noodrecht, behoeft geen beantwoording, nu inmiddels deze 
wet is ingetrokken. Voor de wenselijkheid van de handhaving 
van dit lid naast het thans bepaalde in artikel 67 van de A1-
gemene wet inzake rijksbelastingen mogen de ondergcteken-
den verwijzen naar hetgeen is opgemerkt in de memorie van 
toelichting (blz. 50, rechter kolom). 

Tijdens de werking van artikel 102 van de Wet op de Inkom-
stcnbelasting 1914 was het een ieder verboden, hetgeen hem 
in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering van die wet of in 
verband daarmede nopens inkomen, opbrengst, uitdelingen 
en in het algemeen nopens zaken of werkzaamheden van een 
ander bleek of medegedeeld werd, bekend te maken. Een uit-
zondering vormt het geval dat die bekendmaking nodig was 
voor de uitoefening van het ambt of de betrekking of voor de in-
vordering van enige aan den lande verschuldigde belasting. 

In verband met het vorenstaande zijn nimmer aan particu-
lieren inlichtingen verstrekt. Ten aanzien van het verstrekken 
van inlichtingen aan bepaalde overheidsorganen is de situatie 
meer genuanceerd. In de eerste plaats zijn er wettelijke voor-
schriften die tot het verstrekken van inlichtingen verplichten. 
De ondergetekenden wijzen hierbij op de Comptabiliteitswet 
1927, (Stb. 259) voor het geven van inlichtingen aan de Alge-
mene Rekenkamer, alsmede op de Schoolgeldwet (Stb. 1955,, 
223) voor de verstrekking van schoolgeldmaatstaven aan Ge-
meentebesturen en — met instemming van de belastingplichti-
gen — aan de besturen van bijzondere dagscholen. Aan de in-
specteurs der belastingen is voorts een taak opgelegd bij de uit-
voering van de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 (Stb. 
H 313) en het daarop betrekking hebbende Koninklijk Besluit 
van 9 augustus 1948 (Stb. I 362), waardoor zij tot het verstrek-
ken van inlichtingen aan de Buitengewone Pensioenraad ver-
plicht zijn. In verband hiermede worden eveneens inlichtingen 
verstrekt aan de Stichting 1940—1945 in de gevallen waarin 
aan de stichting om een geldelijke uitkering is verzocht. 

In andere gevallen worden geen inlichtingen verstrekt, ten-
zij na machtiging door de Minister van Financiën zoals trou-
wens voor het thans bestaande recht uitdrukkelijk is voorzien 
in artikel 67 van de onlangs in werking getreden Algemene 
wet inzake rijksbelastingen. Voordat een dergelijke machtiging 
wordt verleend, heeft een zorgvuldige afweging plaats gevon-
den van de algemene belangen welke door een goede uitvoe-
ring van de overheidstaak worden gediend, en het persoon-
lijke belang bij een strikte handhaving van de geheimhouding. 
Op deze voet worden onder bepaalde voorwaarden inlichtingen 
verstrekt aan hoofden van departementen van algemeen be-
stuur, colleges van gedeputeerde staten en van burgemeester 
en wethouders, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het 
Beheersinstituut, de raden van arbeid en andere met de uit-
voering van wettelijke regelingen belaste organen, zoals de 
Sociale Verzekeringsbank. 

Ten aanzien van inlichtingen aan gerechtelijke instanties en 
door ambtenaren af te leggen getuigenis merken de onder-
getekenden het volgende op. 

In burgerlijke zaken, waar het veelal louter gaat om 
persoonlijke belangen van de procespartijen, moet het belang, 
verbonden aan een vasthouden aan de geheimhoudingsver-
plichting, naar het oordeel van de ondergetekenden overwegen. 
In verband daarmede worden aan derden in een civiele proce-
dure, waaronder mede begrepen zijn echtscheidings- en schade-
vergoedingsgedingen, geen inlichtingen verstrekt op punten 
waarvoor een verplichting tot geheimhouding bestaat. Amb-
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tenaren die in dergelijke zaken als getuige worden opgeroepen, 
dienen wel ter terechtzitting te verschijnen en zijn verplicht als 
getuige op te treden, doch hun is opgedragen om, met een beroep 
op artikel 1946, tweede lid, onder ten 3e, van het Burgerlijk Wet-
boek, zich te onthouden van de beantwoording van vragen 
waarvan zij de wetenschap hebben uit hoofde van hun ambt. In 
onteigeningsprocedures worden uitsluitend na schriftelijke toe-
stemming van de belastingplichtige inlichtingen verstrekt. 

In strafzaken, waar ook het algemeen belang in hoge mate 
bij is betrokken, wordt in de regel ontheffing van de geheim-
houdingsplicht verleend, met dien verstande dat ook daarbij 
wordt nagegaan welk belang dient te prevaleren. In strafzaken 
die het gevolg zijn van overtredingen van belastingwetten, 
wordt uiteraard nimmer van het verschoningsrecht gebruik 
gemaakt. 

Artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering, hetwelk 
openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening hun-
ner bediening kennis bekomen van een strafbaar feit met 
welks opsporing zij niet zijn belast, verplicht daarvan onver-
wijld aangifte te doen aan de officier van justitie of aan een 
zijner hulpofficieren, geldt ook indien een strafbaar feit wordt 
ontdekt bij de uitvoering van een belastingwet en dat feit niet 
ter kennis van de justitie kan worden gebracht zonder daar-
bij mededeling te doen van gegevens waaromtrent de wet ove-
rigens geheimhouding voorschrijft. De aangifte wordt echter 
— behoudens in zeer dringende gevallen — niet gedaan al-
vorens de zaak aan het Ministerie is voorgelegd. 

Bij de beoordeling van de vraag of aan de ambtenaar mach-
tiging tot het doen van aangifte zal worden verleend, vindt de 
reeds eerder genoemde belangenafweging plaats. 

Artikel 69. De ondergetekenden mogen in herinnering 
brengen dat ter verkrijging van overeenstemming tussen de 
beide Algemene wetten inmiddels het onder letter c van dit 
•artikel voorgestelde artikel 82 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen in die wet is opgenomen ingevolge artikel 53 
van de Invoeringswet douanewetgeving. Bij onderdeel XLVI, 
letter A, van de bij deze memorie behorende tweede nota van 
wijziging is letter c van het onderhavige artikel dan ook ge-
schrapt. Zij betreuren voorts dat de schrijfwijze van de in de 
Algemene wetten inzake rijksbelastingen en inzake de douane 
en de accijnzen enige malen voorkomende woorden ,, 's Rijks" 
(" 's rijks") niet gelijk is; zodra zich daartoe een gelegenheid 
voordoet zal hierin worden voorzien. 

Artikel 71. Het komt de ondergetekenden vooralsnog voor 
dat artikel 19 van het door de Commissie-Simons voorgestel-
de ontwerp-Comptabiliteitswet, dat het belastingjaar als uit-
gangspunt heeft, aangepast moet worden zodra het onder-
havige complex van heffingswetten, welke dat begrip niet meer 
kennen, tot stand zal zijn gekomen. 

De Minister van Financiën, 

J. ZIJLSTRA. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
(Ingezonden bij brief van 30 november 1962) 

Nr. 20 

In het wetsontwerp worden de navolgende wijzigingen aange-
bracht. 

I. 
In artikel 4, eerste lid, letter b, wordt „of uit anderen hoofde" 

vervangen door: of in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen 
en verstrekkingen. 

II. 
Aan artikel 5, eerste lid, wordt toegevoegd: Tot deze bestand-

delen wordt mede gerekend een onverrekend negatief inkomen 
van de vrouw over het vóór het huwelijk of vóór de hervatting van 
de samenleving verstreken gedeelte van het kalenderjaar. 

III. 
In artikel 11, tweede lid, wordt „tien jaar" vervangen door: zes 

jaren. 
IV. 

In artikel 13 wordt „risico's welke plegen te worden verzekerd, 
doch niet verzekerd zijn" vervangen door: risico's welke in het 
algemeen in belangrijke mate worden verzekerd, doch door de 
belastingplichtige niet verzekerd zijn. 

V. 
A. In artikel 14, eerste lid, wordt „een lichamelijk bedrijfs-

middel hetwelk in meer dan vijfjaren pleegt te worden afgeschre-
ven," vervangen door: zodanig bedrijfsmiddel. 

B. Na de eerste volzin wordt ingevoegd: Het bepaalde in de 
vorige volzin vindt overeenkomstige toepassing ingeval aan het 
voornemen tot vervanging van het bedrijfsmiddel reeds vóór de 
vervreemding gevolg is gegeven. 

VI. 
In artikel 15, derde lid, vervalt „bij de aangifte waarin begrepen 

is het belastbare inkomen van degene wiens onderneming recht-
streeks wordt voortgezet,". 

VII. 
Na artikel 16 wordt ingevoegd: 
Artikel 16a. Ingeval degene voor wiens rekening een onderne-

ming wordt gedreven het vermogen van de onderneming, nadat 
hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, tegen de boekwaarde over-
draagt aan een of meer van zijn eigen of aangehuwde kinderen of 
pleegkinderen, wordt voor het bepalen van de uit die onderneming 
in het kalenderjaar van overdracht genoten winst de onderneming 
geacht niet te zijn gestaakt, mits de gezamenlijke belanghebbenden 
zulks schriftelijk verzoeken. Alsdan worden zij aan wie de onder-
neming is overgedragen, ieder voor zijn gedeelte, voor het bepalen 
van de winst van de onderneming geacht in de plaats te zijn ge-
treden van degene die de onderneming heeft overgedragen. 

VIII. 
Artikel 17 wordt gelezen: 
Artikel 17. Ingeval een niet in de vorm van een naamloze ven-

nootschap gedreven onderneming wordt omgezet in een wel in 
zodanige vorm gedreven onderneming, wordt, op verzoek van de 
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belastingplichtige, voor het bepalen van de uit die onderneming in 
het kalenderjaar van omzetting genoten winst de onderneming 
geacht niet te zijn gestaakt, mits de oprichters van de naamloze 
vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel 
in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de 
omgezette onderneming en de door Onze Minister nader te stellen 
voorwaarden zijn vervuld. 

IX. 
Artikel 20 wordt gelezen: 
Artikel 20. 1. Inkomsten uit arbeid zijn alle niet als winst uit 

onderneming aan te merken voordelen die worden genoten: 
a. als loon uit dienstbetrekking; 
b. uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en 

diensten, daaronder begrepen onderverhuring en het houden van 
kostgangers, alsmede het produktief maken of vervreemden van 
een auteursrecht of een octrooi door de auteur of de uitvinder zelf. 

2. De begrippen loon en dienstbetrekking worden opgevat over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelasting, 
met uitzondering van die volgens welke een bedrag aan fooien en 
dergelijke prestaties van derden niet tot het loon behoort. 

X. 
In artikel 22, tweede lid, wordt, onder wijziging van de letter-

aanduiding „6" in: c, na het bepaalde onder letter a ingevoegd: 
b. de gevolgen van het niet nakomen van de voorwaarden welke 
krachtens het bepaalde onder letter a worden gesteld; 

XI. 
Na artikel 23 wordt ingevoegd: 
Artikel 23a.Termijnen van huren, pachten en renten van schuld-

vorderingen welke zijn vervreemd, worden, zowel indien de belas-
tingplichtige de vervreemder, als indien hij de verkrijger of 
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht rechtsopvolger 
van de verkrijger is, in aanmerking genomen voor het bedrag 
dat betrekking heeft op het tijdvak gedurende hetwelk die ter-
mijnen bij de belastingplichtige en zijn rechtsvoorganger krachtens 
erfrecht of huwelijksvermogensrecht zijn gerijpt. 

XII. 
A. In artikel 26, eerste lid, wordt „Inkomsten uit anderen 

hoofde" vervangen door: Inkomsten in de vorm van bepaalde 
periodieke uitkeringen en verstrekkingen. 

B. Het tweede lid van dit artikel wordt gelezen: 
2. Voor zover uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbij-

slagwet {Stb. 1962, 160) en de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden {Stb. 1962, 257) toekomen aan personen die aan inhouding 
van loonbelasting onderworpen inkomsten genieten, worden in 
plaats van die uitkeringen de aanspraken daarop in aanmerking 
genomen. 

XIII. 
Na artikel 29, eerste lid, wordt onder vernummering van het 

tweede lid tot derde lid, een lid toegevoegd, luidende: 
2. Huren, pachten en renten van schuldvorderingen worden 

mede beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop daarover 
bij wijze van schenking is beschikt. 

XIV. 
In artikel 30, eerste lid, wordt „niet te gelde kunnen worden ge-

maakt" vervangen door: niet te gelde kunnen of niet te gelde 
plegen te worden gemaakt. 

XV. 
In artikel 32 wordt „f 120" vervangen door: f 150; voorts wordt 

,,f 240" vervangen door: f 300. 

XVI. 
Na artikel 34, vijfde lid, wordt onder vernummering van het 

zesde tot en met het negende lid in zevende tot en met tiende lid, 
een lid toegevoegd, luidende: 

6. In geval van uitreiking van aandelen aan aandeelhouders 
wordt als verkrijgingsprijs aangemerkt het bedrag dat ter zake van 

die uitreiking als dividend wordt beschouwd, verhoogd met een 
toebetaling door de belastingplichtige. Bijschrijving op aandelen 
wordt met uitreiking van aandelen gelijkgesteld. 

XVII. 
Artikel 34a, derde lid, wordt gelezen: 
3. In geval van toepassing van het eerste lid worden de in het 

kader van de fusie verworven aandelen of winstbewijzen, uit-
sluitend ten aanzien van de belastingplichtige, geacht tot een aan-
merkelijk belang te behoren, zo zij daartoe niet reeds behoren in-
gevolge artikel 34, derde lid. Als verkrijgingsprijs van de verwor-
ven aandelen of winstbewijzen wordt aangemerkt de verkrijgings-
prijs van de in het kader van de fusie vervreemde aandelen of 
winstbewijzen. Bij latere vervreemding van de verworven aandelen 
of winstbewijzen wordt, indien zij uitsluitend ingevolge de eerste 
volzin tot een aanmerkelijk belang behoren, geen hoger bedrag als 
winst uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen dan het be-
drag dat ingevolge het eerste lid buiten aanmerking is gebleven. 

B. Het vierde lid van dit artikel vervalt. 
C. Het vijfde en het zesde lid van dit artikel worden vernum-

merd tot vierde en vijfde lid. 
D. Het tot vijfde lid vernummerde zesde lid van dit artikel 

wordt gelezen: 
5. De vraag of een fusie aanwezig is wordt beslist bij uitspraak 

van de inspecteur, belast met de aanslagregeling voor de vennoot-
schapsbelasting, op een vóór de vervreemding van de aandelen of 
winstbewijzen in te dienen verzoek van de vennootschap of ven-
nootschappen aan wie zij worden vervreemd. 

E. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. Ingeval de verworven aandelen uitsluitend ingevolge de 

eerste volzin van het derde lid tot een aanmerkelijk belang be-
horen, stelt de inspecteur het bedrag dat ingevolge het eerste lid 
buiten aanmerking is gebleven, bij uitspraak vast. 

XVIII. 
Artikel 34b wordt gelezen: 
Artikel 34b. Winst uit aanmerkelijk belang wordt beschouwd te 

zijn genoten op het tijdstip waarop de aandelen of winstbewijzen 
zijn vervreemd. 

XIX. 
Artikel 35, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij het bepalen van winst uit onderneming en van zuivere 

inkomsten worden de aan het houden van een personenautomo-
biel verbonden kosten, met inbegrip van afschrijvingen, geacht tot 
een bedrag van ten minste tien percent van de catalogusprijs van de 
automobiel niet te zijn gemaakt ten behoeve van de onderneming 
of tot het verwerven van inkomsten. 

3. Ingeval een werknemer voor de vervulling van zijn dienstbe-
trekking de beschikking heeft over een personenautomobiel waar-
van de werkgever een groter deel van de kosten, met inbegrip van 
afschrijvingen, draagt dan het bedrag dat voor de vervulling van 
de dienstbetrekking is of ingevolge het tweede lid geacht kan 
worden te zijn gemaakt, wordt het verschil tot het loon gerekend. 

4. Het in het tweede lid genoemde percentage wordt verlaagd 
tot zes, indien blijkt dat de automobiel later dan driejaren na het 
tijdstip waarop deze voor het eerst in gebruik is genomen, ter be-
schikking van de belastingplichtige is gekomen. 

5. Het bepaalde in het tweede en het derde lid blijft buiten toe-
passing, indien blijkt dat de automobiel uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend ten behoeve van een onderneming of tot het verwerven 
van inkomsten wordt gebruikt. 

XX. 
Na artikel 36 wordt ingevoegd: 
Artikel 36a, Voor zover de storting op aandelen in een vennoot-

schap bestaat in aandelen in een andere vennootschap, wordt, be-
houdens voor de toepassing van artikel 49, ten aanzien van alle 
aandeelhouders slechts als gestort aangemerkt hetgeen op de 
laatstbedoelde aandelen is gestort. 
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XXI. 
A. Aan artikel 37, eerste lid, wordt, onder vervanging van de 

punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd: 
een en ander voor zover met het bestaan van die verplichtingen 

niet reeds rekening is gehouden bij het berekenen van winst uit 
onderneming. 

B. Het tweede lid van dit artikel wordt gelezen: 
2. Premies voor lijfrenten komen slechts in aanmerking tot een 

bedrag van ten hoogste f 4500. Het bepaalde in de vorige volzin 
geldt niet ten aanzien van periodiek over een tijdvak van ten 
minste vijf jaren verschuldigde premies voor een lijfrente welke 
uitsluitend strekt tot toekomstige voorziening in het levensonder-
houd van eigen en aangehuwde invalide kinderen en invalide 
pleegkinderen. 

XXII. 
In artikel 38, eerste lid, letter c, vervalt „ ,indien de uitgaven 

meer dan f 120 bedragen". 
XXIII. 

A. In artikel 39, eerste lid, wordt „giften in geld" vervangen 
door: giften, met uitzondering van die, bestaande in nog niet 
betaalbaar gestelde dividendbewijzen,. 

B. In het tweede lid van dit artikel wordt „vier percent" ver-
vangen door: zes percent. 

XXIV. 
A. In artikel 40, tweede lid, wordt „verliezen" vervangen door: 

verliezen, voor zover die zijn voortgevloeid uit bestanddelen van 
het inkomen als bedoeld zijn in het derde lid en in artikel 41. 

B. Aan het vierde lid van dit artikel wordt toegevoegd: Voor 
de toepassing van artikel 5 omvatten het belastbare inkomen van 
een niet binnen het Rijk wonende gehuwde vrouw wier echtgenoot 
binnen het Rijk woont en het inkomen van een niet binnen het 
Rijk wonend kind welks ouder binnen het Rijk woont, al hetgeen 
daarvan deel uitmaakt ingevolge de artikelen 3 en 4. 

XXV. 
A. In artikel 43, tweede lid, wordt „het inkomen" vervangen 

door: de inkomens. 
B. Onder vernummering van het vierde lid van dit artikel tot 

vijfde lid, wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 
4. Ingeval een huwelijk — anders dan door overlijden van de 

vrouw — wordt ontbonden of echtgenoten duurzaam gescheiden 
gaan leven, wordt een verlies, voor zover het is voortgevloeid uit de 
bestanddelen van het inkomen welke van de zijde van de vrouw zijn 
opgekomen en het niet kan worden verrekend met inkomens van 
de jaren waarin het huwelijk heeft bestaan of de echtgenoten niet 
duurzaam gescheiden leefden, uitsluitend verrekend met inkomens 
van de vrouw. 

XXVI. 
Artikel 44, derde lid, wordt gelezen: 
3. Afwijking van een aangifte, waarin een met het inkomen van 

het voorafgaande kalenderjaar te verrekenen verlies is opgenomen, 
in dier voege dat geen verrekening plaats vindt en geen aanslag 
wordt vastgesteld, geschiedt door de inspecteur bij beschikking. 

XXVII. 
In het opschrift van Hoofdstuk V wordt „Tarief" vervangen 

door : 
Tarief en omslag van de belasting over echtgenoten 

XXVIII. 
A. Artikel 45, tweede lid, vervalt. 
B. Het derde en vierde lid van dit artikel worden vernummerd 

tot tweede en derde lid. 
C. In het tot tweede lid vernummerde derde lid van dit artikel 

wordt „f 624" vervangen door: f 702. 
D. In het tot derde lid vernummerde vierde lid van dit artikel 

wordt „een derde" vervangen door: de helft. 

XXIX. 
Na artikel 45 wordt ingevoegd: 
Artikel 45a. I. Het belastbare inkomen wordt, uitsluitend 

voor de toepassing van de tabel en van artikel 48, verminderd met 
een derde van de daarin begrepen, van de zijde van de echtgenote 
van de belastingplichtige opgekomen arbeidsinkomsten, doch met 
ten hoogste f 2000. De vermindering bedraagt ten minste f 500, 
doch niet meer dan die arbeidsinkomsten. 

2. Onder arbeidsinkomsten in de zin van het eerste lid worden 
verstaan: 

a. de winst uit een door de echtgenote van de belastingplichtige 
feitelijk gedreven onderneming; 

b. de zuivere inkomsten uit een door de echtgenote van de be-
lastingplichtige vervulde dienstbetrekking, voor zover deze wor-
den genoten terzake van het vervullen van die dienstbetrekking of 
wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 

c. andere zuivere inkomsten uit door de echtgenote van de be-
lastingplichtige verrichte arbeid, met uitzondering van de door 
haar genoten voordelen uit onderverhuring. 

3. Als van de zijde van de echtgenote van de belastingplichtige 
opgekomen arbeidsinkomsten wordt ook beschouwd een bedrag 
dat een redelijke beloning blijkt te zijn voor de werkzaamheden, 
welke de echtgenote verricht in de door de belastingplichtige ge-
dreven onderneming. Ingeval het bij de aard en de omvang van een 
onderneming als die van de belastingplichtige, ter plaatse waar die 
onderneming wordt gedreven, gebruikelijk is dat de echtgenote 
geregeld en in belangrijke mate daarin werkzaamheden verricht 
en aannemelijk wordt gemaakt dat zodanige medewerking door de 
echtgenote van de belastingplichtige is verleend, wordt de beloning 
gesteld op f 2250, tenzij blijkt dat een redelijke beloning meer of 
minder bedraagt. 

XXX. 
A. In artikel 47 wordt, onder vernummering van het tweede tot 

en met zesde lid in derde tot en met zevende lid, na het eerste lid 
een lid ingevoegd, luidende: 

2. De belastingplichtige geniet mede kinderaftrek voor één 
ander eigen of aangehuwd kind dan wel pleegkind dat 16 jaar of 
ouder doch jonger dan 21 jaar is, mits reeds voor drie kinderen 
kinderaftrek ingevolge het eerste lid wordt genoten. 

B. In het eerste lid, letter e, en in het tot vierde lid vernummer-
de derde lid, letter b, van dit artikel wordt „een derde" vervangen 
door: de helft. 

XXXI. 
A. Aan artikel 48, eerste lid, wordt, onder wijziging van de let-

teraanduiding „d" in e, na het bepaalde onder lettercingevoegd: 
d. inkomsten welke voortvloeien uit de inkoop door een ven-

nootschap van alle aandelen van de belastingplichtige in die ven-
nootschap, mits die aandelen meer dan een twintigste gedeelte van 
het nominaal gestorte kapitaal vertegenwoordigen, zulks naar het 
zuivere bedrag van die inkomsten;. 

B. Aan het eerste lid van dit artikel wordt, onder vervanging 
van de punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd: 

ƒ. inkomsten uit rentespaarbrieven welke betrekking hebben op 
een tijdvak van ten minste drie jaren, naar haar zuivere bedrag. 

XXXII. 
A. Artikel 49, derde lid, wordt gelezen: 
3. Een herkapitalisatie wordt aanwezig geacht, indien het li-

chaam: 
a. zijn nominaal gestorte kapitaal met ten minste vijfentwintig 

percent vergroot; 
b. een bedrag van ten minste het dubbele van de kapitaalsver-

groting aan dividend heeft uitgekeerd in de aan de kapitaalsver-
groting voorafgaande tien jaren of, zo in dat tijdvak een kapitaals-
vergroting heeft plaats gevonden waarop het eerste lid van toe-
passing is geweest, sedert die kapitaalsvergroting; en 



4 

c. in de aan de kapitaalsvergroting voorafgaande tien jaren: 
1". geen teruggave heeft gedaan van hetgeen op aandelen is 

gestort; en 
2". geen eigen aandelen middellijk of onmiddellijk heeft ver-

worven. 
B. Onder vernummering van het vierde en het vijfde lid van dit 

artikel tot vijfde en zesde lid, wordt na het derde lid een lid inge-
voegd, luidende: 

4. Het bepaalde in het derde lid, letter b, vindt geen toepassing 
ingeval de aandelen van het lichaam vóór het einde van het kalen-
derjaar waarin de kapitaalsvergroting heeft plaats gevonden, wor-
dcn opgenomen in de prijscourant van een Nederlandse effecten-
beurs. De opneming in de prijscourant wordt beschouwd te heb-
ben plaats gevonden op het tijdstip van de voorlopige opneming. 

C. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid van dit artikel 
wordt „een afwijking van letter b slechts betrekking kan hebben op 
het bepaalde onder 2 en 3°" vervangen door: een afwijking 
van letter b slechts is toegestaan, indien de kapitaalsvergroting 
plaats vindt met het oog op een fusie. 

XXXIII. 
In artikel 49a wordt „voor zover dat verschil niet meer bedraagt 

dan die inkomsten en niet reeds ten aanzien van vroegere uitke-
ringen in aanmerking is genomen" vervangen door: voor zover 
dat verschil niet reeds ten aanzien van vroegere uitkeringen in aan-
merking is genomen. 

XXXIV. 
Artikel 49b, vierde lid, wordt gelezen: 
4. Afw ijking van een aangifte, waarin een met de belasting over 

het voorafgaande jaar te verrekenen bedrag is opgenomen, in dier 
voege dat geen verrekening plaats vindt en geen aanslag wordt 
vastgesteld, geschiedt door de inspecteur bij beschikking. 

XXXV. 
Na artikel 49b wordt ingevoegd: 
Artikel 49c. 1. De belasting, verschuldigd naar een belastbaar 

inkomen waarin bestanddelen van het belastbare inkomen van 
een gehuwde niet duurzaam gescheiden levende vrouw zijn begre-
pen, wordt op daartoe strekkend verzoek omgeslagen over de 
echtgenoten naar verhouding van hun zonder toepassing van arti-
kel 5, eerste lid, berekende belastbare inkomens. 

2. Indien geen van die bestanddelen krachtens huwelijksver-
mogensrecht tussen hen gemeen is, geschiedt de omslag op verzoek 
van een van de echtgenoten. In andere gevallen geschiedt de om-
slag op verzoek van beide echtgenoten, mits niet blijkt van verschil 
van inzicht tussen hen omtrent de verhouding naar welke de be-
lasting moet worden omgeslagen. 

3. Het verzoek moet binnen een door Onze Minister te stellen 
termijn bij de inspecteur worden ingediend. De inspecteur kan een 
niet tijdig ingediend verzoek buiten aanmerking laten. 

XXXVI. 
Artikel 51, tweede lid, wordt gelezen: 
De voorheffingen die bij gebreke van een aanslag niet in minde-

ring kunnen worden gebracht, worden, indien zij te zamen meer 
bedragen dan f 10, teruggegeven op bij een aangifte gedaan 
verzoek van degene te wiens laste zij zijn geheven; loonbelasting 
die uitsluitend ingevolge artikel 52, eerste lid, niet kan worden 
verrekend blijft hierbij buiten aanmerking. 

XXXVII. 
A. In artikel 52, eerste lid, eerste volzin, wordt „f 7450" ver-

vangen door: f 12 000. 
B. De tweede volzin van dit lid wordt gelezen: 
Bij de toepassing van de eerste volzin blijft artikel 49c buiten 

aanmerking. 
C. Het derde lid van dit artikel wordt gelezen: 
3. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder de aldaar 

bedoelde andere bestanddelen de van de zijde van de echtgenote 

van de belastingplichtige opgekomen arbeidsinkomsten, als be-
doeld zijn in artikel 45a, tweede lid, slechts begrepen voor zover 
deze meer bedragen dan f 500. 

XXXVIII. 
A. In artikel 53, eerste lid, wordt, onder wijziging van de 

letteraanduiding „d" in: e, na het bepaalde onder letter c in-
gevoegd : 

cl. indien de verrekenbare voorheffingen de verschuldigde be-
lasting zowel met meer dan 5 percent als met ten minste f 25 te 
boven gaan, mits de belastingplichtige bij een aangifte om vast-
stelling van een aanslag verzoekt; afwijzing van zodanig verzoek 
door de inspecteur geschiedt bij beschikking; 

B. Het tweede lid van dit artikel wordt gelezen: 
2. Voor de toepassing van het eerste lid, letter a, worden de van 

de zijde van de echtgenote van de belastingplichtige opgekomen 
inkomsten, vallende onder artikel 45a, tweede lid, slechts in aan-
merking genomen voor zover deze meer bedragen dan f 500. Voor 
de toepassing van die bepaling blijven voorts buiten aanmerking 
de van inhoudingsplichtigen genoten inkomsten waarvan het 
totale zuivere bedrag, vermeerderd met het zuivere bedrag van de 
niet aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten, 
niet meer bedraagt dan f 300. 

XXXIX. 
Artikel 54 wordt gelezen: 
Artikel 54. 1. Voor de belasting, verschuldigd naar een be-

lastbaar inkomen waarin bestanddelen van het belastbare inkomen 
van een gehuwde vrouw zijn begrepen, is zij, onverminderd 
haar aansprakelijkheid uit anderen hoofde, aansprakelijk alsof zij 
met toepassing van artikel 49c zelf was aangeslagen. 

2. Voor de belasting, verschuldigd naar een belastbaar inkomen 
waarin bestanddelen van het belastbare inkomen van een kind zijn 
begrepen, is het kind aansprakelijk alsof het zelfwas aangeslagen, 
doch tot geen hoger bedrag dan de aangeslagene verschuldigd zou 
zijn geweest bij een belastbaar inkomen, samengesteld uit de be-
standdelen welke van de zijde van het kind zijn opgekomen, na 
aftrek van de ten laste van het kind toegepaste voorheffingen. 

3. Op de aansprakelijkheid ingevolge het eerste en het tweede lid 
wordt geen beroep gedaan, alvorens de inspecteur het bedrag waar-
voor de echtgenote of het kind aansprakelijk is, bij beschikking 
heeft vastgesteld. 

XL. 
Artikel 56 wordt gelezen: 
Artikel 56. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van 

bestuur regelen te geven volgens welke, onder daarbij te stellen 
voorwaarden, voor de heffing van de inkomstenbelasting de werk-
zaamheden, rechten en verplichtingen van een naamloze vennoot-
schap welker bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit 
op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) aangewezen 
landgoederen en welker werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend bestaan uit de instandhouding van die landgoederen, 
worden beschouwd als werkzaamheden, rechten en verplichtingen 
van haar gezamenlijke aandeelhouders. 

XLI. 
A. Artikel 57, eerste lid, wordt, onder vernummering van het 

tweede en derde lid tot derde en vierde lid, vervangen door: 
1. Voor zover een verlies uit onderneming ingevolge artikel 4, 

tweede lid, in mindering kan worden gebracht op andere bestand-
delen van het onzuivere inkomen dan wel ingevolge de bepalingen 
van Hoofdstuk IV in aanmerking is genomen bij een verrekening 
met inkomens van andere jaren, wordt een gelijk bedrag voor zo-
ver mogelijk in mindering gebracht op de onbelaste reserve als be-
doeld is in artikel 3 van de Wet Belastingherziening 1950 {Stb. K 
423). 

2. Over het jaar waarin een verlies uit onderneming in aanmer-
king wordt genomen, wordt de belasting vermeerderd met 15 per-
cent van het op de onbelaste reserve in mindering gebrachte bedrag. 
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B. In het tot derde lid vernummerde tweede lid van dit artikel 
wordt na „artikel 15, derde lid," ingevoegd: artikel 16a. 

C. In het tot vierde lid vernummerde derde lid van dit artikel 
wordt „vijftien" vervangen door: tien. 

XLII. 
Na artikel 62 wordt ingevoegd: 
Artikel 62a. Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 23a 

wordt ten aanzien van degene die, of wiens rechtsvoorganger 
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, een termijn heeft 
verkregen vóór de inwerkingtreding van deze wet, die termijn 
mede in aanmerking genomen voor het bedrag dat betrekking 
heeft op het vóór de verkrijging verstreken tijdvak. 

XLIII. 
Na artikel 63 wordt ingevoegd: 
Artikel 63a. 1. Zolang de vermogensbelasting ingevolge de 

Wet op de vermogensbelasting 1960 geheven wordt naar een tarief 
van ten minste f 5 voor elk geheel bedrag van f 1000 dat in de be-
lastbare som is begrepen, wordt een derde gedeelte van die belas-
ting mede gerekend tot de ingevolge de artikelen 37 en 40 aftrek-
bare persoonlijke verplichtingen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van de vermogensbelasting welke over het 
laatste belastingjaar dat vooraf gaat aan het tijdstip waarop de 
Wet op de vermogensbelasting 1960 in werking treedt ingevolge de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 geheven wordt naar een tarief 
van ten minste f 2,50 voor elk geheel bedrag van f 500 dat in het 
zuiver vermogen is begrepen. 

Artikel 63b. Artikel 34, negende lid, eerste volzin, vindt geen 
toepassing ten aanzien van aandelen of winstbewijzen welke 
krachtens erfrecht zijn opgekomen vóór het tijdstip waarop deze 
wet in werking treedt. 

XLIV. 
Artikel 66 wordt gelezen: 
Artikel 66. De tabel bedoeld in artikel 45, eerste lid, is de in-

komstenbelastingtabel 1963, vastgesteld bij en krachtens de wet 
van 28 december 1960 (Stb. 568), met dien verstande dat in die 
tabel voor „zuiver inkomen" wordt gelezen: belastbaar inkomen. 

XLV. 
A. Na artikel 67, tweede lid, wordt, onder vernummering van 

het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 
3. Voor de toepassing van artikel 49, derde lid, letter b, wordt 

met een kapitaalsvergroting waarop het eerste lid van dat artikel 
van toepassing is geweest, gelijkgesteld een kapitaalsvergroting 
waarop artikel 1, eerste lid, van de Wet op de herkapitalisatie 1957 
(Stb. 1958, 75) van toepassing is geweest. 

B. Het tot vierde lid vernummerde derde lid van dit artikel 
wordt gelezen: 

4. Voor de toepassing van artikel 49, derde lid, letter c, blijven 
vóór 4 maart 1957 plaatsgevonden hebbende teruggaven van het-
geen op aandelen is gestort en verwervingen van eigen aandelen 
buiten aanmerking. 

XLVI. 
A. In artikel 69 wordt het bepaalde onder letter c vervangen 

door: 
c. aan het bepaalde in artikel 16, tweede lid, wordt, onder 

vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: 
dan wel een in de belastingwet voorziene omslag van verschuldigde 
belasting over echtgenoten niet op de juiste wijze blijkt te zijn 
geschied.; 

B. Aan dit artikel wordt toegevoegd: 
d. in artikel 23 wordt ,,of van de beschikking" vervangen door: 

of van het aan de belanghebbende toegezonden of uitgereikte af-
schrift van de beschikking. 

XL VII. 
A. In artikel 73, eerste lid, vervalt „ ,behoudens het bepaalde 

in het tweede lid,". 

B. Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
C. Het derde lid van dit artikel wordt vernummerd tot tweede 

lid. 
XLVI1I. 

Na artikel 73 wordt ingevoegd: 
Artikel 73a. 1. Onze Minister stelt de nummering van de 

artikelen van deze wet en van de Wet op de loonbelasting 1960, de 
Wet op de vermogensbelasting 1960, de Wet op de vennootschaps-
belasting 1960 en de Wet op de dividendbelasting 1960, alsmede 
de aanduiding van die artikelen opnieuw vast, zulks met inacht-
neming van de bestaande volgorde, en brengt de aanhalingen van 
artikelen en onderdelen van artikelen daarmede in overeenstem-
ming. 

2. De teksten van deze wetten, zoals die luiden na toepassing 
van het eerste lid, worden in het Staatsblad geplaatst. 

Algemene toelichting 
De ondergetekenden achten het nuttig hieronder een kort over-

zicht te verstrekken van de wijzigingen — uitgezonderd die van 
technische aard — welke bij de memorie van antwoord inzake het 
onderhavige wetsontwerp zijn aangekondigd. Ten einde een goed 
inzicht te geven, zijn hierin tevens betrokken de wijzigingen welke 
zien op het ontwerp van Wet op de vermogensbelasting 1960, 
alsmede enkele belangrijke wijzigingen van het ontwerp van Wet 
op de loonbelasting 1960. De ondergetekenden menen goed te 
doen die wijzigingen, kort aangeduid, in twee groepen in te delen, 
waarvan de eerste de wijzigingen bevat die een aanzienlijk recht-
streeks budgettair belang hebben, en de tweede de wijzigingen die 
hetzij geen budgettair belang hebben, hetzij slechts door wijziging 
van maatschappelijke factoren en ontwikkelingen op den duur een 
zodanig belang kunnen verkrijgen. Zoals reeds in de memorie van 
antwoord is vermeld, moeten de ramingen als globaal worden be-
schouwd en geven zij slechts een beeld van de orde van grootte van 
de bedragen waarom het gaat. 

Groep I 
lasten baten 

1. Verhoging van de grens waarbe-
neden met de heffing van loonbe-
lasting wordt volstaan, van ƒ8000 
tot ƒ 12 000 (a) in samenhang met ƒ40 min (a) 
een herziening van het proportio-
nele loonbelastingtarief voor bij-
zondere beloningen (b) en met de ƒ40 min (b) 
mogelijkheid om een aanslag in 
de inkomstenbelasting te vragen 
indien de verrekenbare voorhef-
fingen (m.n. de loonbelasting) be-
langrijk uitgaan boven de ver-
schuldigde inkomstenbelasting 
(c) ƒ10 min (c) 

2. Verhoging van de forfaitaire kos-
tenaftrek van ƒ 100 tot ƒ 150 (er) ƒ 20 min (a) 
en verhoging van het maximum 
van de 5 %-regeling van ƒ 600 tot 
ƒ800 (b) ƒ 6 min (b) 

3. Aftrek van 1/3 vermogensbelas-
ting voor inkomstenbelasting . ƒ22 min. 

4. Verhoging van de vrijgestelde be-
dragen voor de vermogensbelas-
ting ƒ20 min 

5. Herziening van de giftenaftrekre-
geling ƒ 3 min 

6. Verhoging van de maximumaf-
trek van l i j f r e n t e p r e m i e s . . . . ƒ 3 min 

7. Aftrek voor vermogensbelasting 
van 5 pet. t.z.v. latente inkom-
stenbelasting bij aanmerkelijk 
belang ƒ 1 min 

transporteren . . ƒ 125 min ƒ40 min 



baten 

ƒ 40 min 

ƒ 5 min 

lasten 
transport . . ƒ 125 min 

8. Wijziging belastingheffing van 
rcntespaarbricvcn en geschonken 
coupons enz 

Saldo ƒ80 min 

Groep II 
1. Nieuwe regeling voorhuwelijkse 

en nahuwelijkse verliescompen-
satie van de vrouw — 

2. Verkorting termijn desinveste-
ringsbijtelling tot 6 jaar . . . . P.M. 

3. Verruimde voorwaarde assuran-
tiereserve P.M. 
(„in belangrijke mate" i.pl.v. 
„plegen") 

4. Vervangingsreserve ook voor 
gronden en niet meer gebonden 
aan afschrijving in meer dan 5 
jaar P.M. 

5. Mogelijkheid van „doorschui-
ving" van onderneming naar 
kinderen, indien de vader 65 jaar 
is P.M. 

6. Verruiming bepalingen inzake 
„fictief" aanmerkelijk belang bij 
fusie P.M. 

7. Wijziging forfaitair privé bij 
autokosten (voor tweedehands 
auto's van 10 pet. op 6 pet.) . . P.M. 

8. Nieuw artikel betreffende „ge-
stort kapitaal" bij storting d.m.v. 
aandelen 

9. Onbeperkte lijfrentepremie-af 
trek voor invalide kinderen. . . P.M. 

10. Voorkoming dubbele aftrek van 
persoonlijke verplichtingen 

11. Vervallen grens van ƒ 120 voor 
studiekosten P.M. 

12. Verruiming aftrek werkende ge-
huwde vrouw bij arbeidsonge-
schiktheid P.M. 

13. Lager tarief bij inkoop eigen aan-
delen P.M. 

14. Verruiming van de voorwaarden 
voor herkapitalisatie 

15. Mogelijkheid van eigen aanslag 
voor gehuwde vrouw — 

16. Wijziging van belastingheffing 
t.a.v. de N.O.R — 

Toelichting op de onderdelen 
Ad I en XII, letter A. De in artikel 4, eerste lid, letter b, en in 

artikel 26, eerste lid, aangebrachte wijzigingen zijn, zoals reeds is 
toegelicht in de memorie van antwoord ad artikel 4, slechts van 
redactionele aard en behoeven geen verdere toelichting. 

Ad II en XXV. De hier voorgestelde wijzigingen van de arti-
kelen 5 en 43 voorzien in de verduidelijking en verbetering van de 
verrekening van verliezen, welke opkomen van de zijde van de 
vrouw. Deze wijzigingen zijn reeds toegelicht in de memorie van 
antwoord bij de behandeling van die artikelen. 

Ad III. De vervanging van de voor de desinvesteringsbijtelling 
gestelde termijn van tien jaar door een termijn van zes jaren in 
artikel 11, tweede lid, is in de memorie van antwoord bij de be-
spreking van dat artikel toegelicht. 

Ad IV en V. Ook de in deze onderdelen bedoelde wijzigingen 
van de artikelen 13 en 14 inzake de reserve assurantie eigen risico 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

en de vervangingsreserve zijn in de memorie van antwoord bij de 
bespreking van deze artikelen voldoende toegelicht. 

Ad VI, VII en XLI, letter B. De in de onderdelen VI en VII 
vervatte wijzigingen zijn reeds toegelicht in de memorie van ant-
woord bij artikel 15. Het aan het wetsontwerp toegevoegde artikel 
16a bevat de aldaar genoemde uitbreiding van de mogelijkheid tot 
„doorschuiving" bij de overdracht van een onderneming door 
ouders aan kinderen. Evenals bij toepassing van artikel 15, derde 
lid, vindt geen afrekening plaats over de stille reserves en de fiscale 
reserves met een zakelijk karakter. De onbelaste reserve als be-
doeld is in artikel 3 van de Wet Belastingherziening 1950 dient 
echter in verband met het persoonlijke karakter van deze reserve 
wel te worden afgerekend. Daartoe is bij onderdeel XLI, letter 
B, van deze nota van wijziging het tot derde lid vernummerde 
tweede lid van artikel 57 aangevuld. 

Voor het overige moge worden verwezen naar de memorie van 
toelichting op het meergenoemde derde lid van artikel 15; hetgeen 
daarbij is opgemerkt geldt eveneens voor de toepassing van het 
nieuwe artikel !6a. 

Ad VIII. De wijziging van artikel 17 heeft de strekking, zoals 
in de memorie van antwoord bij dit artikel reeds is toegelicht, om 
belanghebbenden een recht op toepassing van de zgn. geruisloze 
overgang toe te kennen. 

Ad IX. De in dit onderdeel vervatte wijziging is, zoals uit de 
memorie van antwoord bij dit artikel blijkt, van redactionele aard. 

AdX. De wijziging van artikel 22, tweede lid, betreft de be-
voegdheid van de Minister van Financiën met betrekking tot de 
zgn. lijfrenteclausule en is bij dit artikel toegelicht in de memorie 
van antwoord. 

Ad XI, XIII, XXXI, letter B, en XLII. De in deze punten ver-
vatte invoegingen en wijzigingen van de artikelen 23a, 29, 48 en 
62a geven vorm aan de voorgestelde voorzieningen in verband met 
rentespaarbrieven en de schenking van lopende termijnen. Zij zijn 
uitvoerig toegelicht in de memorie van antwoord ad artikel 48. 

Ad XII. Voor de in artikel 26, eerste lid, aangebrachte wijzi-
ging moge worden verwezen naar hetgeen ter zake werd opgemerkt 
in de memorie van antwoord ad artikel 4 en voorts naar de bij 
onderdeel I aangebrachte wijziging. 

Ter toelichting op de wijziging van artikel 26, tweede lid, zij op-
gemerkt dat, nu de aanvankelijk ontworpen kinderbijslagwetge-
ving gedurende de parlementaire behandeling niet onbelangrijk is 
gewijzigd, artikel 26, tweede lid, aan de nieuwe situatie dient te 
worden aangepast. In een aantal gevallen behoort de kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden niet tot het 
fiscale loon, nl. in de gevallen waarin die kinderbijslag toekomt 
aan niet-loontrekkenden. Voor zover niet-loontrekkenden echter 
voor andere periodieke uitkeringen in de loonbelasting worden 
betrokken op grond van artikel 32 van het ontwerp van Wet op de 
loonbelasting 1960, verdient het aanbeveling — ter vermijding van 
aanslagen in de inkomstenbelasting — mede de aanspraak op 
kinderbijslag aan de loonbelasting te onderwerpen. 

Anderzijds is de oorspronkelijke redactie van artikel 26, tweede 
lid, dat ten aanzien van een ieder — loontrekkende of zelfstandige 
— met betrekking tot de kinderbijslag ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet voorschrijft dat de aanspraken in aanmerking 
moeten worden genomen, te ruim. Dit bezwaar is met name opge-
roepen door de invoering van een inkomensgrens in de Algemene 
Kinderbijslagwet. Ten gevolge daarvan zal het aan zelfstandigen 
in een aantal gevallen bij het doen van aangifte voor de inkomsten-
belasting nog niet bekend zijn of zij over dat jaar wel aanspraak op 
kinderbijslag hebben. In verband daarmede is het wenselijk het 
belasten van de aanspraak op kinderbijslag in plaats van de uit-
kering te beperken tot die gevallen, waarin de aanspraak aan de 
loonbelasting is onderworpen. 

In die nieuwe redactie van artikel 26, tweede iid, is met een en 
ander rekening gehouden. 

Ad XIV, XV en XLVIl. De wijzigingen van de artikelen 30, 
eerste lid, en 32 zijn reeds in de memorie van antwoord bij die 
artikelen toegelicht. 



AdXVI. Met het nieuwe zesde lid van artikel 34 wordt vast-
gelegd dat als de verkrijgingsprijs van een winstbonus, die in het 
kader van een aanmerkelijk belang geheel gratis is uitgereikt, uit-
sluitend de nominale waarde van deze bonus geldt. Zonder deze 
bepaling zou wellicht op grond van de bepaling, dat ingeval een 
verkrijgingsprijs ontbreekt de waarde in het economische verkeer 
geldt, betoogd kunnen worden dat ook voor de winstbonus als 
verkrijgingsprijs de werkelijke waarde in aanmerking komt. Te-
vens wordt met het nieuwe zesde lid bereikt, dat voor de toepassing 
van artikel 34 de verkrijgingsprijs van een agio-bonus nihil be-
draagt. In zoverre houdt het nieuwe zesde lid ook een afwijking 
in van artikel 34, vierde lid, slot. 

Ad XVII en XVIII. Voor deze wijzigingen wordt verwezen 
naar de memorie van antwoord bij de artikelen 34a en 34b. 

Ad XIX. Voor de gewijzigde redactie van artikel 35, tweede lid 
(oud), thans verdeeld over het tweede, derde en vijfde lid en het 
nader opgenomen vierde lid, betreffende het privé-gebruik van een 
personenauto, moge worden verwezen naar de memorie van ant-
woord bij dat artikel. 

Ad XX. De strekking van deze bepaling is uitvoerig toegelicht 
in de memorie van antwoord bij artikel 25. Met betrekking tot de 
zgn. fusie-agio-bonus moet op grond van artikel 36a voor de 
toepassing van artikel 25, eerste lid, worden aangenomen dat geen 
„storting heeft plaatsgevonden". 

Ad XXI, XXII en XXIII. Voor de in deze onderdelen aan-
gebrachte wijzigingen betreffende de voorkoming van dubbele 
aftrek van persoonlijke verplichtingen, de verhoging van het 
aftrekbare bedrag wegens lijfrentepremies tot f 4500, de niet aan 
een vaste limiet gebonden aftrek wegens lijfrentepremies ter ver-
zorging van invalide kinderen, de als buitengewone lasten in 
aanmerking te nemen studiekosten en de regeling van de aftrekbare 
giften, wordt verwezen naar de memorie van antwoord bij de 
artikelen 37, 38 en 39. Met betrekking tot de mogelijkheid van 
aftrek van een lijfrentepremie ter verzorging van invalide kin-
deren zij erop gewezen, dat het begrip „voorziening in het levens-
onderhoud" is ontleend aan artikel 38, eerste lid, letter a, en in 
dezelfde zin als daar moet worden opgevat. 

Ad XXIV. Deze aanvullingen van artikel 40 strekken ter ver-
duidelijking, zoals in de memorie van antwoord reeds is toegelicht 
bij de behandeling van resp. artikel 40 en artikel 5. 

Ad XXVI, XXXIV en XL VI, letter B. Met de wijzigingen van 
de artikelen 44 en 49b wordt een juistere formulering van de daarin 
neergelegde bepalingen beoogd. Het is namelijk niet zo dat de 
kennisgeving van enig besluit van de inspecteur aan de belang-
hebbende bij beschikking geschiedt, doch de belanghebbende 
wordt van de genomen beschikking in kennis gesteld. 

Hiermede houdt tevens verband de voorgestelde wijziging van 
artikel 23 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierdoor 
wordt in de eerste plaats vastgelegd dat de bezwaartermijn begint 
te lopen na de dagtekening van het aan de belanghebbende toege-
zonden of uitgereikte afschrift van de beschikking, doch tevens ook 
tot uitdrukking gebracht dat aan de belanghebbende een afschrift 
van de beschikking wordt toegezonden, welk afschrift een voor 
hem kenbare dagtekening draagt. 

Ad XXVII. De wijziging van het opschrift van Hoofdstuk V 
houdt verband met de opneming van artikel 49c, waarin de facul-
tatieve omslag van de belasting over de echtgenoten is geregeld. 
De opneming van dit artikel wordt voorgesteld in onderdeel 
XXXV. 

Ad XXVIII. De regeling, houdende fiscale voorzieningen ten 
gunste van de werkende gehuwde vrouw, is overgebracht van het 
tweede lid van artikel 45 naar een afzonderlijk artikel, artikel 45a. 

De verhoging van het bedrag van de bejaarden- en invaliden-
aftrek van f 624 tot f 702 brengt dit bedrag op het niveau dat 
voor die aftrek ingevolge de wet van 28 december 1960 (Stb. 568) 
met ingang van 1963 zal gelden. 

De vervanging van het in de omschrijving van het begrip inva-
lide voorkomende breukdeel „een derde" door „de helft" beoogt 
ten deze uniformiteit te verkrijgen met het invaliditeitsbegrip. 

zoals dat geldt volgens de huidige regeling met betrekking tot de 
kinderaftrek, tot stand gekomen bij de wet van 26 april 1962 
(Stb. 163). 

Ad XXIX. De omvang van de tekst der fiscale voorzieningen 
ten gunste van de werkende gehuwde vrouw rechtvaardigt de 
opneming hiervan in een afzonderlijk artikel 45a. Dit artikel stemt, 
afgezien van redactionele aanpassingen aan de tekst van het wets-
ontwerp, vrijwel overeen met artikel 45a van het Besluit 1941. De 
wijziging ten aanzien van uitkeringen wegens arbeidsongeschikt-
heid (voornamelijk sociale-verzekeringsuitkeringen) is behandeld 
in de memorie van antwoord bij artikel 45, alwaar de aftrek voor 
de werkende gehuwde vrouw ook in ander verband wordt be-
sproken. 

Ad XXX. De wederopening in het ontwerp van het extra-kind 
(het zgn. Lucas-kind) kwam reeds ter sprake bij artikel 47 van de 
memorie van antwoord. 

De vervanging in het eerste lid en het nieuwe vierde lid van 
artikel 47 van „een derde" door „de helft" is in overeenstemming 
met de bij de wet van 26 april 1962 (Stb. 163) aangebrachte wijzi-
gingen in de regeling voor de kinderaftrek. 

Ad XXXI, letter A. Het bepaalde onder de toegevoegde 
nieuwe letter d van artikel 48 is toegelicht in de memorie van 
antwoord bij artikel 34. 

Ad XXXII en XL V. De wijzigingen van de artikelen 49 en 67 
betreffen de regeling inzake de herkapitalisatie en zijn uitvoerig 
toegelicht in de memorie van antwoord bij het eerstbedoelde 
artikel. 

Ad XXXIII. Volgens deze reeds bij artikel 49b van de memorie 
van antwoord toegelichte wijziging wordt de aftrek van 20 pet. 
van het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het op de aandelen 
gestorte nominale kapitaal ook dan tot gelding gebracht, indien 
dit verschil het belastbare gedeelte van de liquidatie-uitkering te 
boven gaat. 

Ad XXXV. Het nieuw voorgestelde artikel 49c regelt de facul-
tatieve omslag van de belasting, verschuldigd naar het gezamen-
lijke belastbare inkomen van echtelieden, over man en vrouw naar 
verhouding van ieders inkomen. Deze wijziging is in hoofdzaak 
reeds toegelicht bij de behandeling van artikel 5 in de memorie van 
antwoord. Hier zij nog opgemerkt dat het voorstel een omslag 
over de echtelieden behelst naar rato van ieder belastbare inkomen, 
waardoor verliezen welke van ieders zijde mochten opkomen mede 
van invloed zullen zijn op de verhouding naar welke de belasting 
wordt omgeslagen. Het voorgestelde artikel Iaat de vaststelling 
van de termijn, waarbinnen het verzoek tot omslag van de belas-
ting over de echtelieden moet worden gedaan, over aan de Minister 
van Financiën, aangezien de termijn aldus op eenvoudige wijze 
kan worden aangepast aan de behoeften van de praktijk. Het 
verzoek kan op een reeks van jaren betrekking hebben, doch mag 
ook jaar voor jaar worden gedaan. Ook aan een niet tijdig inge-
diend verzoek zal, voor zover dit voor de belastingdienst uitvoer-
baar is, nog gevolg worden gegeven. Om moeilijkheden te voor-
komen over de vraag of de omslag terecht achterwege is gebleven, 
wordt voorgesteld de inspecteur het recht te verlenen een niet 
tijdig ingediend verzoek buiten aanmerking te laten. 

Ad XXXVI. De gewijzigde formulering van de regels omtrent 
teruggaaf van voorheffingen strekken in de eerste plaats tot samen-
voeging van de regels die, na de eerste nota van wijziging, voor-
kwamen in artikel 51, tweede lid, eerste volzin, en in artikel 52, 
eerste lid, tweede volzin. Verder stelt de nieuwe formulering buiten 
twijfel dat de teruggaaf geschiedt aan degene te wiens laste de 
voorheffingen zijn geheven; op deze wijze wordt duidelijker aan-
sluiting verkregen bij de meer zelfstandige behandeling die in het 
nieuwe artikel 49c voor de gehuwde vrouw mogelijk wordt ge-
maakt. 

Ad XXXVII. Onder letter A wordt de verhoging van de aan-
slaggrens tot f 12 000 geregeld, welke reeds uitvoerig aan de orde 
komt in het algemene deel van de memorie van antwoord, onder 
het hoofd „Inkomstenbelasting en loonbelasting" en verder nog 
bij de behandeling van artikel 52. 



8 

Onder letter B van dit onderdeel wordt in de plaats van de tweede 
volzin van het eerste lid van artikel 52, die overbodig is geworden 
door de in onderdeel XXXVI vervatte wijziging, een nieuwe 
tweede volzin voorgesteld, die buiten twijfel stelt dat de eerste 
volzin betrekking heeft op het gezamenlijke belastbare inkomen 
en het gezamenlijke onzuivere inkomen van man en vrouw, ook 
wanneer dezen ieder een aanslag verlangen. 

Onder letter C tenslotte wordt voorgesteld het oude derde lid 
van artikel 52, dat overbodig is geworden door de forse verhoging 
van de aanslaggrens, te vervangen door een bepaling als thans 
voorkomt in artikel 54, tweede lid, onder 3", van het Besluit 1941; 
deze bepaling hangt nauw samen met de aftrek voor de werkende 
gehuwde vrouw (artikel 45a van het ontwerp). 

Ad XXXVIII. Onder letter A wordt de regeling voorgesteld 
van het recht op een aanslag op verzoek van de belastingplichtige, 
ingeval de verrekenbare voorheffingen de door hem verschuldigde 
inkomstenbelasting belangrijk overtreffen. Deze nieuwe bepaling 
is reeds toegelicht in het algemene deel van de memorie van 
antwoord onder het hoofd „Inkomstenbelasting en loonbelasting" 
en bij de behandeling van artikel 53. Te dezer plaatse zij nog 
opgemerkt dat de slotzin van de voorgestelde bepaling, in samen-
hang met artikel 23 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
de belastingplichtige rechtsmiddelen verleent tegen afwijzing van 
een verzoek om een aanslag. De wijziging, voorgesteld onder 
letter B, strekt ertoe in het ontwerp te incorporeren de regeling, 
welke onder de werking van het Besluit 1941 is neergelegd in 
artikel 25, derde lid, van de Uitvoeringsresolutie Inkomsten-
belasting 1953, en welke nauw verband houdt met de aftrek voor 
de werkende gehuwde vrouw (artikel 45a van het ontwerp). 

Ad XXXIX. De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 54 
behelst in het eerste lid de gewijzigde regeling van de aansprake-
lijkheid van de gehuwde vrouw voor de aan haar man opgelegde 
aanslag, ingeval die mede betrekking heeft op de van haar zijde 
opgekomen inkomsten. Deze wijziging is toegelicht in de memorie 
van antwoord bij de behandeling van dit artikel. Het tweede lid 
behelst de aansprakelijkheid van het kind, zoals die in de oude 
tekst van dit artikel in het eerste lid was geregeld. Het derde lid 
tenslotte strekt ter vervanging van het tweede lid van de oude 
tekst van dit artikel; het is zodanig geredigeerd dat het, in samen-
hang met artikel 23 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
rechtsmiddelen opent tegen het bedrag waarvoor de vrouw of het 
kind aansprakelijk wordt gesteld. 

Ad XL. Door de nieuwe redactie van artikel 56, betreffende 
de zgn. landgoederen-n.v.'s, wordt de tekst in overeenstemming 
gebracht met die van artikel 5, letter a, van het ontwerp van Wet 
op de vennootschapsbelasting 1960. Verwezen zij naar de memorie 
van antwoord bij het onderhavige artikel. 

AdXLI. In het voorgestelde nieuwe eerste en tweede lid van 
artikel 57 is het stelsel neergelegd dat de ondergetekenden hebben 
uiteengezet bij de bespreking van het onderhavige artikel in de 
memorie van antwoord. In afwijking van de bestaande regeling 
leidt een verlies uit onderneming bij aanwezigheid van een on-
belaste reserve op de normale voet tot vermindering van onzuivere 
inkomen over het jaar zelf of de belastbare inkomens van de voor 
verliesverrekening in aanmerking komende jaren. Voor zover dit 
geschiedt, vindt er echter een afboeking op de onbelaste reserve 
plaats en wordt tot het bedrag van de afboeking 15 pet. belasting 

geheven. Deze belasting draagt een zelfstandig karakter; ook 
indien er over het jaar waarin het verlies uit onderneming zijn 
invloed doet gevoelen, overigens geen belasting verschuldigd zou 
zijn, wordt dit bedrag van 15 pet. geheven, terwijl het niet vatbaar 
is voor latere aantasting door bv. verliescompensatie of de op 
grond van artikel 55, letter a, gegeven aanvullende regelen. 

AdXLIII. De opneming van artikel 63a, betreffende het mede 
tot de persoonlijke verplichtingen rekenen van een derde gedeelte 
van de betaalde vermogensbelasting, is uitvoerig toegelicht in het 
algemene gedeelte van de memorie van antwoord inzake het ont-
werp van Wet op de vermogensbelasting 1960. De omstandigheid 
dat dit gedeelte van de vermogensbelasting wordt aangemerkt als 
persoonlijke verplichting brengt mede dat de aftrek, overeen-
komstig de hoofdregel van artikel 33, plaats vindt in het jaar van 
betaling (vgl. artikel 37, derde lid). Dit geldt ook met betrekking 
tot nagevorderde vermogensbelasting. In gevallen waarin een 
aanslag een vermindering ondergaat zal het terugontvangen 
bedrag met de in het jaar betaalde bedragen moeten worden 
verrekend. 

AdXLIV. Deze wijziging, betreffende de aanwijzing van de 
tabel, werd reeds toegelicht in de memorie van antwoord bij 
artikel 45. Door de nieuwe terminologie moet in plaats van 
„zuiver inkomen" gelezen worden „belastbaar inkomen". 

AdXLVI. Onder letter A wordt voorgesteld de mogelijkheid 
van navordering buiten twijfel te stellen indien van een der echte-
lieden te weinig belasting is geheven doordat de omslag van ver-
schuldigde belasting over hen beiden achteraf blijkt niet op de 
juiste wijze te zijn geschied. Aangezien het hier niet gaat om een 
verhoging van de door de echtelieden te zamen verschuldigde 
belasting, doch slechts om een andere wijze van omslaan van deze 
belasting, hetgeen zelfs in geval van een vermindering van de 
gezamenlijke belastingschuld kan leiden tot een hoger bedrag voor 
één van hen, wordt voorgesteld voor deze eenvoudige correctie 
door middel van een navorderingsaanslag geen „nieuw feit" te 
eisen. Tegen deze navorderingsaanslag zal de belastingplichtige 
overigens wel de gewone rechtsmiddelen kunnen aanwenden. 

Het oorspronkelijke in artikel 69 onder letter c voorgestelde is 
overbodig geworden, gelijk reeds in de memorie van antwoord bij 
de behandeling van dit artikel is te kennen gegeven. 

AdXLVIII. De in dit onderdeel opgenomen bepaling geeft de 
Minister van Financiën de bevoegdheid om niet alleen de numme-
ring van de artikelen van het onderhavige wetsontwerp, doch ook 
die van de overige tot het herzieningscomplex behorende wets-
ontwerpen na parlementaire goedkeuring opnieuw vast te stellen 
en daarbij tevens de onderlinge verwijzingen met elkaar in over-
eenstemming te brengen. Nu het hier een complex van samen-
hangende wetsontwerpen betreft, kan een dergelijke algemene 
voorziening bezwaarlijk worden gemist. 

De Minister van Financiën, 

J. ZIJLSTRA. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 


