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Inderdaad zijn, zoals een zeer groot aantal leden opmerkt, 
de in het voorlopig verslag inzake het ontwerp van wet tot 
wijziging van de structuur van het tarief van de inkomsten-
belasting (wetsontwerp 11879) neergelegde vragen en op-
merkingen voor een belangrijk deel direct of indirect ook van 
belang voor het onderhavige aanpassingsontwerp voor de 
loonbelasting. Bij de beantwoording van het voorlopig ver-
slag inzake wetsontwerp 11 879 hebben de ondergetekenden 
dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de loon-
belastingaspecten die onvermijdelijk aan een structuurwijzi-
ging van het inkomstenbelastingtarief - in wezen tevens het 
loonbelastingtarief - zijn verbonden. 

Deze gelijkheid van inkomsten- en loonbelastingtarief, ge-
voegd bij de omstandigheid dat het onderhavige wetsontwerp 
ternauwernood meer doet dan de voor de inkomstenbelasting 
voorgestelde wijzigingen doortrekken naar de loonbelasting, is 
aanleiding geweest de memorie van toelichting op het aan-
passingsontwerp beknopt te houden. Ten antwoord op de, 
mogelijk mede ten gevolge van deze beknoptheid, bij zeer vele 
andere leden - die eveneens verwijzen naar de hunnerzijds in 
het voorlopig verslag inzake wetsontwerp 11 879 gemaakte op-
merkingen - gerezen vragen, delen de ondergetekenden het 
volgende mede. 

Ten behoeve van een zo eenvoudig mogelijke bepaling van 
de door de werkgevers in te houden loonbelastingbedragen 
is het noodzakelijk - onverschillig of het basistarief, dat uit-
gaat van zuivere inkomensbedragen, is opgebouwd volgens het 
schijvensysteem of volgens het thans nog geldende systeem -
per categorie werknemers loonbelastingtabellen te vervaar-
digen waarin de vereiste correcties op het bruto-loon tot zuiver-
loon in de belastingbedragen zijn verwerkt. Zonder zodanige 
tabellen zou de werkgever bij elke loonbetaling deze correc-
ties, die hun oorzaak vinden in kostenforfaits en sociale 
premies en niet zonder meer kunnen worden uitgedrukt in een 
percentage van het loon, moeten berekenen en toepassen. 
Trouwens ook de omstandigheid dat de basistabel een jaar-
tabel is - toe te passen op belastbare jaarbedragen die moeten 
worden bepaald door een jaarloon te verminderen met de 
belastingvrije som voor een jaar - , dwingt tot het maken 
van loonbelastingtabellen die in hoofdzaak hetzelfde uiterlijk 
hebben als de thans in gebruik zijnde. Toch zullen de op 
basis van het schijventarief te vervaardigen loonbelasting-
tabellen duidelijker en doorzichtiger zijn dan de huidige. Dit 
zal met name tot uitdrukking komen in de tabellen voor bij-
zondere beloningen die veel minder percentages te zien 
zullen geven dan de huidige, percentages bovendien die over 
grote inkomensstroken gelijk zijn. Voor het periodiek te be-
talen loon zal het voorts ten gevolge van het bestaan van 
grote inkomensstroken waarin geen verandering van het 
marginale percentage optreedt, eenvoudiger te bepalen zijn 
welke fiscale gevolgen verbonden zullen zijn aan wijzigingen 
in het loonbedrag. Het feit dat in de nieuwe structuur de 
kinderbijslag niet meer behoeft te worden verwerkt, maakt de 
handberekening bij meer dan tien kinderen overbodig, en 
maakt het voorts mogelijk in alle soorten tabellen te volstaan 
met één premiekolom. Het vorenstaande samenvattende, zou-
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den de ondergetekenden willen stellen, dat de winst aan 
duidelijkheid en doorzichtigheid die een schijventarief brengt, 
voor de inkomstenbelasting weliswaar groter is dan voor de 
loonbelasting, maar ook voor de loonbelasting geenszins te 
verwaarlozen is. 

Wat de aanpassing door de werkgevers van hun admi-
nistratie aan het nieuwe tarief betreft, zien de ondergeteken-
den, mits de parlementaire behandeling van de wetsont-
werpen 11 879 en 11 930 geen vertraging ondergaat, geen bij-
zondere moeilijkheden. Werkgevers zonder geautomatiseerde 
administratie zullen de verschuldigde bedragen kunnen aflezen 
uit de ongeveer op het gebruikelijke tijdstip te verschaffen 
nieuwe tabellen. Werkgevers met een geautomatiseerde admi-
nistratie zullen - eveneens ongeveer op het gebruikelijke tijd-
stip - de bij het nieuwe schijventarief behorende, eenvoudiger, 
rekenregels ontvangen. Het belangrijkste gevolg dat de tarief-
ontwerpen voor de heffing van de loonbelasting hebben, is 
gelegen in de veranderde indeling van de werknemers in 
tariefgroepen. Daartoe zullen nieuwe werknemersverklaringen 
moeten worden ingevuld. Deze zullen zo spoedig mogelijk 
aan de werkgevers worden toegezonden als de voortgang 
van de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen 
gedoogt. 

De gedachte van deze zeer vele andere leden dat ingeval 
uitsluitend de vrouw kostwinster is, het voorgestelde artikel 
19a er toe zou leiden dat steeds 10 pet. van het bruto-
inkomen niet op het loon van de vrouw in mindering kan 
worden gebracht, moet op een misverstand berusten. Ingevolge 
dat artikel zullen de van de vrouw bij wege van inhouding 
geheven premies ingevolge de volksverzekeringen — de enige 
post waarbij gedacht kan worden aan een vaste aftrek 
in de orde van grootte van 10 pet. - niet worden overge-
heveld naar de man. Deze premies zullen door het ver-
werken daarvan in de loonbelastingtabellen volledig in aan-
merking worden genomen bij de loonbelastingheffing van 
de vrouw. In dit opzicht treedt er in vergelijking tot de be-
staande loonbelastingheffing geen enkele wijziging op. Vol-
ledigheidshalve zij er op gewezen dat andere persoonlijke ver-
plichtingen dan vorenbedoelde premies, alsmede buitengewone 
lasten en giften uitsluitend in aanmerking zullen kunnen 
wo:den genomen bij de man. Indien deze inderdaad geen 
enkel inkomen heeft, zullen dergelijke aftrekposten - waar-
van echter niet kan worden ingezien waarom deze steeds 
ongeveer 10 pet. van het loon van de vrouw belopen, en 
waarvoor dus moeilijk een overzicht van de gevolgen bij belast-
bare inkomens van f 8000 tot f 30 000 kan worden gegeven -
niet tot vermindering van belasting leiden. Dit is echter 
geen gevolg van artikel 19a. Ook voorheen kwamen deze 
aftrekposten alleen in aanmerking bij de man. Dat zij voor-
heen wel tot belastingvermindering konden leiden, vindt zijn 
oorzaak in het - thans verlaten - systeem van overheveling naar 
de man van alle positieve en negatieve inkomensbestand-
delen van de vrouw, inclusief haar inkomsten uit tegen-
woordige arbeid dus. 

Naar aanleiding van het verzoek van sommige leden om 
een nadere toelichting met betrekking tot de loonbelasting-
heffing van aan een gehuwde vrouw toekomende pensioenen 
en lijfrenten, zij het volgende opgemerkt. De omstandigheid, 
dat dergelijke inkomsten voor de heffing van de inkomsten-
belasting worden aangemerkt als bestanddelen van het in-
komen van de man, maakt eigenlijk — althans indien het eigen 
inkomen van de man voldoende is om er zijn belastingvrije 
som op in mindering te brengen - het toepassen van een be-
lastingvrije som voor de berekening van de loonbelasting ter 
zake van het pensioen of de lijfrente van de vrouw over-
bodig. Uit een oogpunt van eenvoud verdient het echter 
de voorkeur de loonbelasting te doen bepalen aan de hand 
van de loonbelastingtabellen, waarin voor de gehuwde vrouw 
een belastingvrije som (die van tariefgroep 1) is verwerkt. 
Dit wordt achteraf gecorrigeerd in de inkomstenbelasting. 
Het volgende voorbeeld (berekend met toepassing van de in-
komstenbelastingtabel zoals deze luidt na de nota van wijzi-

ging, en rekening houdende met 80 pet. inflatiecorrectie) 
moge dit verduidelijken. Indien het belastbare inkomen van 
een gehuwde man zou bestaan uit b.v. f 12 000 loon van de 
man en f 6000 pensioen van zijn (nog niet 65-jarige) echtge-
note, dan zou over het belastbare inkomen van f18 000 in 
tariefgroep 4 aan inkomstenbelasting verschuldigd zijn f 2884. 
Aan loonbelasting zou zijn ingehouden f 1340 op het loon 
van de man (tariefgroep 4) plus f 1168 op het pensioen van 
de vrouw (tariefgroep 1), ofwel in totaal f 2508. Op de 
aanslag inkomstenbelasting zal dus f 376 moeten worden bij-
betaald. 

Deze regeling zal er niet toe leiden dat er een voordeel 
optreedt in geval een aanslag in de inkomstenbelasting achter-
wege blijft. Dit achterwege blijven van een aanslag in de 
inkomstenbelasting is immers alleen mogelijk indien het pen-
sioen van de vrouw f400 of minder zou bedragen. Bij een 
pensioen van deze omvang zou er echter ook geen loon- of 
inkomstenbelasting zijn geheven indien de man naast zijn loon 
een dergelijk klein pensioen zou genieten. 

Naar aanleiding van hetgeen sommige andere leden in het 
voorlopig verslag inzake wetsontwerp 11 879 en in het verslag 
inzake het onderhavige ontwerp opmerken met betrekking tot 
de loonbelastingheffing van bijzondere beloningen, delen de 
ondergetekenden het volgende mede. 

Indien bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld en over-
werkloon, te zamen met het week- of maandloon over het 
tijdvak waarin de bijzondere beloning wordt uitbetaald, zouden 
worden belast volgens de gewone week- of maandloonbelas-
tingtabel, zou zulks in een aantal - bij de bestaande tarief-
structuur zelfs in vrijwel alle - gevallen toe leiden dat er meer 
loonbelasting zou worden geheven dan er ter zake van een 
inkomen dat gelijk is aan het totale loon aan inkomsten-
belasting verschuldigd zou zijn. De loonbelastingtabellen voor 
bijzondere beloningen zijn er dan ook op gericht de 
loonbelasting over bijzondere beloningen zo dicht mogelijk te 
doen aansluiten bij de inkomstenbelasting die over die belo-
ningen verschuldigd zou zijn, indien er een aanslag in die 
belasting zou worden opgelegd. De ondergetekenden kunnen 
niet inzien dat hierin een onbillijkheid zou zijn gelegen die de 
door bedoelde leden aangehaalde kwalificatie van de loonbe-
lastingtabellen voor bijzondere beloningen zou rechtvaardigen. 
Indien er een onbillijkheid zou moeten worden gesignaleerd, 
dan ligt die juist in een tegenovergestelde richting. Immers het 
is - om technische moeilijkheden te voorkomen - onvermij-
delijk dat het ter zake van bijzondere beloningen te heffen 
loonbelastingpercentage in een aantal gevallen lager is dan het 
overeenkomstige inkomstenbelastingpercentage. Dit alles geldt 
zowel voor de bestaande als voor het nieuwe tarief voor 
bijzondere beloningen. Wat de onderlinge afstemming van de 
loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen en het nieuwe 
schijventarief betreft, bestaat het voornemen in de eerste plaats 
per tariefgroep overgangen naar een hoger percentage op te 
nemen bij jaarlonen die overeenkomen met de schijf overgangen 
in het nieuwe tarief. Daartussen zal nog een aantal overgangen 
moeten worden opgenomen om rekening te kunnen houden 
met inkomens waarbij een wijziging optreedt in de na te 
noemen positieve en negatieve bestanddelen van het zuivere 
loon. 

Evenals thans geschiedt, zullen de in de tabellen op te nemen 
percentages afhankelijk zijn van het bruto-jaarloon (over het 
vorige jaar). Bij de terugrekening van de belastbare netto-
bedragen waarmede de basistabel voor inkomsten- en loon-
belasting werkt, naar bruto-jaarlonen, zal per soort tabel 
rekening worden gehouden met de van toepassing zijnde 
belastingvrije som en - zoals thans eveneens reeds geschiedt -
met de positieve en negatieve bestanddelen van het zuivere 
loon, zoals premies volksverzekeringen, premies werknemers-
verzekeringen en kostenforfaits. 

Bij het vervaardigen van de loonbelastingtabellen voor 
bijzondere beloningen zou er ook rekening mede gehouden 
worden dat het jaarloon van het vorige jaar - dat beslissend 
is voor het op de bijzondere beloningen van het jaar zelf toe 
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te passen percentage - is het totale loon van het vorige jaar, 
het gezamenlijke bedrag dus van periodiek en bijzonder loon. 

Om te voorkomen dat in de loonbelasting over het gehele 
bijzondere loon het hogere percentage van de volgende schijf 
zou moeten worden betaald, terwijl in de inkomstenbelasting 
dat bijzondere loon mogelijk nog ten dele met het percentage 
van dezelfde schijf als het periodieke loon zou worden belast, 
zullen de loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen zo-
danig worden opgezet dat het hogere percentage van de vol-
gende schijf slechts gaat gelden indien het periodieke loon 
- te stellen op 90 pet. van het totale loon - zulks rechtvaardigt. 
De ondergetekenden achten het bij nader inzien juister zulks 
uitdrukkelijk in de wet vast te leggen (vgl. letter B van de bij 
deze nota gevoegde nota van wijziging). De in het oorspron-
kelijk voorgestelde artikel 26, eerste lid, opgenomen woorden 
„met overeenkomstige toepassing van artikel 25, tweede en 
derde lid" dekken deze rekenwijze namelijk niet. In de me-
morie van toelichting op het inkomstenbelastingontwerp is 
met de „laagste" inkomensklassen - waarvoor in de loonbe-
lastingtabellen voor bijzondere beloningen percentages voor-
komen die afwijken van het schijventarief - gedoeld op die 
inkomensklassen waarbij de vorenbedoelde premies volks- en 
werknemersverzekeringen en kostenforfaits nog een rol spelen. 
Bij inkomens boven rond f 30 000 zijn deze factoren alle tot 
hun maximum verwerkt in de tabellen voor de periodieke be-
loningen, en behoeft ter zake geen correctie meer plaats te 
vinden op het op de bijzondere beloningen toe te passen 
percentage. 

Ter voldoening aan het desbetreffende verzoek van deze 
leden is voor een aantal gevallen het loonbelastingpercentage 
volgens de witte loonbelastingtabellen voor bijzondere belonin-
gen berekend, uitgaande van het schijventarief. Daarbij zijn 
ter wille van de vergelijkbaarheid dezelfde sociale verzekerings-
factoren in aanmerking genomen als in de thans geldende 
tabellen zijn verwerkt. Het schijventarief is toegepast zoals het 
luidt na de nota van wijziging, doch zonder 80 pet. inflatie-
correctie. Voor gehuwden zonder kinderen zou het aanvangs-
percentage dan 21 zijn, en gelden voor jaarlonen (vorig jaar) 
van f 8300 af. In de thans geldende tabellen was het eerste 
percentage (zonder wiebeltax) 14,6, en verschuldigd voor jaar-
lonen van f 9000 af. 

Dit verschil heeft met name twee oorzaken, te weten de 
door het schijventarief mogelijk geworden betere afstemming 
van de loonbelasting op de inkomstenbelasting die zoveel mo-
gelijk voorkomt dat werknemers minder betalen dan kleine 
zelfstandigen met een gelijk inkomen, en het hogere aanvangs-
percentage van het schijventarief van 25 (in het bestaande 
tarief is het eerste marginale percentage ongeveer 15,6, doch 
dit is reeds verschuldigd bij inkomens waarbij het schijventarief 
nog geen belasting aanwijst). Bij de beoordeling van het ge-
noemde percentage van 21 mag niet uit het oog worden ver-
loren dat dit een onderdeel vormt van de wijziging van de 
tariefstructuur, en dat deze wijziging - door de verhoging van 
de belastingvrije voet - leidt tot het wegvallen of het lager 
worden van de belasting ter zake van het in verhouding tot 
de bijzondere beloningen veel omvangrijker periodieke loon. 
Vanaf een jaarloon van f 22 200 zou een percentage voor de 
bijzondere beloningen moeten gelden van 25,2 in plaats van 
thans (zonder wiebeltax) 23,9 voor jaarlonen van f 21 000 af. 
In de jaarloonklassen van f 27 000 tot f 33 000 zouden per-
centages gelden van 29,9, (van f 25 900 af) 37,6 en (van 
f31 200 af) 39 in plaats van de huidige 33,9 pet., en in de 
daaropvolgende jaarloonklasse van f33 000 tot f 42 000 per-
centages van 39 en (van f 38 200 af) 49 in plaats van de 
huidige 41,3 pet. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van enige leden om-
trent de snelheid waarmede de wetsontwerpen inzake de in-
komsten" en de loonbelasting dienen te worden behandeld en 
de waarborgen voor een redelijke en goedafgewogen parle-
mentaire procedure, moge worden herinnerd aan de beschou-
wingen welke zijn opgenomen in de memorie van antwoord 

bij het inkomstenbelastingontwerp. Aldaar is uitvoerig gemo-
tiveerd waarom het wenselijk is ondanks de bezwaren tegen 
de beperkte tijd die voor de behandeling beschikbaar is, toch 
te komen tot belastingheffing in 1973 op basis van de thans 
aanhangige ontwerpen, en waarom het niet mogelijk is alsnog 
met een tariefvoorstel te komen op basis van de huidige struc-
tuur waarin de thans bestaande knelpunten worden wegge-
nomen en tevens het budgettaire einddoel wordt bereikt. Ook 
wat betreft de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de be-
lastingwetgeving - naast die tot een geleidelijker doen verlopen 
van de progressielijn, indien volstaan kan worden met een 
belangrijke lager maximaal marginaal percentage - mogen de 
ondergetekenden verwijzen naar hetgeen dienaangaande is op-
gemerkt in de memorie van antwoord bij het inkomstenbe-
lastingontwerp. Wat meer in het bijzonder de loonbelasting 
betreft, zouden de ondergetekenden er op willen wijzen dat 
de afzonderlijke regelingen welke die belasting voor een aan-
tal groepen van belastingplichtigen kent, niet hun oorzaak vin-
den in de hoogte van het tarief, doch in de noodzaak om voor 
de onderscheidene groepen te komen tot een technisch zo 
eenvoudig mogelijke belastingheffing. 

In de memorie van antwoord bij het inkomstenbelasting-
ontwerp hebben de ondergetekenden reeds doen blijken van 
hun positieve gezindheid om te zoeken naar een mogelijkheid 
om op grond van de in het voorgestelde artikel 53, vijfde lid, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 voorkomende dele-
gatiebepaling bij uitvoeringsbeschikking een regeling te treffen 
ten behoeve van de belastingplichtigen die om principiële re-
denen geen kinderbijslag wensen te ontvangen. Die gezindheid 
heeft hen er toe gebracht een met het bedoelde inkomsten-
belastingvoorschrift overeenkomende delegatiebepalingen ook 
op te nemen in het loonbelastingontwerp (Letter A, onderdeel 
3, van de nota van wijziging). Zij verhelen zich echter niet dat 
een op grond daarvan te treffen regeling de eenvoud in de 
uitvoering van de belasting niet ten goede zal komen. Volle-
digheidshalve zij er op gewezen dat het door deze leden aan-
gehaalde artikel II, tweede lid, van het wetsontwerp niet de 
mogelijkheid opent de door hen gewenste regeling voor ge-
moedsbezwaren te treffen. 

Met deze leden zijn de ondergetekenden van oordeel dat 
het geen aanbeveling verdient voor de gemoedsbezwaarden 
afzonderlijke loonbelastingtabellen te vervaardigen. Het zonder 
meer vóór toepassing van de tabel in mindering brengen op 
het loon van een bepaald bedrag geeft ook moeilijkheden 
- samenhangende met het feit dat de tabel niet alleen de ver-
schuldigde loonbelasting, maar ook de verschuldigde premie 
AOW en AWW c.q. vervangende belasting aanwijst - , maar 
de ondergetekenden zinnen op een oplossing voor die moeilijk-
heden. Het aantal en soort tabellen dat benodigd zal zijn, 
zal - zoals hiervoren moge zijn gebleken - in beginsel niet 
afwijken van de thans bekende tabellen. De tabellen die thans 
gelden voor niet-verzekerden ingevolge de AOW en de AWW 
(gele tabellen), zullen echter worden gesplitst in tabellen voor 
niet-verzekerden beneden de 65 jaar (gele tabellen) en tabellen 
voor niet-verzekerden van 65 jaar en ouder (grijze tabellen). 
De vragen van deze leden omtrent de vereenvoudiging en de 
duidelijkheid van de tariefstelling als gevolg van de invoering 
van het schijventarief, en omtrent de gevolgen van het nieuwe 
systeem voor de inhoudingsplichtigen, hebben reeds hoger in 
deze nota hun beantwoording gevonden. Wat het toepassen van 
zg. handaftrekken betreft, kan worden opgemerkt dat er vol-
gens het wetsontwerp één nieuwe mogelijkheid van handaftrek 
bij komt, nl. die voor de onvolledige gezinnen. Daartegenover 
zal door invoering van de vorenbedoelde grijze tabellen het 
aantal gevallen waarin de ouderdomsaftrek als handaftrek moet 
worden tocegpast, zeer belangrijk afnemen. De te ontwerpen 
regeling voor de gemoedsbezwaren zal vermoedelijk moeten 
leiden tot een vergroting van het aantal handaftrekken. Over 
de gehele lijn gezien verwachten de ondergetekenden echter 
dat te dezen voor de inhoudingsplichtigen geen wezenlijke 
taakverzwaring in vergelijking tot de thans geldende regeling 
zal optreden. 
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Aan de voorlichting zal ernstig aandacht worden besteed. 
Zowel de inhoudingsplichtigen als de werknemers zullen zo 
spoedig mogelijk van de voor hen van belang zijnde wijzigin-
gen op de hoogte worden gebracht, en wel door middel van de 
„Handleiding voor loonbelasting" en premieheffing" (inhou-
dingsplichtigen) en de „Aanwijzingen voor de werknemer". 
Indien de vorenbedoelde regeling voor de gemoedsbezwaren 
gereed mocht komen vóór de kopij voor deze informatiebe-
scheiden definitief moet worden voorgesteld, zal uiteraard ook 
die regeling in de informatiebescheiden worden verwerkt. Naast 
deze gerichte voorlichting beogen de ondergetekenden ook een 
zo ruim mogelijke informatie van meer algemeen karakter via 
de daarvoor in aanmerking komende kanalen. 

Tenslotte zij het de ondergetekenden vergund hun erkente-
lijkheid uit te spreken over de snelheid waarmede de vaste 
commissie voor financiën ook op dit wetsontwerp heeft gerea-
geerd, en dat dit is geschied in een verslag, aldus de weg 
effenend voor een gelijktijdige openbare behandeling van wets-
ontwerp 11 879 en het onderhavige ontwerp. 

De Minister van Financiën, 
R. J. NELISSEN. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
W. SCHOLTEN. 


