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De vaste commissie voor de financiën1 ontving van twee fracties opmer-
kingen en vragen over dit wetsontwerp. 

De leden van de fractie van het C.D.A. betuigden hun instemmina met de 
strekking en de inhoud ervan. Gemoedsbezwaarden dienen in het 
kader van de hier aan de orde zijnde regelingen noch in een gunstiger, 
noch in een ongunstiger positie te worden gebracht dan zij die niet ge-
moedsbezwaard zijn. Terwijl zij - terecht - analoog aan degenen die nor-
maal premie AOW etc. betalen, in hun actieve periode over de van hen gene-
ven premievervangende extra loon- en inkomstenbelasting niet de normale 
belasting verschuldigd zijn, verkeren zij dank zij het arrest van de Hoge Raad 
van 10 mei 1978 sedertdien in de postactieve periode in een gunstiger posi-
tie dan de niet-bezwaarden omdat, in tegenstelling tot de AOW/AWW uitke-
ringen de aan hen door de Sociale Verzekeringsbank uit te betalen uitkerin-
gen niet belastbaar zijn. 

De theoretisch denkbare oplossing die het evenwicht zou herstellen door 
het intrekken van de uitvoeringsresolutie van 12 mei 1958 en de van ge-
moedsbezwaarden te heffen extra belasting niet langer aftrekbaar zou doen 
zijn als persoonlijke verplichting voor de normale belastingheffing, zou de 
weegschaal naar de andere zijde doen doorslaan. Immers, gelet op het mar-
ginale tarief zou dan de gewetensbezwaarde in de actieve periode over de 
premievervangende extra-belasting een relatief hoger bedrag aan normale 
belasting verschuldigd zijn dan in de postactieve periode over zijn uitkering. 
Dat zou zijn positie weer ongunstiger maken ten opzichte van de niet-be-
zwaarde. 

De door de Regering gekozen oplossing voor het ten gevolge van het ar-
rest ontstane probleem ligt dan ook voor de hand, terwijl terecht gelijktijdig 
de uitvoeringsresolutie van 1958 in een wettelijke bepaling wordt vastge-
legd. Wel betreurden genoemde leden het dat de wetswijziging eerst ruim 
een jaar na het arrest is ingediend. Welk bedrag aan belastinginkomsten zal, 
aannemend dat het wetsontwerp inderdaad eerst op 1 januari 1980 wordt in-
gevoerd, vermoedelijk zijn gederfd? Wat zijn de redenen dat deze voor de 
hand liggende oplossing, welke toch stellig door de gemoedsbezwaarden 
als zeer redelijk zal worden ervaren, niet reeds eerder aan de Kamer werd 
voorgelegd? Welke zijn de praktische redenen om deze wijzigingen eerst per 
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1 januari 1980 te doen ingaan? Is het voor de in feite enige instantie die de 
voorheffing van loonbelasting over deze uitkeringen moet verrichten, te we-
ten de Sociale Verzekeringsbank niet vrij eenvoudig de situatie zoals die tot 
aan het arrest van de Hoge Raad heeft bestaan éérder dan 1 januari 1980 te 
herstellen? 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden deels met voldoening, deels met 
enigszins gemengde gevoelens kennis genomen van het wetsontwerp. 

Deze leden achtten het een belangrijke verbetering dat in de artikelen III, 
onderdeel B,en IV, onderdeel B, aan gemoedsbezwaarden rechtsmiddeleninza-
ke premievervangende belasting worden toegekend. Overigens, met alle 
waardering voor het feit dat de bewindslieden thans een voorstel doen op 
dit punt, verschilt de termijn daarvan, 22 jaar na de inwerkingtreding van de 
AOW, nogal van die waarop gereageerd wordt op de uitspraak van de Hoge 
Raad d.d. 10 mei 1978. Welke verklaring geven de bewindslieden voor dit 
verschil? 

De aan het woord zijnde leden toonden zich eveneens ingenomen met het 
voorstel, vervat in de artikelen I, (onderdelen A, C, en D), II, III (onderdeel A) 
en IV, onderdeel A, waarbij de resolutie van 12 mei 1958, nr. 29, afd. Directe 
Belastingen, wordt omgezet in een wettelijke bepaling, Dit is een juistere 
weg dan - wat ook denkbaar was geweest - het laten voortduren van 
de situatie ontstaan door het arrest met daaraan gekoppeld de intrekking 
van genoemde resolutie. 

Terugkomend op de aanleiding tot de indiening van het wetsontwerp, 
merkten deze leden op dat hen de snelheid verbaasd had waarmee de uit-
spraak van de Hoge Raad (d.d. 10 mei 1978) gevolgd werd door perspublika-
ties (o.a. in De Telegraaf van 26 juli 1978) volgens welke een wetswijziging 
werd voorbereid om de ontstane ongelijkheid tussen AOW-trekkenden en zij 
die een vervangende uitkering krijgen weg te nemen. Kunnen de bewindslie-
den andere voorbeelden uit het recente verleden noemen waaruit een even 
snelle reactie van de wetgever op ongewenste fiscale situaties blijkt? 

De aan het woord zijnde leden hadden als motivering van de ingreep in de 
memorie van toelichting slechts gelezen: «Naar de mening van de eerste on-
dergetekende kan niet worden berust in de gevolgen van dit arrest». Deze le-
den namen aan dat de bewindslieden de ratio van dit onderdeel van het 
wetsvoorstel gelegen zien in de wegneming van ongerechtvaardigde, al-
thans door de wetgever niet bedoelde, belastingvoordelen. Genoemde le-
den erkenden dat het arrest van de Hoge Raad een op het eerste gezicht niet 
bedoeld voordeel voor de gemoedsbezwaarden meebrengt. Zij stelden ech-
ter de vraag of bij een meer omvattende beschouwing van de positie van de 
gemoedsbezwaarden eveneens geconcludeerd moet worden dat deze groep 
belastingplichtigen in een financieel voordelige positie verkeert ten opzichte 
van de niet-gemoedsbezwaarden óf dat misschien zou kunnen blijken dat 
eerstgenoemden in een nadelige financiële positie verkeren ten opzichte van 
laatstgenoemden. Willen de bewindslieden een inventariserend overzicht 
overleggen van de financiële voor- en nadelen aan de positie van gemoeds-
bezwaarde verbonden? Hunnerzijds zouden deze leden in dat kader gaarne 
de volgende vragen voorleggen. 

De gemoedsbezwaarden kunnen in beginsel de door hen betaalde premie-
vervangende belasting plus een bedrag voor inflatievergoeding en rente-
aangroei terugontvangen. Maar is niet het premievervangende bedrag dat 
zij aan extra belasting betaald hebben gebaseerd op een uitkering die dat be-
drag in principe kan overtreffen? Als dit zo zou zijn en de gemoedsbezwaar-
den maken na terugbetaling van de betaalde extra belasting geen aanspraak 
op AOW-pensioen, betekent dit dan niet dat zij een hogere solidariteitsbij-
drage leveren dan niet-gemoedsbezwaarden? 

Onder het aspect van de solidariteitsbijdrage stelden deze leden ook nog 
aan de orde dat de extra te betalen belasting niet alleen betrekking heeft op 
de AOW/AWW-premie maar ook op andere premies voor sociale verzekerin-
gen, terwijl de gemoedsbezwaarden wat die andere verzekeringen betreft 
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geen aanspraak kunnen maken op vervangende uitkering. Bovendien moe-
ten over inkomsten waarover geen loonbelasting is ingehouden - uit bijver-
diensten bij voorbeeld - AOW/AWW-premies en een percentage daarvan als 
AWBZ-AKW-AAW-premies betaald worden. Betekent dit niet dat de solidari-
teitsbijdrage van de gemoedsbezwaarde wat die andere verzekeringen be-
treft honderd procent is? Kunnen niet-bezwaarden niet bij de werknemers-
verzekeringen de premies als persoonlijke verplichtingen van hun bruto-in-
komen aftrekken? 

Ook overigens kunnen immers ten gevolge van de eisen voor erkenning 
als gemoedsbezwaarde - bezwaren tegen elke verzekering - bepaalde pos-
ten die niet-gemoedsbezwaarden in aftrek op hun inkomen brengen, uiter-
aard niet door gemoedsbezwaarden opgevoerd worden. Het feit dat de ge-
moedsbezwaarden zich tegen generlei risico verzekeren en desondanks een 
zekere draagkracht tegen die risico's moeten ontwikkelen noopt hen tot het 
vormen van een spaartegoed. Als gebruikelijk is de rente-aangroei van het 
tegoed belast. Is dat in de visie van de bewindslieden redelijk te noemen met 
het oog op de gelijkheid tussen gemoedsbezwaarden en niet-gemoedsbe-
zwaarden? 

De uitkeringsregeling voor de gemoedsbezwaarden is thans aan de Soci-
ale Verzekeringsbank opgedragen. Uitgaande van het standpunt van depar-
tementszijde dat van een geheel en al buiten toepassing laten van de sociale 
verzekeringswetten ten aanzien van gemoedsbezwaarden geen sprake kan 
zijn, stelden deze leden de vraag aan de orde of de bewindslieden niettemin 
bereid zijn tot het uiterste te gaan om de aspecten waartegen de gemoeds-
bezwaarden ondanks de afwijkende regeling welke voor hen in het leven ge-
roepen is bezwaar hebben, weg te nemen. Erkend moet worden dat in de 
loop der jaren de regeling op verscheidene punten op een voor de gemoeds-
bezwaarden bevredigender wijze is verbeterd. Kunnen de bewindslieden 
zich echter voorstellen dat de gemoedsbezwaarden zowel zakelijke als ge-
voelsmatige bezwaren koesteren tegen het feit dat zij wat de uitkeringsrege-
ling betreft gedwongen worden in contact te treden met de Sociale Verzeke-
ringsbank? Zou het niet mogelijk zijn dat ten gerieve van de gemoedsbe-
zwaarden in plaats van de Sociale Verzekeringsbank de Rijksbelastingdienst 
de uitvoering van de uitkeringsregeling opgedragen krijgt? Welke onoverko-
melijke bezwaren zouden er bestaan tegen een dergelijke wisseling? Deze le-
den meenden voorshands dat dit mogelijk zou zijn zonder dat het kernprinci-
pe van de sociale (volks-)verzekeringen zoals dat van departementszijde 
wordt gezien, nl. het handhaven van de solidariteitsgedachte, geweld wordt 
aangedaan. 

Deze leden betoonden hun instemming met het voorstel om, wanneer het 
wetsontwerp wet zal worden, geen terugwerkende kracht aan de wet te ver-
lenen en de nieuwe regeling in werking te doen treden op 1 januari 1980. 

Met de beantwoording van deze vragen en opmerkingen zal, naar de me-
ning van de commissie, de openbare behandeling van dit wetsontwerp voi-
doende zijn voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De griffier van de commissie, 
De Beaufort 
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