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Met vo ldoening hebben w i j kennis genomen van het feit, dat de leden van 
de fractie van het C.D.A. hun ins temming betuigen met de strekking en de in-
houd van het wetsontwerp . Ook wi j menen dat gemoedsbezwaarden in het 
kader van de belast ingheff ing en de sociale verzekeringen niet in een gunst i -
ger positie moeten worden gebracht dan zij die niet gemoedsbezwaard zijn. 
Met deze leden zijn w i j van mening, dat het intrekken van de resolutie van 
12 mei 1958 inzake de aftrekbaarheid van de premievervangende belasting 
niet tot het gewenste resultaat, te weten een zoveel mogel i jk geli jke posit ie 
voor gemoedsbezwaarden en niet-gemoedsbezwaarden, zou hebben geleid. 
Daarom is gekozen voor de voorgestelde wettel i jke regel ing, waarbi j uitke-
ringen aan gemoedsbezwaarden uitdrukkeli jk als een belaste periodieke uit-
kering worden aangemerkt, terwi j l gel i jkt i jdig de resolutie van 1958 in een 
wettel i jke bepal ing word t omgezet. 

De aan het w o o r d zijnde leden vragen zich af waa rom het onderhavige 
wetsontwerp pas ru im een jaar na het arrest van de Hoge Raad van 10 mei 
1978 is ingediend. Dit t i jdsver loop v indt zijn oorzaak in het feit dat een veel-
heid van zaken op het terrein van de fiscale wetgev ing om aandacht vraagt. 

Deze leden vragen voor ts welk bedrag aan belast inginkomsten vermoede-
lijk zal worden gederfd bij de voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 
1980. De derving aan loonbelast ing beloopt ten hoogste enige t ienduizen-
den guldens. Bovendien is het geenszins ondenkbaar dat de desbetreffende 
belast ingpl icht igen, niettegenstaande het arrest van de Hoge Raad, inkom-
stenbelasting wensen te betalen over de AOW-vervangende uitkeringen. 

Deze leden vragen zich ten slotte af welke de praktische redenen zijn om 
de voorgestelde wi jz ig ingen eerst per 1 januar i 1980 te doen ingaan. Is het, 
zo vragen zij, voor de Sociale Verzekeringsbank niet vr i j eenvoudig de situ-
atie zoals die tot aan het arrest van de Hoge Raad heeft bestaan éérder dan 1 
januari 1980 te herstellen? 

Invoering met ingang van 1 januari 1980 is o m verschi l lende redenen te 
verkiezen boven invoer ing met ingang van een datum in de loop van 1979. 
Immers het onderhavige wetsontwerp heeft zowel implicaties voor de hef-
f ing van de loonbelast ing, als voor de heff ing van de inkomstenbelast ing. De 
Sociale Verzekeringsbank, als inhoudingspl icht ige voor de loonbelast ing, 
kan wel iswaar gebruik maken van zijn ervar ing uit het ver leden, maar zal 
toch de nodige organisatorische en administrat ieve maatregelen moeten 
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treffen ten einde loonbelasting te kunnen inhouden op de uitkeringen. Voor 
de heffing van de inkomstenbelasting zou een invoering met ingang van een 
datum tussen 1 januari 1979 en 1 januari 1980 betekenen, dat binnen het be-
lastingjaar 1979 onderscheiden zou moeten worden of de inkomsten vóór 
dan wel na de invoeringsdatum ontvangen zijn, ten einde de vraag te kun-
nen beantwoorden of de uitkeringen onbelast of belast zijn. De overzichte-
lijkheid en praktische uitvoerbaarheid van het voor 1979 geldende regime 
zouden hierdoor onevenredig worden geschaad. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben deels met voldoening, deels met 
enigszins gemengde gevoelens kennis genomen van dit wetsontwerp. Het 
verheugt ons dat zij waardering uitspreken voor het voorstel aan gemoeds-
bezwaarden rechtsmiddelen inzake premievervangende belasting toe te 
kennen. De verklaring voor het feit dat dit voorstel pas nu wordt gedaan is 
gelegen in het feit dat hiermede gevolg wordt gegeven aan een op 5 april 
1978 gedane toezegging van de tweede ondergetekende bij de behandeling 
van wetsontwerp 14499 inzake verruiming van de uitkeringsregeling voor 
gemoedsbezwaarden. 

De aan het woord zijnde leden tonen zich eveneens ingenomen met het 
voorstel de aftrek als persoonlijke verplichting van de extra loon- en inkom-
stenbelasting die in plaats van premie AOW enz. wordt geheven, niet meer 
bij resolutie maar bij wet te regelen. Ook wij menen, zoals gelegd, dat het 
onbelast laten van de uitkeringen aan gemoedsbezwaarden en daaraan ge-
koppeld de intrekking van de resolutie van 12 mei 1958 geen begaanbare 
weg is. 

Deze leden merken op dat hun de snelheid verbaasd heeft waarmee de uit-
spraak van de Hoge Raad van 10 mei 1978 is gevolgd door perspublikaties 
waarin werd aangekondigd dat een wetswijziging werd voorbereid om de 
ontstane ongelijkheid tussen AOW-trekkenden en hen die een vervangende 
uitkering krijgen, weg te nemen. Zij vragen naar andere voorbeelden uit het 
recente verleden waaruit een even snelle reactie van de wetgever op in zijn 
ogen ongewenste fiscale situaties blijkt. 

Wij menen dat steeds van de wetgever mag worden gevraagd waakzaam 
te zijn wanneer er ongewenste fiscale situaties ontstaan. Wanneer zulke situ-
aties ontstaan moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat over lange peri-
odes onzekerheid blijft bestaan over het fiscale regime. Voor het door deze 
leden gevraagde voorbeeld kan onder andere worden gewezen op het on-
langs ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 
1964 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Meer in het algemeen is de 
eerste ondergetekende van mening dat de z.g. reparatiewetgeving op fis-
caal terrein een voortvarende aanpak vergt. 

Deze leden menen aan te mogen nemen dat de ratio van het voorstel om 
de ontstane ongelijkheid tussen AOW-trekkenden en hen die een vervangen-
de uitkering krijgen weg te nemen, gelegen is in de wegneming van onge-
rechtvaardigde althans door de wetgever niet bedoelde belastingvoordelen. 
Deze veronderstelling is terecht. Het voorstel beoogt de gemoedsbezwaarde 
in fiscaal opzicht niet in een voordeliger positie te plaatsen dan degene die 
zijn recht op AOW-pensioen geldend maakt. Niet ontkend kan worden dat de 
gemoedsbezwaarden bij een beschouwing buiten het terrein van de belas-
ting- en premieheffing in bepaalde opzichten in een nadelige financiële posi-
tie kunnen verkeren ten opzichte van niet-gemoedsbezwaarden. Het meest 
in het oog springend is daarbij het feit dat gemoedsbezwaarden hun recht 
op uitkering ingevolge de volksverzekeringswetten niet geldend maken. Het 
komt ons voor dat dit geheel of gedeeltelijk niet geldend maken van uitke-
ringsrechten niet moet worden beschouwd als een extra solidariteitsbijdra-
ge. Anders dan deze leden menen wij dat de solidariteitsbijdrage die ook van 
de gemoedsbezwaarden wordt gevraagd, alleen betrekking heeft op de ver-
schuldigde belasting en premie. Het niet geldend maken van uitkeringsrech-
ten is een aangelegenheid die in beginsel alleen de gemoedsbezwaarde zelf 
aangaat. Het resultaat is echter ongetwijfeld dat ter zake van een aantal ver-
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zekeringen door de gemoedsbezwaarde wel een solidariteitsbijdrage moet 
worden opgebracht, terwijl hij niet in de voordelen van deze verzekeringen 
deelt. 

Het inventariserend overzicht van de financiële voor- en nadelen welke 
aan de positie van gemoedsbezwaarden verbonden (kunnen) zijn, dat wordt 
gevraagd door deze leden, kan door ons niet worden overgelegd. Wij heb-
ben voor een dergelijk overzicht geen gegevens voorhanden. De financiële 
en fiscale gevolgen van het niet afsluiten van particuliere verzekeringen ont-
trekken zich bij voorbeeld geheel aan onze waarneming. 

Deze leden merken op dat niet-gemoedsbezwaarden de premies werkne-
mersverzekeringen als persoonlijk verplichtingen van hun bruto-inkomen 
kunnen aftrekken. Inderdaad vormen premies ZW, WW en WAO een aftrek-
post bij de bepaling van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting 
indien deze premies op het loon zijn ingehouden. De gemoedsbezwaarden 
zijn echter vrijgesteld van betaling van deze premies, zodat deze voor hen 
ook geen aftrekpost kunnen vormen. 

De aan het woord zijnde leden merken nog op, dat de gemoedsbezwaar-
den genoopt zijn een spaartegoed te vormen ten einde een zekere draag-
kracht te ontwikkelen met het oog op de risico's waartegen zij niet verzekerd 
zijn. Deze leden vragen of het in onze visie redelijk is te noemen dat de ren-
te-aangroei van het spaartegoed belast is, zulks met het oog op de gelijkheid 
tussen gemoedsbezwaarden en niet-gemoedsbezwaarden. Deze vraag 
wordt bevestigend beantwoord. Voor de inkomstenbelasting kan geen on-
derscheid worden gemaakt naar het doel waarvoor een spaartegoed is ge-
vormd. Voorts zij opgemerkt dat het niet verzekerd zijn voor ziektekosten f is-
cale voordelen kan opleveren in verband met de drempels in de buitenge-
wone-lastenregeling. 

De hier aan het woord zijnde leden vragen of het mogelijk zou zijn ten ge-
rieve van de gemoedsbezwaarden de uitvoering van de uitkeringsregeling 
aan de Rijksbelastingdienst op te dragen in plaats van, zoals thans het geval 
is, aan de Sociale Verzekeringsbank. 

Hierover kan worden opgemerkt dat het vervullen door de Rijksbelasting-
dienst van andere werkzaamheden dan de heffing en invordering van rijks-
belastingen alleen dan te verdedigen is, wanneer dit uit een oogpunt van 
doelmatigheid gewenst is. Een voorbeeld daarvan wordt gevormd door de 
heffing en invordering van premies ingevolge de AOW. Naar ons oordeel 
zou de doelmatigheid niet worden gediend indien in plaats van de Sociale 
Verzekeringsbank de Rijksbelastingdienst de uitvoering van de uitkeringsre-
geling kreeg opgedragen. Aan de Rijksbelastingdienst ontbreekt de nodige 
mankracht en toerusting, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, voor 
deze werkzaamheden die tot het «natuurlijk» werkterrein van de Sociale Ver-
zekeringsbank behoren. Opdracht van de uitvoering van de uitkeringsrege-
ling voor gemoedsbezwaarden aan een andere dienst dan de Sociale Verze-
keringsbank is in onze visie bovendien reeds daarom ongewenst, omdat als-
dan de indruk zou kunnen ontstaan dat de AOW ten aanzien van de 
gemoedsbezwaarden vrijwel volledig buiten toepassing gelaten wordt. De 
regeling voor de gemoedsbezwaarden neemt immers binnen de AOW reeds 
een aparte positie in; zo worden geen premies geheven maar in plaats daar-
van premievervangende belasting en er wordt een individuele spaarreke-
ning gecreëerd waarover de gemoedsbezwaarde zelf binnen zekere grenzen 
kan beschikken. Deze opzet wijkt reeds in aanzienlijke mate af van die van 
een volksverzekering op basis van de solidariteitsgedachte als waarin de 
AOW in algemene opzet voorziet. 

Wij hebben kennis genomen van de instemming van de leden van de frac-
tie der S.G.P. met het voorstel om geen terugwerkende kracht aan de wet te 
verlenen en de nieuwe regeling in werking te doen treden op 1 januari 1980. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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