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VERSLAG 
Vastgesteld 20 mei 1980 

Inleiding 

De vaste Commissie voor Financiën1 w i l in verband met dit wetsontwerp 
ook aandacht geven aan het geheel van de fiscale maatregelen in het kader 
van het arbeidsvoorwaarden" en inkomensbeleid 1980, zoals voorgesteld in 
de wetsontwerpen 16 168,16 169 en 16 170. 

De tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden vonden het noodzakeli jk dat in 
het kader van de behandel ing van dit wetsontwerp an twoord word t gegeven 
op de volgende vragen: 

a. Welke zijn de inkomenseffecten voor diverse inkomenscategor ieën van 
het inmiddels eindeli jk geconcretiseerde bezuinigingsplan? 

b. Wanneer zullen mededel ingen worden gedaan over het resultaat van 
de onderhandel ingen over de gasexportcontracten en over het al dan niet 
gebruik maken van de wet ten einde tot aanpassing te komen wanneer de 
onderhandel ingen geen of onvoldoende resultaat hebben? 

c. Wanneer zullen mededel ingen worden gedaan over het resultaat van 
de met de ol iemaatschappi jen gevoerde onderhandel ingen over besteding 
van hun winsten? Zal gestreefd worden naar wi jz ig ing van het staatsaandeel 
in de gaswinn ing wanneer deze besprekingen geen of onvo ldoende resul-
taat hebben? 

d. Wat is het ver loop van de belast ingontvangsten sinds 1 januari ten op-
zichte van de (bijgestelde) verwacht ingen? 

De leden behorende tot de fractie van de V.V.D. hadden met ger ing en-
thousiasme van de voorstel len kennis genomen. Natuurl i jk is een belast ing-
ver laging - het word t door hen erkend en is door hen bepleit - noodzakelijk 
o m een evenwicht te scheppen met betrekking tot de lonen in het a lgemeen. 
Deze verbeter ing kost echter veel, hetgeen allerlei ongewenste repercussies 
heeft, nog afgezien van het feit, dat deze vo rm van belast ingverlaging de 
progressiel i jn steiler laat ver lopen, dus nivel lerend werkt. Hier kan dan ook 
hoogstens voor dit jaar in berust worden. 

Was het werkeli jk niet mogeli jk geweest tot een meer a lgemene belasting-
ver laging te komen, zoals onlangs nog door de heer Van Bijsterveld - de 
man van de fraudebestr i jd ing - bepleit? Is de Regering alsnog bereid zich 
hierop voor de Mi l joenennota 1981 te bezinnen? 
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De leden van de fractie van de S.G.P. hadden kennis genomen van het 
pakket maatregelen op fiscaal terrein dat voortvloeide uit het zogenaamde 
flankerend beleid bij de getroffen loonmaatregel. Hun eerste gedachte bij le-
zing van de memories van toelichting was dat deze wel heel erg kort waren 
en voorts geen kader bevatten waarin de voorstellen hun plaats ontvangen. 
Vandaar dat zij alsnog om het totaalkader vroegen. Dat kader zou huns in-
ziens moeten bevatten het verdelingsplan van de ombuigingen van ten min-
ste 1500 min. gulden omdat wellicht verder zal moeten worden omgebogen 
als gevolg van de nadere ontwikkelingen op prijzengebied. Of zagen zij dat 
verkeerd? 

Ten slotte meenden de leden hier aan het woord, dat de vraag naar de 
dekking van de belastingmaatregelen ad totaal f 235 min. legitiem was. Im-
mers, de verhoging van de motorrijtuigenbelasting had reeds een speciale 
bestemming gekregen, althans die conclusie hadden zij uit de toelichting ge-
trokken. Of zal de dekking wellicht gevonden worden in het feit dat als ge-
volg van de loonmaatregel ook de uitgaven van de overheid navenant lager 
zijn? 

De extra prijsstijging 

De Regering meent dat door middel van de voorgestelde maatregelen de 
koopkracht van de minimum-inkomensgenietenden kan worden gehand-
haafd en de achteruitgang in koopkracht van de modale werknemers be-
perkt. De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat deze doelstelling niet 
wordt bereikt ten gevolge van de sterkere prijsstijging dan waarvan tot nu 
toe is uitgegaan. Zij vroegen de Regering dan ook de volgende vragen te be-
antwoorden: 

a. Handhaaft de Regering de doelstelling dat de minima in koopkracht ge-
lijk blijven en de modale werknemer er niet meer dan 0,5 a 1 % op achteruit-
gaat? 

b. Welk verschil in koopkracht ontstaat ten gevolge van de hoger uitval-
lende prijsstijging? 

c. Op welke wijze zal de Regering dit verschil alsnog overbruggen: door 
verhoging van de tijdelijke toeslag, door een verdergaande belastingverla-
ging of door een combinatie van beide? 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de voorgestelde verlaging 
per 1 juli 1980 als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid 1980 gericht 
op beperking van de loonsomstijging. Deze leden meenden dat de toegezeg-
de koopkrachthandhaving voor de laagste gezinsinkomens ook in het licht 
van de tegenvallende prijsontwikkeling, zoals tot nu toe zichtbaar, overeind 
dient te blijven. Volgens hen zou, zodra vast komt te staan dat de koopkracht 
niet langer gehandhaafd wordt, een additionele maatregel nodig zijn. Wil het 
kabinet volstrekt duidelijk maken, dat het ook aan zijn eerder genomen posi-
tie vasthoudt? Kan daarbij al worden ingegaan op de diverse denkbare in-
strumenten zoals o.a. een vorm van lastenverlichting, een mogelijke verho-
ging van de loontoeslagen of een andere maatregel bij voorbeeld in de sfeer 
van de kinderbijslag? 

De leden van de fractie van het C.D.A. zouden gaarne geïnformeerd wor-
den over de opbrengst per tarief schijf in de Loon- en Inkomstenbelasting en 
de benodigde omvang van een belastingverlaging die de laagste gezinsinko-
mens 1 % in koopkracht zou doen stijgen. 

De leden van de S.G.P.-fractie zagen mogelijke verdere aanpassing tege-
moet nu de hogere prijsstijging een grotere compensatie zou hebben bete-
kend dan waarop de loonmaatregel - en zij namen aan - ook de maatregelen 
in de sfeer van de loon-en inkomstenbelasting waren gebaseerd. Duidelijk-
heid over een en ander leek hun dringend gewenst en zij vroegen daar met 
nadruk om. 
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De leden van de S.G.P.-fractie vroegen ook welke repercussie de uit de 
hand lopende prijsontwikkeling zal kunnen hebben op de handhaving van 
dez.g. minima. Welke tariefaanpassing zou nodig zijn om het in stuk 15 899, 
nr. 23, neergelegde beleid financieel te kunnen handhaven? 

De inhoud van de drie wetsontwerpen gaf de leden van de C.P.N.-fractie 
aanleiding tot de vraag of de netto resultaten van de voorgestelde tegemoet-
komingen in de belastingsfeer voldoende zijn om een scherpe daling van de 
koopkracht per 1 juli te voorkomen. Kunnen de bewindslieden aangeven wat 
- uitgaande van de nieuwe cijfers over de prijsstijgingen - nodig zou zijn om 
te voorkomen dat het netto-minimumloon en het netto modaal in koop-
kracht achteruitgaan? 

De verdeling over de tariefschijven 

In de gedachtenvorming van de Regering, zo constateerden de tot de 
P.v.d.A.-fractie behorende leden, heeft zich inde loop der tijd een aantal nog 
niet voldoende toegelichte wijzigingen voorgedaan. De Ministervan Finan-
ciën deelde op 28 november j l . (Handelingen, blz. 1603) de Kamer mee dat 
hem een belastingverlaging voor ogen stond, waarbij er boven het inko-
mensniveau van 2x modaal geen doorwerking zou optreden. In de brief van 
de Minister van Sociale Zaken van 4 januari j l . (stuk 15 899, nr. 4) was sprake 
van andere voorstellen en in het schrijven met betrekking tot het arbeids-
voorwaardenoverleg (stuk 15 899, nr. 23) werd alleen gesproken over een 
verlaging van die schijf ten kostevande26%-schijf, maarniet meer over 
verkorting van de40%-schijf en verlenging van de 50-en 59%-schijven. De 
genoemde leden wilden graag een uiteenzetting over de achterliggende 
ideeën bij elk van deze aangekondigde varianten en over de feitelijke inko-
menseffecten ervan voor verschillende inkomenscategorieën. 
Zij wilden bovendien graag het effect op inkomens en begroting weten van 
een belastingverlaging die boven respectievelijk 1x, 11/2X en 2x modaal niet 
doorwerkt. Wat zou een belastingverlaging kosten waarbij de koopkrachtda-
ling voor modaal (op basis van de meest recente prijsontwikkeling) beperkt 
blijft tot 0,5 % respectievelijk geen koopkrachtdaling optreedt (zowel voor 
1980 als op jaarbasis, zonder doorwerking boven IV2X resp. 2x modaal)? De 
nog steeds aan het woord zijnde leden zouden bovendien graag weten of de 
Ministervan Financiën bij de besluitvorming in het kabinet over dit wetsont-
werp aanwezig was en - als dat niet het geval was - of het gebruikelijk is dat 
over dit soort zaken buiten zijn aanwezigheid beslist wordt. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden in het debat over de loonmaatregel 
op 21 maarteen opmerking gemaakt over vormgeving van de fiscale lasten-
verlichting. Gaarne zouden zij bij deze gelegenheid vernemen hoe de tabel 
op blz. 6 van de memorie van toelichting (aangevuld voor hogere inkomens) 
eruit zou zien indien de verlichting «tussen 2 en 3 modaal» verdwijnt. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden uit de gekozen variant afge-
leid dat een verdere versteiling van de progressie optreedt. Immers, de 
32 %-schijf is verlengd ten koste van de 26 %-schijf. Zij vroegen zich af of het 
voortzetten van de tot nu toe gevolgde lijn bij tariefsherzieningen in de sfeer 
van de loon- en inkomstenbelasting juist en verantwoord is. In dat verband 
verwezen zij o.a. ook naar de uitkomsten van de studie-Van Bijsterveld. Hoe-
zeer ook zij de voordelen van dit wetsontwerp zagen en onderschreven, toch 
kan dat niet hun ogen doen sluiten voor de nadelen. 

Het regime voor 1981 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in hun schets van een alternatief 
beleid (15 899, nr. 30) als onderdeel van een breed beleidspakket het voor-
stel gedaan om door een verdergaande belastingverlaging ook de koop-
kracht van de modale werknemer te handhaven. Zij hadden aan deze verla-
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ging een tijdelijk karakter willen geven, zodat over een eventuele verlenging 
daarvan een beslissing zou kunnen worden genomen in samenhang met het 
algehele inkomens-en begrotingsbeleid voor 1981. Om welke redenen stelt 
de Regering thans, losvan het verder voor 1981 te voeren beleid, een defini-
tieve verlaging voor? Welke bezwaren zou zij hebben tegen het alsnog ge-
ven van een tijdelijk karakter daaraan? 

In tegenstelling tot de tijdelijke loontoeslag van f 26 is de belastingverla-
ging van structurele aard, zo constateerde men in de C.D.A.-fractie. Kan nog 
eens aangegeven worden hoe in de structurele dekking van de kosten op 
jaarbasis van 600 min. vanaf 1981 is voorzien? In hoeverre bestaat de moge-
lijkheid dat bij een eventuele looninhaal per 1 januari 1981 de voorgestelde 
belastingverlaging alsnog wordt ingetrokken zoals de Minister van Sociale 
Zaken enkele malen heeft geopperd (o.a. Trouw van 27 maart)? 

De aanpak van de «spaarbiljetten» 

De leden van de C.D.A.-fractie maakten van de gelegenheid gebruik om te 
informeren naar de stand van zaken van het geruime tijd geleden aangekon-
digde overleg tussen de Staatssecretaris en de banken inzake de voorgeno-
men aanpak van spaarbiljetten via een systeem van renseignering. Wanneer 
is dit overleg afgerond? Hebben de bewindslieden van Financiën nog hetzelf-
de beleidsvoornemen ten aanzien van spaarbiljetten als hun ambtsvoorgan-
gers, dit mede in het licht van recente uitlatingen van de Minister van Finan-
ciën die de indruk van een beleidswijziging wekken? 

Met de beantwoording van deze vragen en opmerkingen, zal, naar de me-
ning van de vaste Commissie voor Financiën, de openbare behandeling van 
dit wetsontwerp voldoende zijn voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De griffier van de commissie. 
De Beaufort 
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