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Inleiding 

Wij hebben er kennis van genomen dat de vaste Commissie voor Finan-
ciën in verband met dit wetsontwerp ook aandacht wil geven aan het geheel 
van de fiscale maatregelen in het kader van het arbeidsvoorwaarden" en in-
komensbeleid 1980, zoals voorgesteld in de wetsontwerpen 16 168,16 169 
en 16170. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen enkele inleidende vragen waarop 
zij het antwoord in het kader van de behandeling van het onderhavige wets-
ontwerp noodzakelijk achten. 
- Genoemde leden vragen naar de inkomenseffecten voor de diverse inko-
menscategorieën van het in de brief van de Ministervan Financiën dd. 13 
mei j l . aan de Kamer uiteengezette ombuigingsplan. De directe inkomensef-
fecten van de op de begroting 1980 aangebrachte ombuigingen beperken 
zich tot de ten aanzien van het overheidspersoneel getroffen maatregelen. 
De op de gebruikelijke wijze berekende koopkrachtmutaties voor de verschil-
lende inkomensniveaus worden door deze maatregelen in 1980 met slechts 
enkele tienden van procenten in neerwaartse richting beïnvloed, oplopend 
tot-0,5% bij 2x modaal en hoger. 

- Over de onderhandelingen met betrekking tot de gasexportprijzen zal de 
Ministervan Economische Zaken, in lijn met de motie-Lubbers van maart j l . 
de Kamer op korte termijn informeren. 

- De Minister van Economische Zaken zal binnenkort informatie verschaf-
fen over het resultaat van de met de oliemaatschappijen gevoerde onder-
handelingen over de besteding van hun oliewinsten en over de vraag of ge-
streefd zal worden naar wijziging van het Staatsaandeel in de gaswinning. 

- In de binnenkort verschijnende Voorjaarsnota zal, zoals gebruikelijk, 
een overzicht en toelichting worden gegeven van de ten opzichte van de Mil-
joenennota 1980 bijgestelde ramingen van de belastingontvangsten 1980. 

De leden behorende tot de fractie van de V.V.D., die met gering enthou-
siasme kennis hebben genomen van de voorstellen, erkennen dat een belas-
tingverlaging noodzakelijk is. Deze verlaging roept naar hun mening onge-
wenste repercussies op met name doordat de progressielijn steiler wordt. 
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Zij menen daarin hoogstens voor dit jaar te kunnen berusten. In antwoord 
op de ter zake gestelde, naar onze mening rethorisch aandoende vraag van 
deze leden bevestigden wij dat het niet mogelijk was tot een meer algemene 
belastingverlichting te komen. In het kader van de voorbereiding van de Mil-
joenennota 1981 bezinnen wij ons op de voor het komende jaar voor te stel-
len maatregelen. 

De leden van de S.G.P.-fractie missen bij lezing van de memories van toe-
lichting het algemene kader waarbinnen deze voorstellen zijn geplaatst. Zij 
vragen derhalve alsnog om dit kader. Naar onze mening is het kader waar-
binnen de onderhavige voorstellen moeten worden geplaatst uitvoerig be-
schreven in de aan de Kamer gezonden brief dd. 13 maart j l . en voorts be-
sproken in het debat dat naar aanleiding van de voorstellen met betrekking 
tot de bijstelling van het sociaal-economisch beleid in 1980 heeft plaatsge-
vonden. Verder is de Kamer inmiddels bij brief van 13 mei jl. over de verde-
ling van de voorgestelde ombuigingen geïnformeerd. Zoals in het navolgen-
de zal worden betoogd is er thans geen aanleiding om de prijsraming voor 
1980 bij te stellen; een eventueel tegenvallende prijsstijging behoeft ove-
rigens op zich zelf bezien nog niette leiden tot additionele ombuigingen in 
1980. 

Genoemde leden vragen voorts naar de dekking van de voorgestelde be-
lastingmaatregelen. In het debat naar aanleiding van de beleidsbijstellingen 
over 1980 is uiteengezet dat het totaal van de maatregelen, waaronderde 
voorgestelde belastingverlichting, per saldo leidt tot een financieringstekort 
van de overheid van 5,5 a 6% van het nationale inkomen. De loonmatiging 
die ten opzichte van de in de ontwerp-begroting verwerkte loonstijging 
plaatsvindt zal inderdaad kunnen leiden tot geringere overheidsuitgaven. 
Gesaldeerd met de endogene belastingderving die op zich zelf daaruit voort-
vloeit, zal de loonmatiging het financieringstekort op kasbasis - ceteris pari-
bus - i n 1981 met ca. 800 min. doen verminderen. Deze beperking van hetfi-
nancieringstekort weegt dan op tegen de structurele kosten die zijn gemoeid 
met de lastenverlichtende maatregelen. 

De extra prijsstijging 

De ledenvan de C.P.N.-fractie vragen of wij van mening zijn dat de voor-
gestelde lastenverlichtingen in geen enkele mate voldoende zijn om een 
scherpe daling van de koopkracht per 1 juli te voorkomen. Deze leden en de 
leden van de fracties van de P.v.d.A. en de S.G.P. vragen wat nodig zou zijn 
om te voorkomen dat het netto minimumloon in koopkracht achteruit gaat, 
uitgaande van de nieuwe cijfers over de prijsstijgingen. De leden van de 
C.D.A.-fractie spreken de mening uit dat een additionele maatregel nodig 
zou zijn zodra vast komt te staan dat de koopkracht niet langer gehandhaafd 
wordt. Zij vragen of het kabinet duidelijk wil maken dat het aan zijn eerder in-
genomen positie vasthoudt. 

Zoals bij verschillende gelegenheden van de zijde van het kabinet is bena-
drukt en bovendien wordt bevestigd door het recent verschenen Centraal 
Economisch Plan 1980, zijn de voorgestelde lastenverlichtingen bij de huidi-
ge prognoses voldoende om de koopkracht van de minimuminkomens in 
het jaar 1980 te handhaven. Er is thans geen aanleiding om vast te stellen 
dat de op zich zelf tegenvallende prijsbeweging in april betekent dat de ra-
ming van het Centraal Planbureau van de gemiddelde prijsstijging in 1980 
zal worden overschreden. 

Het kabinet heeft bij de vormgeving van het inkomensbeleid voor 1980 
koopkrachthandhaving van de minimuminkomens als uitgangspunt gehan-
teerd. Daarbij is er steeds uitdrukkelijk op gewezen dat deze doelstelling niet 
als een garantie kan worden opgevat. Er kunnen zich immers omstandighe-
den voordoen waaronder bij voorbeeld een aanzienlijk sterkere invoerprijs-
stijging dan geraamd, waardoor deze doelstelling niet langer kan worden 
gehandhaafd. Bij een aanzienlijke sterkere prijsstijging van de gezinscon-
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sumptie dan de thans geraamde 6% zou koopkrachthandhaving van de mi-
nimuminkomens alleen kunnen worden gerealiseerd door hetzij een aan-
zienlijke vergroting van de budgettaire problematiek (via additionele lasten-
verlichtingen) hetzij een sterke toeneming van de loonkostenstijging. In bei-
de gevallen zou het voor 1980 uitgezette matigingsbeleid worden doorkruist 
en zou de uitgangspositie voor het voor 1981 te ontwikkelen financieel en 
economisch beleid - een jaar waarin de verdelingsproblematiek zeker niet 
geringer zal zijn dan in het lopende jaar - ernstig verslechteren. De doelstel-
ling van koopkrachthandhaving voor de minimuminkomens dient derhalve, 
indien de prijsstijging in 1980 hoger zou moeten worden geraamd dan thans 
nog wordt aangenomen, te worden afgewogen tegen andere financieel-eco-
nomische doelstellingen met betrekking tot inflatie, rendementspositie van 
het bedrijfsleven, werkgelegenheid en het financieringstekort van de over-
heid. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden gaarne geïnformeerd worden over 
de opbrengst per tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting. Voor een 
overzicht van de opbrengst per tariefschijf, weergegeven per punt mutatie 
van het tarief, verwijzen wij naar het antwoord opvraag 149 naar aanleiding 
van de Miljoenennota 1980 (kamerstuk 15 800, nr. 4). Daarin is nog geen re-
kening gehouden met de herziening van de ramingen die in de voorjaarsno-
ta zullen worden gepresenteerd. Voorts vragen zij aan te geven welke belas-
tingverlaging nodig is om de laagste gezinsinkomens 1 % in koopkracht te 
doen toenemen. Uitgaande van een gezin met twee kinderen komt 1 % koop-
krachtverbetering bij het minimumloon overeen met een belastingverlaging 
van f 187. 

De verdeling over de tariefschijven 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateren dat zich in de gedachtenvor-
ming van de Regering in de loop van de tijd een aantal wijzigingen hebben 
voorgedaan met betrekking tot de op koopkrachthandhaving gerichte voorne-
mens en voorstellen tot belastingverlaging. Zij zijn van mening dat deze wij-
zigingen in de gedachtenvorming nog niet voldoende zijn toegelicht en zou-
den daarover graag een uiteenzetting ontvangen, alsmede over de feitelijke 
inkomenseffecten van elk van de aangekondigde varianten voor verschillen-
de inkomenscategorieën. Naar aanleiding daarvan merken wij op dat het ka-
binet er in de Miljoenennota 1980 opgrond van de toen beschikbare gege-
vens nog van mocht uitgaan dat de in het kader van het belastingplan voor-
gestelde verlaging van de loon- en inkomstenbelasting voldoende zou zijn 
om de koopkracht voor werknemers en uitkeringsgerechtigden tot modaal 
te handhaven. De tegenvallende vooruitzichten hebben het kabinet in het 
najaar van 1979 doen besluiten aanvullende maatregelen in de sfeer van de 
loon- en inkomstenbelasting in voorbereiding te nemen. Bij de behandeling 
van het belastingplan in de Tweede Kamer, Handelingen blz. 1603, is van de 
zijde van het kabinet meegedeeld dat naar de toenmalige inzichten een extra 
belastingverlaging van f 70 rond het modale inkomen noodzakelijk leek om 
in 1980 koopkrachthandhaving tot modaal te bewerkstelligen. Terconcreti-
sering van deze extra verlichting stond het kabinet een verlaging voor ogen 
van het tarief van de 26%-schijf tot 25% onder gelijktijdige verlenging van 
de 50%-schijf met f 400 ten koste van de 40%-schijf en een verlenging van 
de 59%-schijf met f 344 ten koste van de 50%-schijf. De inkomenseffecten 
voor gehuwden in tariefgroep 4 zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Belastbaar Belastingverlaging in In % van het belastbaar inkomen 
inkomen 1980 guldens minus belasting 

15 000 
20 000 - 18 - 0,10 
30 000 - 71 - 0,28 
40 000 - 71 - 0,22 
50 000 - 31 - 0,08 
60 000 - 31 - 0,07 
70 000 
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In tegenstel l ing tot hetgeen de aan het woo rd zijnde leden veronderstel len 
is in de brief van de Min is te rvan Sociale Zaken, aan de Sticht ing van de Ar-
beid (15 899, nr. 4) over het arbeidsvoorwaardenover leg voor 1980 geen 
sprake van andere fiscale varianten dan die welke bij de behandel ing van het 
belast ingplan onder voorbehoud waren aangekondigd. Nadat gebleken was 
dat geen gezamenli jke afspraken over het arbeidsvoorwaardenbeleid moge-
l i j kwaren , heeft het kabinet in zijn brief van 13 maart 1980 nadere medede-
ling gedaan over de noodzakeli jk geworden bi jstel l ing van het beleid voor 
1980. Daarbij is het streven naar inkomensmat ig ing en het vei l ig stellen van 
de koopkracht voor de m in imuminkomens centraal gesteld, terwi j l voor mo-
dale inkomens een beperkte achterui tgang van 0,5 a 1 % is geaccepteerd. De 
belast ingverlaging per 1 jul i van f 100 op jaarbasis, die in dat kader als on-
derdeel van het pakket beleidsmaatregelen werd aangekondigd, is met een 
ger inge aanpassing ui tgewerkt in het nu voor l iggende wetsontwerp. In af-
wi jk ing van zijn eerder geuite voornemen, de verl icht ing boven 12x het mo-
dale inkomen geleideli jk te verminderen, heeft het kabinet daarvan nu afge-
zien ten einde een te grote teruggang in besteedbaar inkomen te voorko-
men. Daar komt bij dat het de opbouw van het tarief geen goed zou doen in-
dien met name bij de middeninkomens de progresseie steiler zou worden 
gemaakt door de schi j f lengten te wi jz igen. 

De aan het woo rd zijnde leden vragen vervolgens aan te geven wat het ef-
fect is op de inkomens en op de begrot ing indien de belast ingverlaging niet 
doorwerkt boven resp. 1 x , T/2X en 2x modaal . Deze effecten zijn weergege-
ven in het onderstaande overzicht. De gevolgen voor het AOW-plus budget 
zijn nihi l . 

- Geen doorwerk ing boven modaal door ver lenging van de 40%-schij f 
met f 1250 ten koste van de 32%-schij f : ger ingere belast ingderving op jaar-
basis 140 min . ; lastenverl icht ing nihi l vanaf een belastbaar inkomen van 
f36180 . 
- Geen doorwerk ing boven 1V2xmodaal voor ver lenging van de 50%-

schijf met f 1000 ten koste van de 40%-schi j f : geringere belast ingderving op 
jaarbasis 70 min . ; lastenverl icht ing nihi l vanaf een belastbaar inkomen van 
f 46 327. 

- Geen doorwerk ing boven 2 x modaal door verlenging van de 59%-schijf 
met f1111 ten koste van de 50%-schij f : ger ingere belast ingderving op jaar-
basis 30 m in . ; lastenverl icht ing nihi l vanaf een belastbaar inkomen van 
f 62 368. 

Technisch zijn deze varianten zo ui tgewerkt dat de verl icht ing boven de 
genoemde inkomens word t te ruggenomen door de eerstvolgende boven 
die inkomens gelegen schi j fovergang te wi jz igen; de verl icht ing werkt daar-
door steeds iets verder door dan gevraagd. 

Deze leden vragen voorts naar de kosten van een aanvullende belasting-
ver laging, waardoor de koopkrachtdal ing voor modaal beperkt kan bl i jven 
tot 0,5% (zonder doorwerk ing boven IV2X modaal) resp. waardoor geen 
koopkrachtdal ing optreedt voor modaal (zonder doorwerking boven 2x mo-
daal). Beperking van de koopkrachtdal ing voor modaal tot 0,5% in 1980 kan 
worden gerealiseerd door een belast ingverl icht ing van f 120 op jaarbasis. 
Daarmee is een bedrag gemoeid van ca. 425 min . indien de ver l icht ing toe-
neemt tot f 120 tussen m i n i m u m l o o n en modaal en word t teruggenomen 
boven V/2X modaal . Me teen belast ingverl icht ing van ca. f 350 op jaarbasis 
zou worden bereikt dat voor modaal in 1980 geen koopkrachtdal ing op-
treedt. Indien de ver l icht ing zou toenemen tot f 350 tussen m in imumloon en 
modaal en word t te ruggenomen boven 2 x modaal dan is daarmee een be-
drag gemoeid van ca. 1475 min. 

De vraag van de nog steeds aan het woo rd zijnde leden of de Minister van 
Financiën bij de beslu i tvorming in het kabinet over dit wetsontwerp aanwe-
zig was, beantwoorden wi j bevest igend. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden wi l len vernemen, hoe de tabel op 
blz. 6 van de memor ie van toel icht ing (aangevuld voor de hogere inkomens) 
eruit zou zien, indien de ver l icht ing «tussen 2x en 3 x modaal verdwi jn t».On-
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derstaand wordt hiervan een overzicht gegeven. Ten einde de verlichting 
niette laten doorwerken tussen 2x en 3x modaal is verondersteld dat de 
59%-schijf met f 500,- wordt verlengd ten koste van de 50%-schijf en dat de 
64%-schijf met f 1100 wordt verlengd ten koste van de 59%-schijf. Dit heeft 
tot gevolg dat bij 2x modaal (met tot belastbaar inkomen in de 50%-schijf) 
de verlichting nog f 100 bedraagt en dat3x modaal (met top belastbaar inko-
men in de 64%-schijf) geen verlichting meer ondervindt. 

Belastbaar Lastenverlicht ng cf. Lastenverl chtir g indien deze tussen 
inkomen voorstel 2 x en 3 x mod aal niet doorwerkt 

in guldens in % bel. ink. 
minus 
belasting 

in guldens in % bel. ink. 
minus 
belasting 

15 000 45 0,32 45 0,32 
18 844 136 0,79 136 0,79 
22 000 136 0,69 136 0,69 
24 644 136 0,63 136 0,63 
25 244 100 0,45 100 0,45 
30 000 100 0,40 100 0,40 
40 000 100 0,32 100 0,32 
50 000 100 0,27 100 0,27 
60 000 100 0,24 100 0,24 
70 000 100 0,21 55 0,12 
80 000 100 0,20 55 0,11 
90 000 100 0,18 - -

100 000 100 0,17 — — 

De leden van de S.G.P.-fractie leiden uit de gekozen variant af dat de pro-
gressielijn wederom steiler wordt. Zij vragen zich voorts af of voortzetting 
van de tot nu toe gevolgde lijn bij tariefsherzieningen in de sfeer van de 
loon- en inkomstenbelasting een juiste en verantwoorde weg is. In dat ver-
band verwijzen zij o.a. ook naar de uitkomsten van de studie-Van Bijsterveld. 

In antwoord op hetgeen deze leden naar voren brengen merken wij op, dat 
ook naar ons oordeel het voorstel tot gevolg heeft dat de progressielijn aan 
de voet van het tarief steiler wordt, zij het in geringe mate. Onder de huidige 
economische omstandigheden hebben wij het met het oog op het streven 
naar matiging van de inkomensontwikkeling echter verantwoord geacht te 
komen met voorstellen tot verlaging aan de voet van het belastingtarief. 

Naar aanleiding van de verwijzing van deze leden naar de studie-Van Bijsten 
veld merken wij op dat, hoewel wij de relatie tussen de hoogte en de steilte 
van het tarief enerzijds en de omvang van de fraude anderzijds onderken-
nen, er toch voor moet worden gewaakt deze relatie te verabsoluteren, zeker 
nu er sprake is van een belastingverlichting. Wij wijzen er in dit verband op 
dat de nu voorgestelde tariefsverlaging weliswaar de progressie aan de voet 
van het tarief ietwat steiler maakt, maar toch vooralle inkomensgroepen een 
daling van de gemiddelde belastingdruk bewerkstelligt. 

Het regiem voor 1981 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen om welke redenen de Regering 
thans, losvan het verder voor 1981 te voeren beleid, een definitieve belas-
tingverlaging voorstelt en welke bezwaren zij ertegen zou hebben daaraan 
alsnog een tijdelijk karakter te geven. Ook de ledenvan de S.G.P.-fractie 
gaan in op het structurele karakter van de maatregel. 

Het ingrijpen in het arbeidsvoorwaardenbeleid 1980 achtte het kabinet 
vooral noodzakelijk ter voorkoming van een boven de daarvoor beschikbare 
ruimte uitgaande loonkostenstijging. Dit impliceert dat de matiging die ten 
opzichte van eerdere ramingen in 1980 zal plaatsvinden een structureel ka-
rakter moet dragen. Het kabinet is van oordeel dat de lastenverlichtende 
maatregelen die samenhangen met de invulling van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid dan evenzeer van structurele aard dienen te zijn, mede met het 
oog op een rechtvaardige verdeling van de lasten. 
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Het structurele karakter van de belastingverlichting moet mede worden 
gezien in het kader van de noodzaak om inhaaleffecten te vermijden. Een en 
ander neemt niet weg dat in 1981 het beleid ten aanzien van de collectieve 
lasten mede in relatie kan worden gebracht met het voor dat jaar te voeren 
arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Ten aanzien van de structurele dekking van de lastenverlichting verwijzen 
wij naar het antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.-fractie (zie In-
leiding). Daaruit moge blijken dat de beperking van het financieringstekort 
die per saldo voortvloeit uit de loonmatiging die in 1980 kan worden gereali-
seerd, opweegt tegen de met de lastenverlichting (waaronder ook de verho-
ging van de zelfstandigenaftrek en extra AOW-plus kosten) gemoeide kos-
ten. 

De aanpak van de «spaarbiljetten» 

De leden van de C.D.A.-fractie informeren naar de stand van zaken van het 
overleg tussen de Staatssecretaris en de banken inzake de voorgenomen 
aanpak van spaarbiljetten via een systeem van renseignering. Zij vragen 
voorts wanneer dit overleg is afgerond. 

De vorige staatssecretaris heeft tweemaal een gesprek met vertegen-
woordigers van het bank- en effectenwezen gevoerd. Dit overleg had een 
oriënterend karakter, waarbij zowel een systeem van renseignering als een 
bronheffing op interest aan de orde zijn geweest. Daarbij is uiteraard ook 
aandacht besteed aan de mogelijkheden van kapitaalvlucht en andere onge-
wenste gevolgen voor onze economie die het treffen van een maatregel -
welke dan ook - tot gevolg zou kunnen hebben. 

Gezien het karakter van de gesprekken kan moeilijk van een afgerond 
overleg worden gesproken. Dat wij een ander standpunt ten aanzien van de 
spaarbiljetten aan toonder zouden innemen, zien wij niet in. Evenals onze 
voorgangers zijn we van mening dat we ons ernstig moeten bezinnen op de 
kwaal van de fraude maar bij het zoeken naar een middel moeten wij steeds 
afwegen of dit soms erger is dan de kwaal. 

De Minister van Financien, 
A. P. J. M. M. van der Stee 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. J. J. van Amelsvoort 
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