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B 

Bij Kabinetsmissive van 1 oktober 
1982, no. 60, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Financiën, mede namens de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
wetsontwerp met memorie van 
toelichting tot wijziging van de 
inkomstenbelasting en van de 
loonbelasting (afschaffing van de 
bejaardenaftrekken en van de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek) alsmede 
wijziging van enkele volksverzeke-
ringswetten. 

Het heeft bij de Raad van State 
enige verwondering gewekt dat een 
algehele afschaffing van de bejaarden-
aftrekken en van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek wordt voorgesteld 
en daarbij tevens wordt medegedeeld 
dat er van enige compensatie in de 
sfeer van de buitengewone-lastenrege-
ling niets kan komen. Immers, een 
algehele afschaffing van die aftrekken 
lag weliswaar reeds langer in het 
voornemen, doch daarbij werd tevens 
gedacht aan een vervanging door een 
meer geïndividualiseerde regeling. Bij 
de parlementaire behandeling van 
wetsontwerp 17 152 is daarop terugge-
komen en leek door de bewindslieden 
van Financiën een definitief standpunt 
te zijn ingenomen in die zin dat de 
aftrekken, zij het ook wat de bejaarden-
aftrek betreft ongedifferentieerd, op 
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een bescheiden niveau gehandhaafd 
zouden blijven met de mogelijkheid 
van afschaffing indien nadere gedach-
tenbepaling ter zake van het in de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten 
en de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet vervatte stelsel van vergoe-
dingen en verstrekkingen daartoe 
aanleiding zou geven. 

Het onderhavige voorstel tot 
afschaffing zonder vervanging door 
een andere regeling wordt, naar uit 
het gestelde op bladzijde 3 van de 
merngrie van toelichting blijkt, 
gedaan in het kader van het ombui-
gingsbeleid. De Raad vraagt zich 
echter af of het, gelet op de belangen 
van de groep personen die voor extra 
kosten van huishoudelijke en persoon-
lijke verzorging wegens een ernstige 
mate van hulpbehoevendheid staan 
waarmede niet op enigerlei wijze 
rekening wordt gehouden, wel 
verantwoord is van elke compensatie 
af te zien. Mede gelet op de grootte 
van de groep is dit naar het oordeel 
van de Raad niet gewenst. 

Hoewel een uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling niet 
past in het streven naar vereenvoudi-
ging van de belastingwetgeving en de 
Raad in zijn advies van 30 oktober 
1981 inzake wetsontwerp 17 152 voor 
dit argument op zichzelf gezien begrip 
heeft getoond, meent het college dat 
een tegemoetkoming in deze sfeer 

niet bij voorbaat mag worden afgewe-
zen. De vraag rijst dan ook of de voor 
betrokkenen hiermede gemoeide 
belangen in voldoende mate zijn 
afgewogen tegen de bezwaren die 
verbonden zijn aan de inbedding van 
een nieuwe categorie in de bestaande 
categorieën van kosten ter zake van 
ziekte en invaliditeit. Mede gelet op 
het psychologisch effect van de 
maatregel voor de betrokkenen dient 
in ieder geval in de memorie van 
toelichting duidelijker te worden 
uiteengezet waarom de bewindslieden 
ervan af hebben gezien de in de door 
de toenmalige Staatssecretaris van 
Financiën bij brief van 5 februari 1982 
aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangebo-
den ambtelijke nota van maart 1981 
aangegeven weg te volgen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De waarnemend Vice-President van 
de Raad van State, 
G. H. Veringa 
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