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17 670 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de 
loonbelasting (afschaffing van de bejaardenaftrekken en 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek) alsmede wijziging 
van enkele volksverzekeringswetten 

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 1 
oktober 1982, nr. 61 , machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State, zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan de eerste 
ondergetekende te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 1 november 
1982, nr. 2521/21/8243, mogen wi j U 
hierbij aanbieden. 

Het heeft bij de Raad enige verwon-
dering gewekt dat een algehele 
afschaffing van de bejaardenaftrekken 
en van de arbeidsongeschiktheidsaf-
trek wordt voorgesteld en daarbij 
tevens wordt medegedeeld dat er van 
enige compensatie in de sfeer van de 
buitengewone-lastenregeling niets 
kan komen. 

Hij wi jst daarbij onder meer op de 
standpuntbepaling door de bewinds-
lieden van Financiën tijdens de 
parlementaire behandeling van 
wetsontwerp 17 152. De Raad vraagt 
zich af of het, gelet op de belangen 
van de groep personen die voor 
extra kosten van huishoudelijke en 
persoonlijke verzorging wegens 
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 personen die voor 
van de Raad niet gewenst. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 18 november 1982 

In het verleden is een uitbreiding 
van de buitengewone-lastenregeling 
niet bij voorbaat afgewezen en is 
overwogen of zulk een uitbreiding 
binnen bepaalde randvoorwaarden 
zou kunnen worden gerealiseerd. Een 
en ander is onderzocht, hetgeen heeft 
geleid tot de door de Raad aangehaal-
de ambtelijke nota van maart 1981. 
Vervolgens is in de memorie van 
toelichting op wetsontwerp 17 152 
uiteengezet waarom de in de ambtelij-
ke nota van maart 1981 aangegeven 
weg niet is gevolgd. Bedoelde 
ambtelijke nota heeft op 21 oktober j l . 
onderwerp uitgemaakt van een 
mondeling overleg met de vaste 
Commissie voor Financiën (Tweede 
Kamer, zitting 1982-1983, 17 152, nr. 
10). Bij deze gelegenheid is nog eens 
duidelijk naar voren gekomen dat niet 
alleen onze voorgangers, maar ook de 
leden van de vaste Commissie 
beducht waren voor het subjectieve 
karakter van het in de ambtelijke nota 
ontwikkelde criterium «een ernstige 
mate van persoonlijke hulpbehoevend-
heid». Overeenkomstig de suggestie 
van de Raad hebben wi j de overwe-
gingen op grond waarvan de in de 
ambtelijke nota aangegeven weg niet 
is gevolgd duidelijker in de memorie 
van toelichting uiteengezet. 

Nader beraad over het wetsontwerp 
heeft ons tot de slotsom gebracht dat 

een compensatie in de sfeer van de 
buitengewone-lastenregeling niette-
min wenselijk is, zij het dat w i j daarbij 
denken aan toepassing van dezelfde 
objectieve criteria als gelden voor de 
aftrekken waarvan de afschaffing nu 
wordt voorgesteld. Een daartoe 
strekkende maatregel alsmede een 
voorziening ter dekking van de kosten 
van die maatregel zal zo spoedig 
mogelijk worden voorbereid. In de 
gewijzigde memorie van toelichting 
hebben wi j uiteengezet in welk licht 
wi j het voorliggende wetsontwerp 
zien en welke voornemens ons bij 
aanvaarding van het huidige voorstel 
voor ogen staan. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde ontwerp 
van wet en de overeenkomstig het 
vorenstaande gewijzigde memorie 
van toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 
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