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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 10 december 1982 

De vaste Commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit ontwerp van wet, brengt van haar voorlopige bevindingen 
als volgt verslag uit. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zeiden in hun beschouwing over 
dit ontwerp van wet met name de gevolgen voor de inkomenspositie van 
bejaarden en arbeidsongeschikten te zullen betrekken. Immers, ook op 
andere terreinen worden deze belastingplichtigen reeds financieel getroffen. 

Deze leden hadden er echter behoefte aan een opmerking vooraf van 
procedurele aard te maken. Zij hadden groot bezwaar tegen het op een 
verschillend tijdstip behandelen van het onderhavige ontwerp van wet en 
de nog in te dienen wetsontwerpen over de vervangende regeling in de 
sfeer van de buitengewone lasten en de dekking daarvoor door middel van 
een verhoging van de assurantiebelasting. De besluitvorming dient naar 
hun oordeel, over het gehele, onderling samenhangende pakket, plaats te 
vinden. 

De leden behorende tot de C.D.A.-fractie hadden met enige gemengde 
gevoelens kennis genomen van het wetsontwerp en de bijbehorende 
toelichting, en van de daarop betrekking hebbende brief van de Staatsse-
cretaris van Financiën aan de voorzitter van de vaste Commissie voor 
Financiën dd. 3 december 1982. Bij eerdere gelegenheden hadden deze 
leden zich reeds voorstander betoond van een vervanging van de huidige 
vaste, generale aftrekken voor bejaarden en arbeidsongeschikten door een 
regeling, waarbij extra kosten die voortvloeien uit ouderdom of arbeids-
ongeschiktheid, aftrekbaar zouden zijn, bij voorbeeld in de buitengewone-
lastenregeling. Het nu in behandeling zijnde wetsontwerp voorziet wel in 
de afschaffing van de eerstgenoemde aftrekken, doch niet in een vervan-
gende aanpassing van de buitengewone-lastenregeling. Blijkens de 
genoemde brief van 3 december kan gelijktijdige behandeling van beide 
zaken in december niet meer plaatsvinden; met het oog op de «ernstige 
gevolgen voor de rijksbegroting» wordt wel aangedrongen op spoedige 
behandeling van het onderhavige wetsontwerp. 
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Met het oog op de totstandkoming van een definitieve regeling waarin 
recht wordt gedaan aan de positie van bejaarden en arbeidsongeschikten 
achtten deze leden een gezamenlijke behandeling van beide elementen 
zeer gewenst. Aan de bezwaren die zij hadden tegen de nu voorgestelde 
gescheiden behandeling zou echter in belangrijke mate tegemoet gekomen 
kunnen worden indien in de memorie van antwoord volledig inzicht zou 
worden gegeven in de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-las-
tenregeling, en indien zou vaststaan dat deze met terugwerkende kracht op 
dezelfde datum zou ingaan als het huidige wetsontwerp. Kan de Regering 
dit toezeggen? 

Enige relativering past, naar de mening van deze leden, bij de voorziene 
«ernstige financiële gevolgen» die zouden voortvloeien uit vertraagde 
behandeling. Weliswaar is de bruto-opbrengst van het onderhavige 
wetsontwerp niet onaanzienlijk (f475 min.), maar na aftrek van de hogere 
sociale uitkeringen (f345 min.) en de hogere buitengewone-lastenaftrek 
(f75 min.) resteert «slechts» een netto-voordeel van deze gehele operatie 
van f55 min. Dit was voor deze leden overigens geen reden om niet mee te 
werken aan een spoedige plenaire behandeling. 

De leden van de fractie van D'66 zeiden grote bezwaren te hebben tegen 
de in dit wetsontwerp voorgestelde maatregelen. Zoals zij bij het debat 
over de regeringsverklaring hadden uiteengezet, waren deze leden met de 
Regering van mening dat bezuinigingen in de sfeer van de sociale zekerheid 
noodzakelijk zijn, maar dat bij het invullen van de bezuinigingsmaatregelen 
aan een aantal criteria voldaan zou moeten worden, te weten: 

- een samenhangende beleidsvisie; 
- het voorkomen van een opeenstapeling van maatregelen met negatieve 

effecten voor bepaalde groepen; 
- rechtvaardigheid; 
- gelijkberechtiging. 
Deze leden waren van mening dat de voorgestelde maatregelen aan 

géén van de hier genoemde criteria voldeden. Zij wezen het wetsontwerp 
in de huidige vorm dan ook af. Genoemde leden vroegen de Regering 
uiteen te zetten hoe zij de voorgestelde maatregelen in het kader van de 
hier genoemde criteria beoordeelt. 

Eveneens vroegen deze leden de Regering hoe de voorgestelde wetswij-
ziging zich verhoudt tot de ook door het kabinet bepleite wens tot vereen-
voudiging van de belastingwetgeving. Deze leden waren van mening dat 
de huidige voorstellen juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. 

Met betrekking tot een samenhangende beleidsvisie merkten zij op dat 
nu een wetsontwerp voorligt, waarin compenserende maatregelen aange-
kondigd worden, welke echter pas in een later stadium behandeld kunnen 
worden. Zij doelden hierbij op de nieuwe aftrek in de buitengewone-lasten-
regeling en de verhoging van de assurantiebelasting. Gezien de grote 
samenhang tussen deze maatregelen waren deze leden van mening dat 
deze wetsontwerpen tenminste gelijktijdig plenair behandeld zouden 
moeten worden. Deze leden vroegen nu reeds om een nadere motivering 
voor de keuze van de Regering voor verhoging van de assurantiebelasting 
ter compensatie van de verminderde belastingopbrengst als gevolg van de 
nieuwe aftrek in de buitengewone-lastenregeling. 

Tevens vroegen deze leden wat de Minister, in zijn brief van 3 december 
1982 aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën, bedoelt 
met de volgende opmerking inzake de inwerkingtreding van de aftrek in de 
buitengewone-lastenregeling: 

«... enige terugwerkende kracht van de voor te stellen maatregel (behoeft) 
niet op overwegende bezwaren te stuiten ...»? Zal bij aanvaarding van dit 
wetsontwerp de nieuwe aftrek in de buitengewone-lastenregeling niet met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1983 ingevoerd worden, zo vroegen de 
leden van de D'66-fractie. 
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Ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsaftrek waren deze leden van 
mening dat een samenhangende beleidsvisie in ieder geval zou moeten 
inhouden dat naast deze lastenverzwaring ook de kansen op betaald werk 
voor arbeidsongeschikten zo groot mogelijk gemaakt dienen te worden. In 
dit verband vroegen zij de Regering om spoed te betrachten met de 
behandeling van het wetsontwerp Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met gemengde gevoelens 
kennis genomen van het wetsontwerp tot afschaffing van de arbeidsonge-
schiktheids- en bejaardenaftrek. Enerzijds beseften zij zeer wel dat de nood 
van de schatkist noopt tot het zoeken naar middelen die daaraan tegemoet 
kunnen komen; anderzijds worden incidentele of op bepaalde groepen 
belastingplichtigen gerichte maatregelen getroffen, waardoor zij psycholo-
gisch en ook materieel anders behandeld worden dan andere belasting-
plichtigen. In dat kader vroegen zij hoe een en ander te rijmen valt met het 
adagium, verankerd in de Grondwet: «Geen privilegiën kunnen in het stuk 
van belastingen worden verleend» (artikel 189). Zij gingen ervan uit dat de 
in het geding zijnde aftrekken hen, zeker na de verminderingen die in 
vorige jaren zijn aangebracht, terecht tot uitdrukking brengen een verschil 
in draagkracht tussen bejaarden en arbeidsongeschikten en de overige 
belastingplichtigen. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met weinig enthousiasme kennis 
genomen van dit wetsontwerp. Hoezeer zij het belang van ombuigingen 
ook onderstreepten, het hier gekozen instrument kwam hun verre van 
logisch voor. Belastingverzwaring is in het algemeen al een versleten en 
nadelige maatregel, toegepast op bejaarden en invaliden heeft deze 
bovendien rampzalige gevolgen voor de inkomenspositie van deze zwakke 
groepen. Voor een dergelijke maatregel zijn zwaarwegende argumenten 
vereist, die deze leden echter niet hadden vernomen. Reeds meermalen 
hadden zij betoogd, dat het budgettaire argument alléén hen niet kon 
overtuigen. 

Hoezeer andere motieven op de belastingwetgeving inwerken, de 
draagkrachtgedachte is daarin nog steeds een belangrijke factor. Met de 
overweging dat de draagkracht van bejaarden en invaliden minder is 
vanwege extra kosten, is destijds een bescheiden verhoging van de 
belastingvrije voet voor deze groepen ingebouwd. 

Afschaffing van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken; 
uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling 

De P.v.d.A.-leden achtten de motivering van de Regering om afschaffing 
van de aftrekken voor te stellen een merkwaardige, zo niet een nogal 
schizofrene. Indien het waar is, dat extra kosten niet door alle arbeidsonge-
schikten en bejaarden worden gemaakt, maar door een (overigens vrij 
groot) deel van hen en wanneer het bovendien op onder andere uitvoerings-
technische gronden onwenselijk wordt geacht daarmee in een geïndividu-
aliseerde vorm rekening te houden, dan past het zeer wel in het streven 
naar het zo eenvoudig mogelijk houden van de heffing om met de extra 
kosten rekening te houden in de vorm van een verhoging van de belas-
tingvrije som. Deze leden zouden de stelling dat zulks niet het geval is 
graag nader toegelicht zien. Naar hun oordeel zou zeker uit het karakter van 
de belastingvrije som moeilijk af te leiden zijn dat maar beter in het geheel 
niet met het in het geding zijnde extra-kostenelement rekening zou 
moeten worden gehouden. Delen de bewindslieden niet het oordeel, zoals 
verwoord in de memorie van toelichting op wetsontwerp 17 152 (blz. 5) dat 
er uit een oogpunt van eenvoud en toepasbaarheid van de belastingheffing 
duidelijke voordelen verbonden zijn aan een aftrek in het kader van de 
horizontale tariefstructuur? 
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Deze leden wilden niet verhelen dat de Regering de scherpste kantjes 
van de potentiële uitvoeringsproblemen heeft weten te vermijden door als 
vervangende regeling te kiezen voor een forfaitaire aftrek, onder toepassing 
van dezelfde objectieve criteria als die welke nu gelden. Toch meenden zij 
dat langs deze weg niet tot een bevredigend resultaat wordt gekomen. 

Doordat de nieuwe aftrek wordt gerangschikt onder de uitgaven wegens 
ziekte, invaliditeit enz., wordt ze eerst effectief wanneer te zamen met deze 
uitgaven de drempel van 11 % wordt overschreden. De bij brief van 5 
februari (kamerstuk 17 152, nr. 9) aan de Kamer aangeboden nota maakt 
duidelijk dat van de bijna 1 miljoen potentiële gerechtvaardigden slechts 
een beperkt aantal belastingplichtigen overblijft dat de aftrekmogelijkheid 
in de praktijk kan realiseren. Op welk aantal wordt overigens (gezien de 
berekening van f75 min. aan extra kosten) gerekend? 

Het is geenszins uitgesloten dat op vrij korte termijn de buitengewone-
lastenregeling wordt herzien. Door middel van de zogenoemde Contouren-
nota van de ambtsvoorganger van de Minister (die door het kabinet 
blijkens het regeerakkoord als leidraad zal worden gehanteerd) zijn zowel 
drempel ais vermenigvuldigingsfactoren ter discussie gesteld. Door nu de 
beide aftrekken onder te brengen in de buitengewone-lastenregeling bergt 
die het grote risico in zich dat er voor betrokkenen binnen korte tijd 
wederom een wijziging in de fiscale positie optreedt (wederom in de zin 
van verslechtering). De aan het woord zijnde leden achtten dat op zijn 
zachtst gezegd weinig fraai. 

Binnen de thans bestaande regeling voor buitengewone lasten kunnen 
de aftrekken bovendien een kwantitatief verschillende betekenis krijgen ten 
gevolge van de werking van de vermenigvuldigingsfactoren. Ook dat 
achtten deze leden geen goede zaak. 

Zij hadden geconstateerd dat de vaste aftrekken in de sfeer van de 
buitengewone lasten zullen worden verlaagd, zodanig dat ze alleen met 
toepassing van de gemiddelde vermenigvuldigingsfactor van 1,5 op het 
thans geldende niveau blijven. Een grote groep zal daaraan evenwel niet 
toekomen omdat ze alleen bij incidentele andere kosten wegens ziekte e.d. 
in een bepaald jaar de drempel zal overschrijden. 

Deze leden zagen gaarne berekend op welk bedrag de extra kosten van 
de vervangende regeling moeten worden gesteld wanneer het huidige 
niveau van de aftrekken, los van de vermenigvuldigingsfactoren, zou 
worden gehandhaafd. 

Zij vroegen voorts hoeveel bejaarden naar verwachting in de buitenge-
wone-lastenregeling kunnen komen te vallen en welk bedrag daarmee 
zelfstandig gemoeid zal zijn. Kan dit vergeleken worden met het in de 
paragraaf «Financiële gevolgen» weergegeven ombuigingsresultaat van 24 
miljoen? 

Kan vervolgens worden uiteengezet hoeveel zin deze ombuigingsoperatie 
heeft voor zover het de bejaardenaftrek betreft? 

Uitvoering van het regeringsvoorsel legt een extra beslag op de 
belastingdienst van 150 manjaren, zo wordt in de memorie van toelichting 
gesteld. De tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden vroegen de Regering 
welke gevolgen daaraan werden verbonden. Bij de Kamer is immers nog 
steeds aanhangig een wetsontwerp ter zake van de T-biljetten. Daarmee 
moet een besparing worden bereikt, die reeds in de meerjarenraming is 
verwerkt. Heeft dit ontwerp tot gevolg dat de Regering extra menskracht 
aan de belastingdienst ter beschikking zal stellen? Met welk aantal zal naar 
schatting het aantal T-biljetten toenemen? Kan dit later weer aanleiding zijn 
de teruggavegrens te verhogen ten einde het aantal T-biljetten te beperken? 
Is ermee rekening gehouden dat veel bejaarden en arbeidsongeschikten de 
nieuwe potentiële aftrekmogelijkheid niet zullen kunnen effectueren, ook al 
wordt de drempel overschreden, omdat ze beneden de teruggavegrens 
blijven? Pakt ook uit dien hoofde de nieuwe regeling niet zeer ongelijk en 
daardoor onbillijk uit, omdat het eindresultaat veel weg heeft van het 
trekken van een lot uit de loterij? 
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Kan met betrekking tot het nieuw voor te stellen element in de buitenge-
wone-lastenregeling worden meegedeeld of ook kosten ten behoeve van 
de gehuwde niet-werkende vrouw dan wel kinderen in aftrek kunnen 
worden gebracht? Is met de meerkosten ten gevolge daarvan rekening 
gehouden? Om welke aantallen gaat het vermoedelijk? 

De leden behorende tot de C.D.A.-fractie konden in het algemeen 
instemmen met de hoofdmotivering van de voorgestelde afschaffing van 
de generale, op alle bejaarden en arbeidsongeschikten toepasbare aftrekken, 
namelijk dat er voor de meesten van hen «geen aanleiding is voor de 
conclusie dat de noodzakelijke kosten van bestaan in hun situatie afwijken 
van die kosten in vergelijkbare situaties van valide en niet-bejaarde 
personen» (memorie van toelichting, blz. 7). Het kwam hun alleszins 
redelijk voor om deze algemene aftrek te vervangen door een bijzondere 
regeling die gericht is op die groep van bejaarden en invaliden, wier kosten 
wel duidelijk hoger zijn. 

Zoals reeds eerder opgemerkt zouden deze leden gaarne inzicht hebben 
in de vorm van deze voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-las-
tenregeling, alvorens hun uiteindelijk oordeel te geven over het onderhavige 
wetsontwerp. De bewindslieden denken daarbij aan een uitbreiding met 
een forfaitaire aftrek van respectievelijk f424 en f606. Naar deze leden 
veronderstelden zal deze «aftrek» (zonder dat daarmee corresponderende 
kosten behoeven te worden aangetoond) worden toegepast op alle 
bejaarden en invaliden, die nu gebruik maken van de generale aftrekregeling. 
Toevoeging van het forfait aan de in aanmerking komende overige buiten-
gewone lasten zal ertoe leiden dat eerder de drempel wordt overschreden, 
hetgeen tot een echte aftrekpost leidt. Is deze veronderstelling juist? In 
hoeverre is deze regeling daarmee in strijd met de hoofdmotivering van 
het onderhavige wetsontwerp? 

Is het de bedoeling de bestaande buitengewone-lastenregeling overigens 
ongewijzigd te laten? Blijft de omschrijving van uitgaven die als buitenge-
wone lasten in aanmerking komen ongewijzigd? Is overwogen een categorie 
«extra kosten», die vooral voor bejaarden en invaliden relevant is en 
samenhangt met de grotere mate van hulpbehoevendheid, toe te voegen 
of uit te breiden in plaats van een forfaitaire regeling? Overwegen de 
bewindslieden nog onderscheid te maken tussen groepen arbeidsongeschik-
ten (bij voorbeeld naar het percentage van invaliditeit) en bejaarden? 

Het was deze leden opgevallen dat de voorgestelde regeling een betrek-
keiijk groot beslag in manjaren op de belastingdienst legt. Zij meenden dat 
toch in al die gevallen waarin de bijzondere lasten (ook met het extra 
forfait) beneden de drempel blijven en in al die gevallen waarin die lasten 
er (ook zonder dat forfait) bovenuit zouden zijn gegaan, geen extra werk uit 
de regeling voortvloeit en vroegen zich af of de overige gevallen (waarin 
het forfait tot drempeloverschrijding leidt) zo talrijk zullen zijn dat daaruit 
een zoveel grotere werklast voortvloeit. 

De leden, behorende tot de fractie van de V.V.D., konden er begrip voor 
opbrengen dat een kabinet, geplaatst voor een omvangrijke ombuigings-
problematiek op het terrein van de sociale zekerheid, kritisch kijkt naar de 
arbeidsongeschiktheids- en bejaardenaftrekken, waaromtrent immers 
reeds tijdens de zitting 1979-1980 door Regering en parlement als uitgangs-
punt is aanvaard, dat bedoelde aftrekken in hun huidige vorm moesten 
worden afgeschaft. Het onderhavige voorstel, waarin de gevolgen voor 
betrokkenen voor een niet onbelangrijk deel zullen worden gecompenseerd 
door een algemene forfaitaire aftrek in het kader van de buitengewone-
lastenregeling, was in de ogen van de hier aan het woord zijnde leden 
creatief. Immers de bestaansgrond van bedoelde aftrekken ligt in het al dan 
niet positief beantwoorden van de vraag of in de huidige omstandigheden 
voor bejaarden en invaliden het niveau van de noodzakelijke uitgaven voor 
huishoudelijke of persoonlijke verzorging hoger ligt dan voor anderen, die 
aan het arbeidsproces volwaardig kunnen deelnemen. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 670, nr. 4 5 



De leden van de V.V.D.-fractie konden instemmen met de conclusie van 
de Regering dat deze vraag slechts voor een deel van de bejaarden en 
arbeidsongeschikten positief valt te beantwoorden. Dat de Regering, in 
afwijking van de voorstellen in de Miljoenennota 1983, nu voorstelt de door 
de afschaffing getroffen bejaarden en arbeidsongeschikten tegemoet te 
komen verheugde deze leden, te meer daar de voorgestelde compensatie-
regeling de pijn daar verzacht waar nodig, namelijk voor die bejaarden en 
arbeidsongeschikten, die inderdaad hogere kosten hebben dan diegenen 
die volwaardig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. 

Dit alles nam overigens voor de hier aan het woord zijnde leden niet 
weg, dat de fundamentele aarzelingen, welke namens hun fractie in het 
mondeling overleg van 21 oktober 1982 (17 152, nr. 10) naar voren waren 
gebracht over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot afschaffing 
van bovenvermelde aftrekken, nog steeds aanwezig waren. Zagen deze 
leden het juist dat per saldo de voorstellen van de Regering slechts een 
budgettair positief gevolg hebben van f46,5 min.? Immers, blijkens de 
memorie van toelichting leidt het wetsvoorstel tot een ombuigingsresultaat 
van f129 min., doch de voorgestelde nieuwe forfaitaire aftrek kost f75 min. 
en legt bovendien een extra beslag op de belastingdienst van ca. 150 
manjaren, hetgeen structureel tot een extra kostenpost van ca. f7,5 min. 
leidt (bij f50000 geschatte kosten per manjaar). 

Beschouwt men, enigszins vrij, de geschatte 150 manjaren extra werk 
voor de belastingdienst als perceptiekosten voor de voorgestelde nieuwe 
regeling, dan vraagt een ombuiging van per saldo f54 min. (f129 min. —f75 
min.) ca. f7,5 min. aan kosten, of wel bijna 14%. 

Was het derhalve niet mogelijk geweest, zo vroegen deze leden zich af, 
mede gezien het feit dat de bestaande aftrekregeling het voordeel heeft van 
een eenvoudige uitvoerbaarheid en van een grote begrijpelijkheid voor de 
belastingplichtige, de bestaande regeling te handhaven en het hierdoor 
veroorzaakte budgettaire verschil op een andere wijze te dekken? 

Deze leden zagen gaarne een cijfermatige toelichting op het gestelde op 
bladzijde 7 van de memorie van toelichting, waar de middelenderving ten 
gevolge van de voorgestelde nieuwe forfaitaire aftrek op f75 min. wordt 
geschat. 

De leden van de D'66-fractie hadden geconstateerd dat twee algemene 
aftrekken worden ingeruild voor een nieuwe aftrek in de sfeer van de 
buitengewone-lastenregeling. Alleen al het feit dat het beslag op de belas-
tingdienst toeneemt met 150 manjaren als gevolg van de voorgestelde 
maatregelen getuigt van een aanzienlijke toename van de complexiteit in de 
belastingwetgeving, zo meenden deze leden. Zij verwezen in dit verband 
tevens naar de argumentatie tegen de uitbreiding van de buitengewone-las-
tenregeling, zoals die in de memorie van toelichting is opgenomen en zoals 
die verwoord is door de toenmalige Minister van Financiën op 21 oktober 
1982. De leden van de fractie van D'66 vroegen de Regering wat de gevolgen 
zijn van de voorgestelde maatregelen voor de macro-economische, collectieve 
lastendruk. 

De leden van de P.S.P.fractie constateerden dat de Regering nu wel 
bereid is over te gaan tot een forfaitaire buitengewone-lastenaftrek, 
ondanks de aanvankelijke bezwaren daartegen. Daarmee zou een bedrag 
van f75 min. gemoeid zijn. Kan worden aangegeven waarop dit bedrag is 
gebaseerd? Is daarin ook begrepen de uitbreiding van de belastingdienst, 
wat daarbij nodig is? Welk bedrag is met die uitbreiding gemoeid? Bovendien 
vroegen de leden van de P.S.P.-fractie of de toeneming van de bijstands-
kosten ad f 15 min. geheel ten laste komt van het Rijk, of dat ook de gemeenten 
daar bovenop nog eens ca. f 1,5 min. aan extra bijstandsuitgaven moeten 
uitbetalen. Zo ja, wordt dit bedrag dan weer via verhoging van het ge-
meentefonds aan de gemeenten uitgekeerd? 
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Zoals in de memorie van toelichting wordt aangekondigd, ligt het in de 
bedoeling een individueel gerichte extra aftrek van buitengewone lasten in 
het leven te roepen, gebaseerd niet op de subjectieve omschrijving van «in 
ernstige mate hulpbehoevend» zoals in het ambtelijk rapport van maart 
1981 is voorgesteld, maar gebaseerd op objectieve criteria, aldus de 
S.G.P.-leden. De leden van de fractie van de S.G.P. waren nieuwsgierig 
naar de omschrijving daarvan. Zijn wellicht inmiddels de resultaten van de 
budgetonderzoeken niet-actieven bekend, die de nodige bouwstenen daarvoor 
hebben kunnen aandragen? Zo ja, is de bewindsman bereid die resultaten 
bij de memorie van antwoord over te leggen? Kan overigens reeds nu al 
worden ingegaan op de nieuwe criteria? 

Deze leden wezen erop, dat met name ten aanzien van bejaarden een 
financiële terugval plaatsvindt ten tijde van de pensionering. Daarin zou 
een reden kunnen liggen de drempel van de ziektekosten voor deze groep 
belastingplichtigen lager te stellen. Met name voor hen die andere inkomsten 
hebben boven het AOW-pensioen is dat van belang. 

Zoals bekend zijn er belastingplichtigen die overwegende bezwaren van 
godsdienstige aard hebben tegen elke vorm van verzekering (de z.g. 
gemoedsbezwaarden). Dat betekent dat deze groep burgers hun recht op 
de voorzieningen niet geldend kan maken. Het kwam deze leden voor dat in 
de hoogte van de nieuwe aftrek voor buitengewone lasten tenminste 
rekening moet worden gehouden met dit gegeven, zodat voor deze 
betrokkenen, die op het aangiftebiljet hun gemoedsbezwaar kenbaar 
kunnen maken, een hogere aftrek zal kunnen gelden. Het gaat materieel om 
een zelfde soort regeling als in de wet is opgenomen voor hen die uit 
hoofde van genoemde bezwaren geen kinderbijslag aanvragen. 

Met betrekking tot het voornemen van invoering van de nieuwe aftrek, 
vroegen deze leden of de koppeling aan de drempelwaarden voor de 
ziektekostenaftrek, de mogelijkheid van daadwerkelijke toepassing van de 
aftrek niet sterk verkleinen zal. Met name ook omdat voor de bejaarden in 
het algemeen een aanzienlijk lagere premie Ziekenfonds geldt, nl. voor hen 
die alleen AOW-pensioen genieten, dan wel toegelaten zijn tot de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering. Deze leden vroegen dan ook of de schatting van 
ongeveer 240 000 belastingplichtigen die van de aftrek daadwerkelijk 
gebruik zouden kunnen maken niet aan de hoge kant zal zijn. Kan daarop 
nader worden ingegaan? 

Kan ook worden aangegeven welk «voordeel» er voor de sociale fondsen 
zal zijn indien op basis van de netto-nettokoppeling de nieuwe aftrek moet 
worden toegepast? 

Hoewel de leden van de R.P.F.-fractie het een verbetering achtten dat de 
bewindslieden afschaffing van die aftrekken alsnog combineren met een 
forfaitaire aftrekmogelijkheid in de sfeer van de buitengewone lasten, 
meenden zij dat hiermee volstrekt onvoldoende compensatie wordt 
geboden. Alleen die bejaarden en invaliden, wier ziektekosten de vrij hoge 
drempel overschrijden, behouden volgens het voorstel een aftrek die 
globaal hetzelfde bereikt. Hierbij gaan de bewindslieden uit van de gemid-
delde factor 1 Vi, wat een vrij ruwe benadering is. Indien in het voorgaande 
jaar de ziektekosten onder de drempel bleven en in het betreffende jaar 
daarboven uitgaan, is de factor slechts 11M. Alleen indien drie jaar achtereen 
de ziektekosten de drempel overschrijden, is de factor Ï3U. Deze wisseling 
van de hoogte van de aftrek treedt op los van het bejaard of arbeidsongeschikt 
zijn. Deze leden vernamen gaarne of dit effect ook door de Regering 
beoogd wordt. 

Deze regeling, die de fiscale wetgeving verder compliceert, neemt bij de 
belastingdienst 150 mensen in beslag. De leden van de R.P.F.-fractie 
informeerden of hiervoor extra werving zal plaatsvinden zodat de voorge-
nomen personeelsuitbreiding voor de fraudebestrijding niet onder druk zal 
komen te staan. 
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Het netto-ombuigingsresultaat van afschaffing van met name de bejaar-
denaftrek is zeer miniem (24 miljoen); rekening houdend met het extra 
werk voor de belastingdienst ontbreekt hier ook het budgettaire argument. 
De leden van de R.P.F.-fractie informeerden of was overwogen de bejaar-
denaftrek alsnog in de huidige vorm te doen voortbestaan, en indien zulks 
niet het geval is, vernamen zij gaarne een nadere motivering van de 
voorgenomen afschaffing van de aftrekken. 

De voorgestelde afschaffing van arbeidsongeschiktheids- en bejaardenaf-
trek leek weinig logisch volgens het lid van de G.P.V.-fractie. Zo wordt 
opgemerkt dat voor een algemene aftrekregeling geen reden meer is. Een 
geïndividualiseerde regeling, waarbij rekening wordt gehouden met de 
werkelijk gemaakte kosten, wordt om uitvoeringstechnische redenen 
afgewezen. Het niet geven van compensatie voor het vervallen van de 
aftrekken (behalve voor zover het het minimumniveau betreft) wordt echter 
ook niet verantwoord geacht. Daarom wordt een nieuwe forfaitaire aftrek-
regeling voorgesteld. De G.P.V.-fractie vroeg wat deze nieuwe forfaitaire 
aftrekregeling, die ondergebracht zou moeten worden bij de overige 
uitgaven wegens ziekte, invaliditeit enz. vóór heeft op de bestaande 
aftrekregeling, behalve dan, dat deze laatste het Rijk meer kost? Weliswaar 
zullen voor de nieuwe aftrek dezelfde objectieve criteria gelden als voor de 
bestaande aftrek, maar daarnaast wordt een element van willekeur inge-
bracht omdat de nieuwe aftrek pas van belang wordt als deze met de 
andere kosten ter zake van ziekte en invaliditeit het drempelbedrag over-
schrijdt. Het effect van de forfaitaire aftrek wordt op deze manier toch 
afhankelijk van toevallige factoren? 

De G.P.V.-fractie was niet enthousiast over de nieuwe regeling mede 
gezien het feit dat er naar schatting 150 manjaren extra mee gemoeid 
zullen zijn bij de belastingdienst. Is dit afgewogen tegen de extra werkbe-
lasting die het in rekening brengen van de werkelijke kosten met zich mee 
zou brengen? Welke kosten zijn gemoeid met de geraamde 150 extra 
manjaren? Zijn deze inbegrepen in de genoemde f75 min.? Hoe denken de 
bewindslieden overeen halvering van de bestaande aftrekbedragen, 
gecombineerd met de voorgestelde verhoging van de assurantiebelasting 
van 6 naar 7% om het totale ombuigingsresultaat te behouden? 

Gevolgen voor de diverse inkomensposities 

Gaarne zagen de tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden over de jaren 
1981 t/m 1983 een overzicht tegemoet van de cumulatieve inkomenseffecten 
van maatregelen die zijn, respectievelijk worden getroffen en die bejaarden 
en arbeidsongeschikten raken. Zij zagen de weergave van dit inkomensbeeld 
graag afgezet tegen de gemiddelde inkomensontwikkeling. Blijkt dan niet 
dat er voor de betrokkenen diep ingrijpende maatregelen zijn, respectievelijk 
worden getroffen, die hun positie ver gaand verslechteren? Acht de 
Regering in dat licht gezien de onderhavige maatregel nog wel verantwoord? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met waardering kennis genomen 
van het feit dat de netto-inkomenspositie van degenen, die enkel van een 
AOW-, AWW- of AAW-uitkering moeten leven door de in dit wetsontwerp 
voorgestelde afschaffing van de aftrekken niet wordt aangetast. De inko-
menseffecten, vooral bij de lagere inkomens, zijn overigens eveneens zeer 
bescheiden, behalve voor de gehuwde arbeidsongeschikten met uitsluitend 
een WAO-uitkering, voor wie de inkomensachteruitgang reeds bij een 
belastbaar inkomen van f25 000 meer dan 1% bedraagt. Zij namen op 
grond van deze gegevens aan dat deze gehele operatie dus zal leiden tot 
een netto-inkomensverbetering voor hen die enkel van een AOW-, AWW-
of AAW-uitkering moeten leven (en hoge buitengewone lasten hebben), 
zodra de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling zal 
zijn ingegaan. Is deze conclusie juist? 
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De leden van de fractie van D'66 waren van mening, dat de Regering het 
criterium aangaande het voorkomen van een opeenstapeling van negatieve 
maatregelen voor bepaalde groepen wel erg licht had laten wegen ten 
aanzien van bejaarden, maar vooral ten aanzien van arbeidsongeschikten. 
Naast afschaffing van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrek heeft 
immers een groot aantal andere maatregelen belangrijke negatieve 
effecten op de inkomenspositie van bejaarden en arbeidsongeschikten. Te 
noemen zijn: 

- de bevriezing van de sociale uitkeringen; 
- de premieverzwaring; 
- de afschaffing van de WAM-toeslag; 
- de afschaffing van de invaliditeitsvrijstelling in de motorrijtuigenbelas-

ting; 
- de verlaging inkomensgrens vervoersvoorzieningen AAW; 
- de wijziging werkingssfeer minimumdagloon; 
- de herziening anticumulatiebeperking WSW/WAO/AAW; 
- de heffing eigen-bijdrage in de AWBZ en op recept; 
- de vermindering van de overlijdensuitkering ingevolge de AOW. 
De leden van de fractie van D'66 hadden kennis genomen van de brief 

van de Minister van Financiën van 26 oktober 1982 (17 152, nr. 10, bijlage), 
waarin een overzicht gegeven wordt van de cumulatieve koopkrachteffecten 
die voortvloeien uit de verschillende aangekondigde ombuigingsmaatre-
gelen ten aanzien van bejaarden en arbeidsongeschikten. Zij vonden het 
overzicht echter niet voldoende duidelijk. Zij vroegen de Minister daarom 
een nadere uitsplitsing te geven van de cumulatieve koopkrachteffecten 
voor bejaarden naar verschillende inkomenscategorieën. Zij vroegen de 
Minister eveneens in te gaan op de effecten die zich moeilijk laten vertalen 
in een overzicht van koopkrachteffecten. Kan globaal worden aangegeven 
welke effecten voor bepaalde groepen mogelijk zijn? Tevens vroegen deze 
leden naar de positieve koopkrachteffecten die verwacht kunnen worden 
van de voorgestelde forfaitaire aftrek in de sfeer van de buitengewone-
lastenregeling. 

Tot slot vroegen de leden van de fractie van D'66 wat de gevolgen van de 
voorgestelde maatregelen zijn voor de macro-economische, collectieve 
lastendruk. 

De leden van de P.S.P.-fractie konden, onder verwijzing naar hun standpunt 
bij de behandeling van eerdere wetsontwerpen ter verlaging van de 
bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken, kort zijn. De motivering 
voor de verlaging, c.q. afschaffing van de aftrekken is er de afgelopen jaren 
niet sterker op geworden, zo constateerden zij. Dit klemt te meer, daar juist 
de bejaarden en arbeidsongeschikten de afgelopen jaren toch al sterk in 
hun inkomen zijn aangetast en er voor 1983, naast de «bevriezing», met 
name ten aanzien van de arbeidsongeschikten allerhande maatregelen 
worden genomen, waardoor zij nog eens extra in koopkracht achteruit 
zullen gaan. Daar boven op komen dan nog eens bezuinigingen in de 
gezins- en bejaardenzorg, eigen bijdragen voor geneesmiddelen, enz., die 
juist ook het voorzieningenniveau voor deze groepen aantasten. Kan, in 
aanvulling op de Bijlage bij het verslag van het recent gevoerde mondeling 
overleg (17 152, nr. 10), worden aangegeven wat de koopkrachteffecten zijn 
voor bejaarden en WAO-ers van de maatregelen in de premiesfeer en van 
de overige maatregelen, waarmee bejaarden en WAO-ers worden gecon-
fronteerd? Kan daarbij ook de positie van bejaarden met een klein aanvullend 
pensioen worden betrokken? 

De leden van de S.G.P.-fractie voerden aan dat uit de discussies, die 
gevoerd zijn over wetsontwerp 17 152 en tijdens het mondeling overleg 
met de vaste commissie voor Financiën, kan worden afgeleid dat op zich 
zelf beschouwd een meer op de afzonderlijke belastingplichtige gerichte 
benadering de rechtvaardigheid in de verdeling van de draagkracht beter 
kan benaderen dan de algemene aftrekken zoals die nu bestaan. Uit de 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 670, nr. 4 9 



brief van de Minister van Financiën van 26 oktober 1982 (17152, nr. 10, 
bijlage) blijkt in ieder geval dat een aantal belastingplichtigen aanzienlijke 
bedragen moet inleveren, terwijl daarin nog niet eens alle maatregelen 
voor 1983 zijn verdisconteerd. Kan de Minister gegevens verschaffen 
omtrent de gevolgen van al deze maatregelen voor gezinnen met 2, 4 en 6 
kinderen? De leden hier aan het woord zagen in het voorstel een inkomens-
politieke maatregel, gericht op nivellering. Immers, alle betrokkenen met 
een meer dan minimaal inkomen verliezen hun aanspraak op aftrek, terwijl 
de minima op grond van de netto-netto-koppeling volledig schadeloos 
worden gesteld. Deze leden vroegen om een integraal overzicht van alle 
maatregelen, zowel in guldens als in procenten, die van invloed zijn op de 
inkomenspositie van bejaarden en minder-validen. Deze leden hadden 
kennis genomen van de brief van de Cosbo (brief van 20 oktober 1982) over 
de invoering van een beperkte individuele aftrek als buitengewone last. 
Met name wezen zij op het feit dat bij voorbeeld gratis gezinshulp niet 
bestaat en dat de 65+kaart eerder uitlokt tot het doen van meer uitgaven. 
Ook vroegen deze leden naar een onderbouwing dat de extra kosten niet 
meer dan ongeveer f 10 a f 12 per week zouden bedragen. Het lijkt er 
veel op dat, zonder onderzoek, het lage bedrag van de aftrek als basis is 
genomen. Is dat een goede basis om daarop een verantwoord beleid te 
voeren? 

De uitwerking van de maatregel is (mede door uiteenlopende koppelings-
mechanismen in de sociale uitkeringen) zeer uiteenlopend voor de verschil-
lende groepen. De leden van de R.P.F.-fractie zagen daarin een ondersteuning 
van hun opvatting dat de maatregel willekeurig en niet structureel is. 
Verhoging van de weduwenuitkeringen is voor betrokkenen zeker welkom, 
maar rond 1 %-inkomensteruggang voor WAO-ers is amper te rechtvaardi-
gen. 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De griffier voor dit verslag, 
Van der Windt 
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