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Algemeen 

Wij hebben er goede nota van genomen dat de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. met name de gevolgen voor de inkomenspositie van bejaarden 
en arbeidsongeschikten in hun beschouwing over dit wetsontwerp betrekken 
omdat deze belastingplichtigen ook op andere terreinen financieel worden 
getroffen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A. en D'66 maken hun 
bezwaren kenbaar over de voorgestelde procedure waarbij de afschaffing 
van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken op een eerder 
tijdstip wordt behandeld dan de vervangende regeling in de sfeer van de 
buitengewone lasten. Zij vragen gezien de samenhang van dit wetsontwerp 
met de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling en 
het voorstel tot verhoging van de assurantiebelasting om een gelijktijdige 
plenaire behandeling van het gehele pakket maatregelen. 

Wij hebben er begrip voor dat deze leden een gezamenlijke behandeling 
van de in dit kader aan de orde zijnde maatregelen gewenst achten. Wat 
betreft de samenhang met de verhoging van de assurantiebelasting 
vertrouwen wij erop dat de schriftelijke behandeling van dit wetsontwerp 
zo tijdig kan worden afgerond dat dit een gezamenlijke behandeling niet in 
de weg staat. Het is door het late tijdstip waarop de besluitvorming over 
een compenserende regeling heeft plaatsgevonden, echter niet mogelijk 
gebleken het wetsontwerp met betrekking tot de uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling reeds medio december 1982 in te dienen. De 
bezwaren van een gescheiden behandeling menen wij, overeenkomstig de 
suggestie van de leden van de C.D.A.-fractie, te kunnen ondervangen door 
een volledig inzicht te geven in de voorgenomen uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling. Na deze paragraaf geven wij daarom eerst 
een uitvoerige uiteenzetting over de voorgenomen uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling. Wij achten het in het onderhavige geval - dit 
in antwoord op een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie - gewenst de 
nieuwe aftrek evenals de afschaffing van de aftrekken per 1 januari 1983 te 
laten ingaan. Dit behoeft met betrekking tot de nieuwe aftrek niet op 
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overwegende bezwaren te stuiten omdat de voor te stellen maatregel een 
lastenverlichting betreft. Over de naar de mening van deze leden passende 
relativering van de ernstige financiële gevolgen die voort zouden vloeien uit 
een vertraagde behandeling van dit wetsontwerp merken wij op dat de 
verhoging van een aantal sociale uitkeringen welke voortvloeit uit ons 
voorstel, wordt gefinancierd uit premies volksverzekeringen zodat uitstel 
van de behandeling van dit voorstel zou leiden tot derving van de voorziene 
extra loon- en inkomstenbelasting en daarmede tot een aanzienlijke tegen-
valler voor de rijksbegroting. Wij zijn deze leden dan ook erkentelijk dat zij 
willen meewerken aan een spoedige plenaire behandeling. 

De leden van de fractie van D'66 die grote bezwaren hebben tegen de in 
dit wetsontwerp voorgestelde maatregelen, vragen de Regering uiteen te 
zetten hoe zij de voorgestelde maatregelen beoordeelt in het kader van de 
door deze leden bij het debat over de regeringsverklaring genoemde 
criteria, te weten een samenhangende beleidsvisie, het voorkomen van een 
opeenstapeling van maatregelen met negatieve effecten voor bepaalde 
groepen, rechtvaardigheid en gelijkberechtiging. 

In het vervolg van deze memorie komen de drie eerstgenoemde criteria 
bij de diverse aspecten van het voorgestelde pakket maatregelen aan de 
orde. Wij hopen met deze uiteenzettingen duidelijk te maken dat de 
maatregelen voldoen aan de door deze leden genoemde criteria. Wat 
betreft het aspect van de gelijkberechtiging van man en vrouw menen wij 
dat dit aspect vrijwel geen rol speelt bij de voorstellen. Wel is het zo dat de 
vereenvoudiging van de tariefstructuur als gevolg van de afschaffing van 
de aftrekken een complicatie minder oplevert in de problematiek van de 
gelijkberechtiging in de sociale zekerheid en de in de nota Op weg aangesneden 
materie. Daartegenover staat - dit geven wij deze leden toe - dat de 
uitbreiding van de buitengewone lastenregeling geen bijdrage levert aan 
de wenselijke vereenvoudiging van de belastingwetgeving. 

Met betrekking tot het verzoek van de aan het woord zijnde leden een 
nadere motivering voor de keuze van de Regering voor verhoging van de 
assurantiebelasting te mogen ontvangen, menen wij te kunnen volstaan 
met een verwijzing naar de memorie van toelichting bij het inmiddels 
ingediende wetsontwerp tot verhoging van de assurantiebelasting. 

Aan het adres van deze leden willen wij nog eens verduidelijken hoe wij 
de formele gang van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling zien. Wij achten het, zoals gezegd, gewenst 
dat de nieuwe aftrek zowel voor de loonbelasting als de inkomstenbelasting 
toepassing vindt met ingang van het kalenderjaar 1983. Om dit resultaat te 
bereiken zal niet aan terugwerkende kracht tot 1 januari 1983 zijn te 
ontkomen omdat het betreffende wetsontwerp eerst in 1983 het Staatsblad 
zal kunnen bereiken. Om deze terugwerkende kracht zo veel mogelijk te 
beperken en daarmee te bereiken dat zo spoedig mogelijk vermindering 
van loonbelasting voor daarvoor in aanmerking komende belastingplichtigen 
mogelijk wordt, is het van belang dat het op korte termijn in te dienen 
wetsontwerp zo spoedig mogelijk tot wet zal worden verheven. Naar onze 
mening is de inhoudelijke beoordeling van de uitbreiding van de buitenge-
wone-lastenregeling die de leden van verschillende fracties thans aan de 
orde hebben gesteld, daarvoor ten zeerste bevorderlijk. 

Wij zijn het met deze leden eens dat de kansen op betaald werk voor 
arbeidsongeschikten zo groot mogelijk gemaakt dienen te worden. De 
behandeling van het wetsontwerp Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
heeft onze aandacht. De werkzaamheden aan de memorie van antwoord 
zijn echter enigszins vertraagd in verband met noodzakelijk gebleken 
overleg. 

De leden van de fractie van de S.G.P. die met gemengde gevoelens 
hebben kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp, vestigen onze 
aandacht op het adagium, verankerd in de Grondwet: «Geen privilegiën 
kunnen in het stuk van belastingen worden verleend». 
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Wij zijn van mening dat onze voorstellen zeker niet strijdig zijn met dit 
adagium. Met de nieuwe aftrek in het kader van de buitengewone-lastenre-
geling worden draagkrachtverschillen op een meer individuele wijze 
gehonoreerd. Dit bevordert onzes inziens een gelijke behandeling van 
belastingplichtigen. 

Naar aanleiding van de beschouwing van de leden van de R.P.F.-fractie 
merken wij op dat met de uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling 
de draagkrachtgedachte naar onze mening optimaal tot haar recht komt. 
Deze uitbreiding betekent ook dat juist de inkomenspositie van bejaarden 
en invaliden met veel ziektekosten, een relatief zwakke groep, wordt 
ontzien en dat in die positie zelfs belangrijke verbeteringen optreden. 

Voorgenomen uitbreiding van de regeling voor aftrek wegens buitenge-
wone lasten met een vaste aftrek wegens arbeidsongeschiktheid of 
ouderdom 

De hoofdlijnen van de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-
lastenregeling zijn reeds beschreven in de memorie van toelichting bij het 
onderhavige wetsontwerp. Zoals aldaar werd vermeld, is gekozen voor een 
vaste aftrek van f424 voor arbeidsongeschikten en ongehuwde bejaarden 
en van f606 voor gehuwde bejaarden, die te zamen met de uitgaven ter 
zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden tot aftrek kan 
leiden indien de ziektekostendrempel van de regeling voor buitengewone 
lasten wordt overschreden. De nieuwe vaste aftrek komt, rekening houdend 
met een - gemiddelde - vermenigvuldigingsfactor van 1 '/a voor kosten die 
de ziektekostendrempel overschrijden, uit op het niveau van de in 1982 
geldende bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken. De inkomensge-
volgen van de nieuwe aftrek wijken niettemin af van die van laatstbedoelde 
aftrekken. Of voor de belastingplichtige gunstige gevolgen optreden hangt 
af van de individuele situatie waarin hij verkeert met betrekking tot de 
kosten van ziekte, invaliditeit, enz. en van de ziektekostendrempel en de 
vermenigvuldigingsfactoren van de buitengewone-lastenregeling die voor 
hem gelden. In het algemeen kan worden gezegd dat de inkomensgevolgen 
van de nieuwe aftrek individueel zeer verschillend zijn. Door de omstandig-
heid dat de nieuwe aftrek niet van invloed is op het koppelingsmechanisme 
voor de sociale uitkeringen, kan deze aftrek ook gunstige inkomensgevolgen 
hebben voor de sociale minima. 

De nieuwe aftrek zal in beginsel toekomen aan alle belastingplichtigen 
die voldoen aan de criteria die golden voor de bejaardenaftrekken en de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek. Dit houdt tevens in dat er een aftrekmogelijk-
heid ontstaat voor de belastingplichtige met een arbeidsongeschikte 
echtgenote die geen eigen inkomen geniet. Voor deze echtgenote kan de 
belastingplichtige voortaan recht doen gelden op de nieuwe vaste aftrek, 
terwijl voorheen bij zijn echtgenote door het ontbreken van inkomen geen 
arbeidsongeschiktheidsaftrek kon worden toegepast. De beoordeling van 
de arbeidsongeschiktheid van echtgenotes zonder arbeidsinkomen zal in 
de aanvang wel problemen opleveren. Niettemin menen wij dat het 
karakter van de buitengewone-lastenregeling meebrengt dat de nieuwe 
aftrek ook in deze gevallen moet worden toegepast. 

De voor te stellen aftrek wegens arbeidsongeschiktheid of ouderdom 
heeft een forfaitair karakter. Om praktische redenen zal zonder bewijs 
worden aangenomen dat op de arbeidsongeschikte of bejaarde belasting-
plichtige uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom 
drukken. Met de nieuwe aftrek worden geacht extra uitgaven te zijn 
vergolden andere dan die welke tot de aftrekbare uitgaven ter zake van 
ziekte, invaliditeit en bevalling behoren. De aftrek zal daarom als een 
afzonderlijke uitgavencategorie worden geformuleerd en daardoor niet van 
invloed zijn op de aftrekbaarheid van de limitatief opgesomde uitgaven ter 
zake van ziekte, invaliditeit enz. 
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Voor de voor te stellen vaste aftrek zal naast de belastingplichtige alleen 
in aanmerking komen de niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenote; uitgaven voor verwanten komen dus niet in aanmerking. Een 
duurzaam gescheiden levende echtgenote, kinderen en andere verwanten 
die worden genoemd in verband met de categorie uitgaven ter zake van 
ziekte, invaliditeit enz., kunnen zelf recht doen gelden op aftrek wegens 
buitengewone lasten. 

De opzet van de aftrek wegens buitengewone lasten brengt mee dat per 
persoon met de voorgestelde aftrek moet worden rekening gehouden. 
Indien man èn vrouw arbeidsongeschikt zijn, kan de aftrek van f424 
derhalve twee keer in aanmerking worden genomen bij de man. Ook indien 
één van beiden arbeidsongeschikt is en de andere echtgenoot bejaard is, 
kan de aftrek van f424 twee keer worden toegepast. Alleen indien beide 
echtgenoten bejaard zijn, zal de gezamenlijke aftrek worden beperkt tot 
f606. 

Ten slotte menen wij dat op grond van praktische overwegingen het de 
voorkeur verdient, dat de voorwaarden voor de nieuwe aftrek bij het begin 
van het kalenderjaar moeten zijn vervuld zodat de aftrek vrijwel steeds over 
een vol jaar kan worden toegepast. 

Aan deze memorie hebben wij een bijlage toegevoegd waarin een 
concept-wetsontwerp is opgenomen. Uit dit concept blijkt hoe wij de 
wettelijke vormgeving van hetgeen hiervoor is uiteengezet, zien. In dit 
concept is een voorziening opgenomen om de nieuwe aftrek met ingang 
van 1984 aan te passen aan de inflatie. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds werd aangegeven, zal de voor 
te stellen uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling een extra beslag 
op belastingdienst leggen omdat het aantal te verlenen verminderingen 
loonbelasting, het aantal aanslagen inkomenstenbelasting en de daarmee 
samenhangende voorlichtings-, beoordelings- en administratieve werkzaanv 
heden enz. zullen toenemen. Met deze uitbreiding zijn naar schatting circa 
150 manjaren gemoeid. Bij deze schatting is rekening gehouden met een 
stijging van het aantal potentiële buitengewone-lastengevallen met 
250 000. Het aantal te beschrijven posten zal daardoor met 75000 a 100 000 
toenemen hetgeen circa 100 manjaren zal vergen. Ook het aantal te 
verlenen verminderingen van loonbelasting zal flink toenemen. De daarmee 
gemoeide werkzaamheden kunnen worden geschat op circa 30 manjaren. 
De overige werkzaamheden brengen een beslag op de belastingdienst van 
naar schatting circa 20 manjaren mee. 

Het voornemen de voor te stellen maatregel toepassing te laten vinden 
met ingang van het kalenderjaar 1983 zal voor de loonbelasting uiteraard 
extra uitvoerings- en voorlichtingsproblemen met zich meebrengen. Om te 
komen tot een zo goed mogelijke voorlichting zal een folder worden 
samengesteld. Indien het wetsontwerp in het begin van 1983 tot wet wordt 
verheven, komt de nieuwe aftrek niettemin tot zijn recht omdat bij vermin-
deringen van loonbelasting die in de loop van 1983 worden verleend, het 
volle jaarbedrag van de aftrek wegens buitengewone lasten zal worden 
verdeeld over de nog niet verstreken loontijdvakken. Met betrekking tot 
verzoeken om vermindering van loonbelasting voor 1983 in verband met 
uitgaven ter zake van ziekte enz. van arbeidsongeschikte of bejaarde 
werknemers die reeds zijn afgedaan is er rekening mee gehouden dat op 
een later tijdstip eventueel tot herziening moet worden overgegaan. 

Afschaffing van de bejaardenaftrekken en van de arbeidsongeschiktheids-
aftrek; uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling 

De tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden achten de motivering van de 
Regering om afschaffing van de aftrekken voor te stellen een merkwaardige. 
Zij merken op dat het in het streven naar het zo eenvoudig mogelijk 
houden van de belastingheffing zeer wel past om met extra kosten van 
arbeidsongeschikten en bejaarden rekening te houden in de vorm van een 
verhoging van de belastingvrije som. Deze leden zouden de stelling dat 
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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 kosten-
element rekening zou moeten worden gehouden. 

Wij zijn evenals deze leden van mening dat via een verhoging van de 
belastingvrije som op vrij eenvoudige wijze met extra kosten van arbeids-
ongeschikten en bejaarden rekening kan worden gehouden. Wij hebben 
geen behoefte deze leden van het tegendeel te overtuigen. Een geheel 
andere zaak is dat een verhoging van de belastingvrije som voor een 
bepaalde groep belastingplichtigen zich minder goed met het algemene, 
globale karakter van de belastingvrije som verdraagt indien alleen bij een 
naar onze mening beperkt deel van die belastingplichtigen extra uitgaven 
kunnen worden onderkend. In zulk een geval kan een aftrek in het kader 
van de horizontale tariefstructuur zijn doel voorbij schieten. Wij menen dat 
dit met betrekking tot de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken 
het geval is. Wij zijn verheugd te contstateren dat de leden van de fracties 
van het C.D.A. en de V.V.D. deze motivering onderschrijven en instemmen 
met de vervanging van de algemeen werkende aftrekken door een aftrek 
wegens arbeidsongeschiktheid of ouderdom in het kader van de buitenge-
wone-lastenregeling. 

De tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden merken op dat ook al worden 
potentiële uitvoeringsproblemen vermeden door als vervangende regeling 
te kiezen voor een forfaitaire aftrek onder toepassing van dezelfde objectieve 
criteria als die welke nu gelden, niet tot een bevredigend resultaat wordt 
gekomen onder meer omdat de nieuwe aftrek eerst effectief wordt wanneer 
deze aftrek tezamen met uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit enz. de 
ziektekostendrempel overschrijdt. 

De leden van de C.D.A.-fractie veronderstellen terecht dat de nieuwe 
aftrek ertoe leidt dat de ziektekostendrempel eerder wordt overschreden 
met als gevolg een aftrekpost. Zij vragen in hoeverre de voorgenomen 
regeling daarmee in strijd is met de hoofdmotivering van het onderhavige 
wetsontwerp. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen of de koppeling aan de drempel-
waarde voor de ziektekostenaftrek de mogelijkheid van daadwerkelijke 
toepassing van de aftrek, met name voor bejaarden, niet sterk verkleinen 
zal. De leden van de R.P.F.-fractie menen dat met een forfaitaire aftrekmo-
gelijkheid in de buitengewone lasten volstrekt onvoldoende compensatie 
wordt geboden, omdat alleen die bejaarden en invaliden wier ziektekosten 
de vrij hoge ziektekostendrempel overschrijden een aftrek behouden die 
globaal overeenkomt met de huidige aftrekken. De G.P.V.-fractie vraagt 
of met de nieuwe aftrek niet een element van willekeur wordt ingebracht 
omdat deze aftrek pas van belang wordt als deze met de andere kosten ter 
zake van ziekte, invaliditeit enz. de ziektekostendrempel overschrijdt. 

Wij menen dat het pas effectief worden van de nieuwe aftrek bij over-
schrijding van de ziektekostendrempel verantwoord is uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid. Bovendien is dit drempeleffect essentieel met het oog op 
de budgettaire gevolgen en de werkzaamheden die aan de compenserende 
regeling zijn verbonden. Wat betreft het rechtvaardigheidsaspect wijzen wij 
erop dat voor zover bij belastingplichtigen de uitgaven ter zake van ziekte, 
invaliditeit enz. blijven onder de ziektekostendrempel er - niet tot verschil 
in heffing leidende - draagkracht aanwezig is in vergelijking met de 
belastingsplichtigen bij wie de ziektekostendrempel wordt overschreden. 
Bij honorering van een draagkrachtverminderende factor in de vorm van 
een aftrek wegens arbeidsongeschiktheid of ouderdom in de buitengewone-
lastenregeling ligt het voor de hand bij de eerstbedoelde categorie belas-
tingplichtigen deze nieuwe aftrek te salderen met de draagkracht in de 
vorm van het verschil tussen de aftrekbare uitgaven en de ziektekosten-
drempel. Op deze wijze wordt de gelijke behandeling van belastingplichtigen 
immers bevorderd. 
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De tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden achten het geenszins uitgesloten 
dat de buitengewone-lastenregeling op vrij korte termijn wordt herzien 
omdat zowel de drempel als de vermenigvuldigingsfactoren van die 
regeling in de z.g. Contourennota ter discussie zijn gesteld. In dat licht 
achten zij de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling 
niet gelukkig omdat voor arbeidsongeschikten en bejaarden in de 
toekomst dan nog een positieverslechtering zou optreden. 

Wij merken daarover opdat voor de bejaarden en arbeidsongeschikten 
die op grond van ziektekosten e.d. in aanmerking komen voor aftrek 
wegens buitengewone lasten geen verslechtering wordt voorgesteld. In 
veel van deze gevallen kan zelfs een verbetering van positie worden 
geconstateerd indien het effect van verhoging van sociale uitkeringen en 
uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling te zamen wordt afgezet 
tegen het nadelig effect van de afschaffing van de aftrekken. Wij achten het 
niet onjuist dat in geval van een herziening van de buitengewone-lastenre-
geling ook deze groep bejaarden en arbeidsongeschikten de gevolgen van 
zulk een herziening ondervinden. Wij herinneren deze leden voorts aan de 
context waarin een dergelijke herziening naar onze mening dient plaats te 
vinden. 

De aan het woord zijnde leden achten het voorts geen goede zaak dat de 
nieuwe aftrek een verschillende betekenis heeft al naar gelang de van 
toepassing zijnde vermenigvuldigingsfactoren. Deleden van de R.P.F.fractie 
vragen of dit effect ook door de Regering wordt beoogd. 

Wij menen dat de effecten van het toepassen van de geldende vermenig-
vuldigingsfactoren geen beletsel mogen zijn om de buitengewone-lastenre-
geling op de voorgestelde wijze uit te breiden. De vermenigvuldigingsfactoren 
dienen naar onze mening met betrekking tot de nieuwe aftrek op dezelfde 
wijze te functioneren als voor de uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit 
enz. Een en ander laat onverlet dat de mérites van de vermenigvuldigings-
factoren te gelegener tijd opnieuw kunnen worden gewogen in het totale 
kader van de buitengewone-lastenregeling. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen 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. 

Indien de werking van de vermenigvuldigingsfactoren met betrekking tot 
de nieuwe aftrek zou kunnen worden uitgeschakeld - dit is naar onze 
mening bijzonder ingewikkeld - en de nieuwe aftrek op 1'/J keer het 
voorgestelde niveau zou worden gesteld, zou de vervangende regeling op 
grond van de bij de raming gehanteerde gegevens op ca. 75 min. blijven 
uitkomen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden hoeveel bejaarden naar 
verwachting in de buitengewone-lastenregeling kunnen komen te vallen en 
welk bedrag daarmee zelfstandig gemoeid zou zijn, merken wij op dat 
wegens het niet voorhanden zijn van gedetailleerd cijfermateriaal de 
ramingen met betrekking tot de nieuwe aftrek niet anders dan globaal 
kunnen zijn. Aldus geschat beloopt het aantal bejaarden dat door de 
nieuwe aftrek in aanmerking gaat komen voor aftrek wegens buitengewone 
lasten te zamen met het aantal bejaarden dat reeds thans in aanmerking 
komt voor aftrek wegens buitengewone lasten voor uitgaven ter zake van 
ziekte, invaliditeit enz. ongeveer 300000. De derving van belastingmiddelen 
die is gemoeid met de nieuwe aftrek voor deze 300 000 bejaarden schatten 
wij op 30 a 40 min. Dit bedrag kan naar onze mening niet afzonderlijk 
worden geplaatst tegenover het ombuigingsresultaat van 24 min. door de 
afschaffing van de bejaardenaftrekken. Er is namelijk een samenhang 
tussen de bejaardenaftrekken en de arbeidsongeschiktheidsaftrek in die zin 
dat handhaving van de bejaardenaftrekken en vervanging van de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek door de nieuwe aftrek in de buitengewone-lastenre-
geling moeilijk kunnen samengaan omdat in dat geval voor dezelfde soort 
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uitgaven twee verschillende regimes in de loon- en inkomstenbelasting 
naast elkaar zouden bestaan. Een dergelijke aanpak zou leiden tot een voor 
de betrokkenen onbegrijpelijke breuklijn bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd. Na het bereiken van die leeftijd zou de positie van de arbeidsonge-
schikte wat betreft de buitengewone-lastenregeling dan namelijk verslech-
teren. Het is voorts niet zo dat de voorstellen met betrekking tot de bejaar-
denaftrek uit ombuigingsoogpunt per saldo geen zin hebben. Dit kan 
duidelijk worden gemaakt indien men niet alleen kijkt naar het ombuigings-
resultaat van 24 min. maar ook naar de totale omvang van de inkomensef-
fecten voor de groep bejaarden als gevolg van de afschaffing van de 
bejaardenaftrekken. Deze totale omvang ligt hoger dan het ombuigingsre-
sultaat. Dit verschil, dat het financieringstekort gunstig beïnvloedt, houdt 
verband met het feit dat de negatieve component van het ombuigingssaldo 
(de verhoging van een aantal sociale uitkeringen) in de vorm van bruto-
inkomensbedragen in dit saldo is verdisconteerd. 

Wij vertrouwen met vorenstaande uiteenzetting ookte hebben geantwoord 
op vragen van de leden van de R.P.F.-fractie met betrekking tot de bejaar-
denaftrekken. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de P.S.P. en de R.P.F, en het 
G.P.V.-fractielid informeren of het extra beslag op de belastingdienst ter 
grootte van 150 manjaren tot gevolg heeft dat de Regering de belastingdienst 
uitbreidt en welk bedrag daarmee is gemoeid. 

Over de wijze waarop dit extra beslag op de belastingdienst wordt 
opgevangen is nog overleg gaande in het kader van het meerjarig personeels-
en investeringsplan voor de belastingdienst. Het budget dat is gemoeid 
met een beslag van150 manjaren, beloopt 9 min. In het aanvangsjaar 1983 
legt de nieuwe regeling overigens een geringer beslag op de belastingdienst. 
Voor 1983 wordt gerekend met 50 manjaren. 

De relatie van de uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling met 
het T-biljettenwetsontwerp, waarnaar de leden van de P.v.d.A.-fractie 
vragen, is beperkt omdat belastingplichtigen met aftrek wegens buitenge-
wone lasten veelal beschreven zijn. De toeneming van het aantal aanslagen 
als gevolg van de nieuwe aftrek betreft daardoor niet zozeer een toeneming 
van het aantal T-biljetten maar een toeneming van het aantal beschreven 
posten. Naar onze mening behoeft niet te worden gevreesd dat de thans 
voorgestelde maatregelen in de toekomst aanleiding vormen om opnieuw 
te komen met een voorstel tot beperking van het aantal T-biljetten. 

De vraag van deze leden of ermee rekening is gehouden dat veel bejaarden 
en arbeidsongeschikten de nieuwe potentiële aftrekmogelijkheid niet zullen 
kunnen effectueren, ook al wordt de ziektekostendrempel overschreden 
omdat ze beneden de teruggavegrens blijven, beantwoorden wij ontken-
nend. Wij vertrouwen erop dat de belastingplichtigen bedoeld effect zullen 
vermijden door het vragen van vermindering van loonbelasting. 

Op de vraag van deze leden naar de positie van de gehuwde niet werkende 
vrouw en kinderen met betrekking tot de nieuwe aftrek zijn wij reeds 
ingegaan. Bij de berekening van de belastingderving ten gevolge van de 
nieuwe aftrek hebben wij rekening gehouden met een geschat aantal van 
250 000 gehuwde niet werkende, arbeidsongeschikte vrouwen. 

Met de beschrijving van de voorgenomen uitbreiding van de buitenge-
wone-lastenregeling hebben wij veel van de door de leden van de C.D.A.-
fractie gemaakte veronderstellingen bevestigd. Wij hebben in verband met 
de eisen die de uitvoeringspraktijk stelt bij de besluitvorming over de 
uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling niet meer overwogen te 
komen tot een aftrek gericht op het honoreren van extra kosten ten gevolge 
van een grotere mate van hulpbehoevendheid. Ook van het maken van een 
onderscheid tussen groepen arbeidsongeschikten en bejaarden hebben wij 
om die reden afgezien. Het niet toepassen van de nieuwe aftrek voor bij 
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voorbeeld aiueiu&unyeschikten die voor meer dan 45 percent maar niet 
voor meer dan 80 percent arbeidsongeschikt zijn, lijkt ons bovendien niet 
rechtvaardig indien de nieuwe aftrek wel aan alle bejaarden toekomt. 

Het is de leden van de C.D.A.-fractie opgevallen dat de voorgestelde 
regeling een betrekkelijk groot beslag in manjaren op de belastingdienst 
legt. 

Wij hebben hiervoor reeds uiteengezet hoe dit beslag is samengesteld. 
Wij kunnen ter toelichting van het grote beslag in manjaren nog vermelden 
dat wij hebben te rekenen met 2V2 min. bejaarde en arbeidsongeschikte 
belastingplichtigen. De veronderstelling dat in het bijzonder de gevallen 
waarin de nieuwe aftrek tot overschrijding van de ziektekostendrempel 
leidt, extra werk veroorzaken, is juist. 

Wij zijn verheugd te constateren dat de leden van de V.V.D.-fractie de 
overwegingen die aan onze voorstellen ten grondslag liggen, onderschrijven. 
Wat betreft de fundamentele aarzelingen die bij deze leden nog steeds 
aanwezig zijn in verband met de omvang van het ombuigingsresultaat, 
wijzen wij ook deze leden op het feit dat de operatie voor het financierings-
tekort gunstiger uitkomt dan blijkt uit het ombuigingsresultaat. 

Wij menen voorts dat het extra beslag op de belastingdienst niet uitsluitend 
mag worden gerelateerd aan het ombuigingsresultaat van de voorgestelde 
maatregelen. Het grootste deel van de toeneming van de werkzaamheden 
ziet namelijk op een toeneming van het aantal beschreven posten. Dit 
betekent dat de extra werkzaamheden in zoverre betrekking hebben op een 
veelheid van activiteiten die zijn verbonden aan het behandelen van een 
aangiftebiljet, het opleggen van een aanslag enz. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af of het om reden van 
uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid voor de belastingplichtige niet mogelijk 
is geweest, de bestaande regeling te handhaven en het hierdoor veroorzaakte 
budgettaire verschil op een andere wijze te dekken. 

Wij menen dat de nieuwe aftrek door de hantering van de bestaande 
objectieve criteria zeer wel uitvoerbaar is. Ook de begrijpelijkheid van de 
nieuwe aftrek voor de belastingplichtigen laat naar ons oordeel niet te 
wensen over. Anders dan de leden van de D'66-fractie menen getuigt het 
extra beslag op de belastingdienst ter grootte van 150 manjaren naar ons 
oordeel dan ook niet van een aanzienlijke toename van de complexiteit in 
de belastingwetgeving. De voorgenomen nieuwe aftrek heeft immers niet 
de bezwaren - dit mede ten antwoord op een opmerking van de leden van 
de P.S.P.-fractie - die door de toenmalige Minister van Financiën zijn 
verwoord tijdens een mondeling overleg met de vaste Commissie voor 
Financiën op 21 oktober 1982. Onze keus voor de voor te stellen maatregelen 
is mede door deze overwegingen ingegeven en hebben ons ervan doen 
afzien om te zien naar nog andere dekkingsmaatregelen dan de voorgestelde 
verhoging van de assurantiebelasting. 

De leden van de fracties van de V.V.D., P.S.P. en S.G.P. zien gaarne een 
cijfermatige toelichting op de middelenderving ten gevolge van de voorge-
stelde nieuwe aftrek die is geschat op 75 min. 

Wij hebben reeds eerder in deze memorie opgemerkt dat de raming van 
het bedrag van 75 min. - waarin niet is begrepen een bedrag ter zake van 
het extra beslag op de belastingdienst - niet anders dan globaal kan zijn. 
Het bedrag van 75 min. heeft voor 30 a 40 min. betrekking op bejaarden en 
voor 35 a 45 min. op arbeidsongeschikten. Van deze laatste component 
komt ca. 10 min. voor rekening van de gehuwde, niet werkende, arbeidson-
geschikte vrouwen. Wij hebben voorts verondersteld dat het aantal 
buitengewone-lastengevallen van bejaarden en arbeidsongeschikten (thans 
naar schatting bijna 400 000) door de nieuwe aftrek met ongeveer de helft 
toeneemt. 

Naar aanleiding van de vraag van de fractie van D'66 wat de gevolgen van 
de voorgestelde maatregelen zijn voor de macro-economische, collectieve 
lastendruk, merken wij het volgende op. 
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De afschaffing van de aftrekken leidt tot een toeneming van de belasting-
druk met ruim 0,1%. Deze drukstijging is grotendeels statistisch omdat 
tegenover de hogere belasting een bruto-aanpassing van de sociale 
minima staat. De bruto-aanpassing van de uitkeringen komt tot uitdrukking 
in een hogere premievaststelling. De hierdoor optredende premiedrukstij-
ging bedraagt 0,05 a 0,1%. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen op welke wijze de verdeling 
van de toeneming van de bijstandskosten als gevolg van de in het onder-
havige wetsontwerp voorgestelde maatregelen zal plaatsvinden. 

Ten aanzien van de verdeling van bijstandsuitgaven tussen het Rijk en de 
gemeenten geldt in het algemeen dat 90 percent van deze uitgaven voor 
rekening van het Rijk komt en 10 percent voor rekening van de gemeenten 
blijft. Niettemin worden de gevolgen van maatregelen als de onderhavige 
afzonderlijk bezien en worden eventuele per saldo optredende nadelige 
effecten voor de gemeenten bij de verrekening via het gemeentefonds 
gecompenseerd. 

In antwoord opeen vraag van de leden van deS.G.P.-fractie met betrekking 
tot de resultaten van enkele budgetonderzoeken van het CBS kunnen wij 
mededelen dat inmiddels de resultaten van het budgetonderzoek 1978 
bekend zijn. Deze resultaten zijn echter onvoldoende gespecificeerd om 
conclusies te kunnen trekken die in het onderhavige kader van belang zijn. 
De resultaten van het CBS-budgetonderzoek 1981 waarin de niet-actieven 
de hoofdgroep vormen zullen nog enige tijd op zich laten wachten, zodat 
thans ook daaruit geen conclusies kunnen worden getrokken. 

De leden van de S.G.P.-fractie wijzen erop dat met name ten aanzien van 
bejaarden een financiële terugval plaatsvindt ten tijde van de pensionering. 
Anders dan deze leden zien wij daarin geen reden de ziektekostendrempel 
voor deze groep belastingplichtigen lager te stellen. Voor zover het betreft 
de procentuele drempel wordt immers automatisch met de terugval in 
inkomen rekening gehouden. 

Deze leden vragen voorts in de hoogte van de nieuwe aftrek rekening te 
houden met de positie van de gemoedsbezwaarden die bezwaren hebben 
tegen elke vorm van verzekering, zodat voor deze groep een hogere aftrek 
zal kunnen gelden. Zij stellen dat het materieel gaat om een zelfde soort 
regeling als in de wet is opgenomen voor hen die uit hoofde van genoemde 
bezwaren geen kinderbijslag aanvragen. 

Wij menen dat de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone 
lastenregeling zijn grond vindt in extra uitgaven voor bejaarden en arbeids-
ongeschikten die voor geen enkele belastingplichtige worden gedekt door 
een verzekering of andersoortige voorziening. Er is dus in tegenstelling tot 
de situatie met betrekking tot de kinderbijslag/kinderaftrek geen enkele 
reden om voor gemoedsbezwaarden een afwijkende regeling te treffen. 

Aan het adres van deze leden merken wij ten slotte op dat de nieuwe 
aftrek niet van invloed is op het koppelingsmechanisme van de sociale 
uitkeringen. Toepassing van de nieuwe aftrek leidt derhalve niet tot een 
«voordeel» voor de fondsen maar tot voordelige effecten voor de betrokke-
nen. 

Op de diverse vragen van het lid van de G.P.V.-fractie zijn wij hiervoor op 
verschillende plaatsen al ingegaan. Met betrekking tot de vraag hoe wij 
denken over een halvering van de bestaande aftrekbedragen, gecombineerd 
met de voorgestelde verhoging van de assurantiebelasting van 6 naar 7%, 
merken wij op dat wij een duidelijke voorkeur hebben voor de individuali-
sering die wordt bereikt met de voorgenomen nieuwe aftrek, ook al omdat 
deze aftrek kan leiden tot verbetering van inkomensposities. Bovendien 
menen wij dat bij halvering van de huidige aftrekken deze aftrekken op een 
zodanig niveau uitkomen dat dit op zich zelf al een ondersteuning vormt 
voor de overwegingen die ons hebben doen voorstellen de aftrekken af te 
schaffen. 
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Gevolgen voor de diverse inkomensposities 

Verschillende fracties spreken hun bezorgdheid uit over de cumulatie van 
maatregelen ten aanzien van bejaarden en arbeidsongeschikten met een 
negatieve invloed op de inkomenspositie van deze groepen. 

Gegevens omtrent het inkomensbeeld voor bejaarden, respectievelijk 
arbeidsongeschikten en de gemiddelde inkomensontwikkeling, waarnaar 
onder meer de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen, kunnen worden 
ontleend aan de nota naar aanleiding van het verslag op wetsontwerp 
17 677 (herziening minimumloon enz.) alsmede aan de brief aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer van 9 december j l . betreffende de koopkrachtontwik-
keling in 1983. Daar tussen de sociale partners nog onderhandeld moet 
worden, is de koopkrachtontwikkeling in 1983 nog niet weer te geven. In 
voornoemde brief zijn om deze reden met betrekking tot koopkrachtontwik-
keling voor 1983 van werknemers 2 uiterste situaties gepresenteerd. Het 
hieronder gepresenteerde cumulatieve beeld is verkregen door optelling 
van de desbetreffende gegevens, waarbij voor de inkomensontwikkeling 
van werknemers voor 1983 projectie 1 uit voornoemde brief is gehanteerd. 

Cumulatief beeld van de inkomensontwikkeling van 1980 t/m 1983 voor een aantal 
inkomensgroepen in procenten 

Werknemers WAO'ers AOW'ers 

10 - 11 - 10 
7 - 13 

10 - 13 
- 15 

11 
10 

Wanneer voor uitkeringsgerechtigden rekening wordt gehouden met de 
kinderbijslagen - op overeenkomstige wijze als voor werknemers - dan 
treedt voor uitkeringstrekkers ten opzichte van vorenvermelde cijfers een 
koopkrachtverbetering op van 0,5 a 1%. 

Aangetekend dient te worden dat de effecten van een aantal specifieke 
maatregelen niet in de koopkrachtoverzichten tot uitdrukking komen. Te 
denken valt aan de afschaffing van de invaliditeitsvrijstelling, de verminde-
ring van de overlijdensuitkering ingevolge de AOW en de beperking van de 
samenloop van WAO en WSW. Overigens heeft de Regering er reeds 
eerder op gewezen dat de effecten van dergelijke maatregelen in individuele 
situaties dermate uiteenlopende effecten kunnen hebben, dat een en ander 
niet op zinvolle wijze in een overzicht gepresenteerd kan worden. Hierbij 
moet worden bedacht dat ook sommige andere niet specifiek op bejaarden 
en arbeidsongeschikten gerichte maatregelen buiten beeld blijven in de 
gebruikelijke koopkrachtoverzichten. In dit verband kan het voornemen 
worden genoemd te komen tot een verzwaring van de belastingdruk op het 
totale inkomen van de groep z.g. tweeverdieners. 

De vraag van de aan het woord zijnde leden of het kabinet, in het licht 
van de vergaande verslechtering van de koopkrachtpositie van bejaarden 
en arbeidsongeschikten, de onderhavige maatregel nog wel verantwoord 
acht, beantwoorden wij bevestigend. Wij wijzen er in dit verband nog eens 
op dat vanwege de netto-koppeling aan het minimumloon de maatregel op 
het niveau van de sociale minima geen inkomenseffecten oproept. Voorts 
dient te worden bedacht dat een niet onbelangrijke matigende invloed kan 
uitgaan van de voorgestelde uitbreiding van de buitengewone-lastenrege-
ling. In de derde plaats is de mogelijke comulatie van negatieve effecten 
voor ons mede aanleiding geweest af te zien van de voorgenomen bevriezing 
van het minimumloon en van de sociale uitkeringen. In de eerdergenoemde 
brief aan de Kamer van 9 december jl. stellen wij thans ter ondersteuning 

Minimum (loon) 
Minimum plus 
Modaal 
Max. dagloon 
2x modaal 
4x modaal 
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van de koopkracht een nominale aanpassing voor van het minimumloon 
en de sociale uitkeringen met 1%, naasteen verhoging van de kinderbijslag 
voor de eerste twee kinderen. 

Het verheugt ons dat de leden van de C.D.A.-fractie met waardering 
kennis genomen hebben van het feit dat de netto inkomenspositie van 
degenen die enkel van een uitkering op minimumniveau moeten leven 
door de voorgestelde afschaffing van de aftrekken niet wordt aangetast en 
dat ook overigens de inkomenseffecten bescheiden zijn, behalve voor 
arbeidsongeschikten met een bovenminimale WAO-uitkering. De relatief 
grote inkomensmutaties voor de laatste groep worden veroorzaakt door de 
omstandigheid dat het vervallen van de aftrek niet, zoals bij de minima, 
gepaard gaat met een bruto-aanpassing van de uitkering. 

De aan het woord zijnde leden nemen aan dat de gehele operatie 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. Deze conclusie is in haar algemeenheid 
juist. Het niveau van de buitengewone lasten moet echter zodanig zijn dat, 
al of niet als gevolg van de nieuwe aftrek, de ziektekostendrempel wordt 
overschreden. Aangetekend wordt voorts dat voor alle ontvangers van een 
AWW-uitkering een verbetering van de inkomenspostie optreedt, onafhan-
kelijk van de uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling. Dit is een 
gevolg van het feit dat deze uitkeringen bruto zijn gekoppeld aan de AOW. 

De leden van de D'66-fractie waren van mening dat de Regering het 
criterium van 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. 

In de nota's naar aanleiding van de verslagen op een aantal andere 
wetsontwerpen (o.a. 17 677, 17 675 en 17 445) is reeds uitgebreid op deze 
materie ingegaan. Wij willen dan ook volstaan met een verwijzing naar 
bedoelde wetsontwerpen. 

Met betrekking tot de cumulatieve koopkrachteffecten voor bejaarden 
- waarnaar deze leden en de leden van de P.S.P.-fractie vragen - merken 
wij op dat deze effecten voor bejaarden zonder neveninkomsten zijn 
opgenomen in het overzicht dat is verstrekt naar aanleiding van een vraag 
van de leden van de fractie van de P.v.d.A. Voor bejaarden met nevenin-
komsten zijn deze gegevens niet beschikbaar omdat geen inzicht bestaat in 
de ontwikkeling van het inkomen uit vermogen, aanvullend pensioen etc. 
Wat betreft de vraag van de leden van de P.S.P.-fractie naar de positie van 
bejaarden met een klein pensioen moeten wij daardoor volstaan met een 
verwijzing naar de tabellen 1 en 2 van de memorie van toelichting. Voor de 
positie van deze bejaarden is overigens vooral van belang de opbouw van 
de premie van de bejaardenziekenfondsverzekering. In het kader van de 
stelselherziening ziektekostenregelingen wordt voor het schoksgewijze 
verloop van deze premie naar een oplossing gezocht. In onderstaande 
tabel wordt de te betalen ziekenfondspremie en de loonbelasting weerge-
geven, alsmede de druk op het aanvullende inkomen op basis van de 
situatie van 1 januari 1983. 

Aanvu llend inkomen Premie Loonbelasting Druk op aanvullend 
per maand ziekenfonds inkomen 

0 35,70 83,70 _ 
35 35,70 89.60 16% 
55 71,20 93,00 8 1 % 
75 71,20 96,50 64% 
95 106,65 99,90 9 1 % 

115 106,65 103,20 78% 
215 142,10 120,20 66% 
315 213,05 137,20 73% 
415 213,05 162,80 6 1 % 
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De leden van de S.G.P.-fractie doen het verzoek gegevens te verschaffen 
omtrent de gevolgen van deze en andere maatregelen voor gezinnen met 
2, 4 of 6 kinderen. 

In de nota naar aanleiding van het verslag van wetsontwerp 17 677 is een 
bijgesteld overzicht opgenomen van de koopkrachtontwikkeling van 
WAO-gerechtigden met resp. zonder vereveningstoeslag en met 2 resp. 
zonder kinderen. In dit overzicht zijn, naast het uiteindelijke premiebeeld 
tevens de voorstellen verwerkt die zijn neergelegd in de brief van 9 december 
1982 aan de Tweede Kamer betreffende de koopkrachtontwikkeling 1983. 

Voor gezinnen met 4 resp. 6 kinderen treedt (ten opzichte van de situatie 
met 2 kinderen) een positief koopkrachteffect op van 0,1 onderscheidenlijk 
0,2%. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vragen van de leden van de 
S.G.P.-fractie merken wij op dat wij ook thans moeten volstaan met de 
globale onderbouwing van de huidige aftrekbedragen zoals deze is gegeven 
bij de behandeling van wetsontwerp 17 152. 

De Minister van Financiën, 
H.O.C. R. Ruding 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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BIJLAGE Concept-wetsontwerp inzake uitbreiding van de regeling voor aftrek 
wegens buitengewone lasten met een vaste aftrek wegens arbeids-
ongeschiktheid of ouderdom 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling 

voor aftrek wegens buitengewone lasten in de inkomstenbelasting en in de 
loonbelasting uit te breiden met een vaste aftrek wegens arbeidsongeschikt-
heid of ouderdom; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A. In artikel 17 wordt «voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt is» 
vervangen door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt is in de zin van 
artikel 46, vijfde lid. 

B. In artikel 19, tweede lid, letter a, onder 2°, wordt «voor 45 percent of 
meer arbeidsongeschikt is» vervangen door: voor 45 percent of meer 
arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 46, vijfde lid,. 

C. 1. In artikel 46, eerste lid, letter b, wordt na «zijlinie» ingevoegd: 
, alsmede uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom van de 
belastingplichtige en diens niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenoot. 

C. 2. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en 
met het zevende lid tot zesde tot en met negende lid, ingevoegd: 

4. Uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom van de 
belastingplichtige of diens niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenoot worden, indien hij of zijn echtgenoot bij het begin van het 
kalenderjaar jonger is dan 65 jaar en voor 45 percent of meer arbeidsonge-
schikt is dan wel 65 jaar of ouder is, in aanmerking genomen tot een 
bedrag van f424. In afwijking van de vorige volzin worden, indien zowel de 
belastingplichtige als diens niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenoot 65 jaar of ouder is, de in die volzin bedoelde uitgaven voor hen 
te zamen in aanmerking genomen tot een bedrag van f606. 

5. Voor de toepassing van het vorige lid wordt de belastingplichtige of 
diens echtgenoot geacht voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt te zijn, 
indien hij aannemelijk maakt dat hij ten gevolge van ziekte of gebreken 
buiten staat is om 55 percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en 
geestelijk gezonde belastingplichtigen, die overigens in gelijke omstandig-
heden verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen 
jaar buiten staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

C. 3. In het tot zevende lid vernummerde vijfde lid wordt «of overlijden» 
telkens vervangen door:, overlijden, arbeidsongeschiktheid of ouderdom. 

D. In artikel 54, eerste lid, wordt na «45, derde lid,» ingevoegd: 46, 
vierde lid,. 
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ARTIKEL II 

1. In artikel 18, eerste lid, letter b, van de Wet op de loonbelasting 1964 
(Stb. 521) wordt na «zijlinie» ingevoegd:, alsmede uitgaven terzake van 
arbeidsongeschiktheid of ouderdom van de werknemer en diens niet 
duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot. 

2. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en 
met het zesde lid tot vijfde tot en met achtste lid, ingevoegd: 

4. Uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom van de 
werknemer of diens niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot 
worden, indien hij of zijn echtgenoot bij het begin van het kalenderjaar 
jonger is dan 65 jaar en voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt is dan 
wel 65 jaar of ouder is, in aanmerking genomen tot een bedrag van f424. In 
afwijking van de vorige volzin worden, indien zowel de werknemer als 
diens niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot 65 jaar of 
ouder is, de in die volzin bedoelde uitgaven voor hen te zamen in aanmerking 
genomen tot een bedrag van f606. 

5. Voor de toepassing van het vorige lid wordt de werknemer of diens 
echtgenoot geacht voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt te zijn, 
indien hij aannemelijk maakt dat hij ten gevolge van ziekte of gebreken 
buiten staat is om 55 percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en 
geestelijk gezonde werknemers, die overigens in gelijke omstandigheden 
verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar 
buiten staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar buiten 
staat zal zijn. 

3. In het tot zevende lid vernummerde vijfde lid wordt «of overlijden» 
telkens vervangen door:, overlijden, arbeidsongeschiktheid of ouderdom. 

4. In het tot achtste lid vernummerde zesde lid wordt «zevende lid» 
vervangen door: negende lid. Aan dat lid wordt toegevoegd: De in het 
vierde lid vermelde bedragen worden bij het begin van het kalenderjaar 
van rechtswege vervangen door de bedragen die Onze Minister op grond 
van artikel 54, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
vaststelt ter vervanging van de in artikel 46, vierde lid, van die wet vermelde 
bedragen. 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing 
met ingang van het kalenderjaar 1983, met uitzondering van artikel I, 
onderdeel D, dat toepassing vindt met ingang van het kalenderjaar 1984. 
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