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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 16 december 1982 

De vaste Commissie voor Financiën1 heeft de eer over dit wetsontwerp 
als volgt eindverslag uit te brengen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er behoefte aan eens te meer 
uiting te geven aan hun verontwaardiging over de ongestoorde voortzetting 
van de behandeling van dit wetsontwerp. Op dit moment is het voorberei-
dend onderzoek van de beide met dit wetsontwerp samenhangende 
wetsontwerpen nog in een eerder stadium respectievelijk nog niet eens 
aangevangen. De wijze waarop deze trits van wetsontwerpen wordt 
behandeld mag naar hun oordeel in generlei opzicht geacht worden te zijn 
geschied met de zorgvuldigheid die gelet op de ingrijpendheid van de 
voorgestelde wetswijzigingen geboden is. De zeer langdurige geschiedenis 
van de wijzigingsvoorstellen inzake de afschaffing van de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrekken noopt bovendien tot de inachtneming van 
extra zorgvuldigheid. 

Het was deze leden opgevallen, dat eerst na een daartoe strekkend advies 
van de Raad van State door de Regering gezocht is naar compensatie voor 
de zeer grote groep van belastingplichtigen, die getroffen zullen worden. 
Met erkentelijkheid stelden zij vast, dat de Regering in de memorie van 
antwoord een uitvoerige uiteenzetting geeft over de wijze waarop via de 
regeling van buitengewone lasten wegens kosten van ziekte, invaliditeit 
etc. aan de bovenbedoelde compensatie vorm wordt gegeven. 

Als bijlage van de memorie van antwoord wordt door de Regering zelfs 
een ontwerp van een daarop betrekking hebbende wetswijziging overgelegd. 
Zij vroegen zich in dit verband af welke de formele status zou kunnen zijn 
van dit concept-wetsontwerp. 

De Regering zou hun een grote dienst bewijzen daaromtrent haar 
standpunt kenbaar te maken, zulks mede in relatie tot het gegeven dat de 
opvattingen van de Raad van State over het ontwerp nog niet bekend zijn 
en wellicht zelfs nog niet eens zijn geformuleerd. In hoeverre getuigt het 
van respect jegens de Raad om een voorgenomen wetswijziging inhoudelijk 
in de Kamer in discussie te brengen aan de hand van een concept-wets-
ontwerp, alvorens de Raad ter zake advies heeft kunnen uitbrengen? Dit 
klemt te meer, nu juist de Raad van State in zijn advisering gevoelens van 
grote zorg voor de betrokken grote groep van belastingplichtigen heeft 
tentoon gespreid. Houdt de gevolgde handelwijze daarenboven niet het 
gevaar in, dat de aanvaarding van het onderhavige wetsontwerp tevens 
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wordt aangemerkt als aanvaarding van het overgelegde concept inzake de 
buitengewone-lastenregeling? Kan ook niet de situatie ontstaan dat 
achteraf één van de compenserende maatregelen, i.c. de wijziging van de 
buitengewone-lastenregeling te weinig solide blijkt te zijn? Hoe het ook zij, 
de gevolgde handelwijze achtten deze leden weinig fraai. Hopelijk zal de 
Regering in de toekomst de meer koninklijke weg willen bewandelen. 

Inmiddels voelden de leden hier aan het woord zich door de Regering in 
een uiterst onbevredigende positie geplaatst doordat zij zich gedwongen 
voelden thans een oordeel te geven over de compenserende forfaitaire 
regeling in de buitengewone-lastensfeer. Niettegenstaande de marginale 
benadering, die zij daarbij meenden te moeten kiezen, hadden zij over de 
voorgenomen regeling een aantal vragen. Is de Regering niet van mening, 
zo vroegen zij, dat de tegemoetkoming via de regeling van de buitengewone 
lasten bij wijze van forfait, aanmerkelijk minder eenvoudig is dan de thans 
vigerende regelingen, die getroffen zijn om in fiscale zin rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden van bejaarden en arbeidsonge-
schikten? 

Kennelijk heeft de Regering er geen behoefte aan hen te overtuigen van 
de onjuistheid van hun opvatting dat met het instrument van de belasting-
vrije som op vrij eenvoudige wijze met de extra kosten van arbeidsonge-
schikten en bejaarden rekening kan worden gehouden. Zij betreurden, dat 
de Regering niet in staat blijkt te zijn deze alleszins redelijke vraag tegemoet 
te treden. Zij wensten hun vraag in dit verslag nadrukkelijk te herhalen en 
wachtten de nadere reactie van de Regering af. Kan de Regering in dit 
verband nader aangeven hoe zij staat tegenover de suggestie om in de 
plaats van de voorgestelde afschaffing van de aftrekken van bejaarden en 
arbeidsongeschikten - gedeeltelijk te compenseren via een forfaitaire 
regeling in de buitengewone lasten - te kiezen voor een bepaald bedrag als 
algemene aftrek voor bejaarden en arbeidsongeschikten, indien om 
budgettaire redenen nodig wellicht, in combinatie met een verlaging van de 
voor iedere belastingplichtige geldende belastingvrije som? Zou deze 
suggestie, onder meer gedaan door het toenmalige lid Koning tijdens een 
recent mondeling overleg over deze zaak2, niet aanmerkelijk eenvoudiger 
zijn met het oog op de te verwachten uitvoeringsproblemen, zo vroegen 
deze leden. 

Is de Regering niet van mening, zo vroegen zij voorts, dat de administra-
tieve handelingen die rechthebbenden op de forfaitaire aftrek dienen te 
verrichten aanmerkelijk ingewikkelder zijn dan de thans vigerende praktijk, 
met name toegespitst op de te verwachten extra werkdruk die op de 
belastingdienst zal ontstaan? 

Kan de Regering een nadere verduidelijking geven van de verwachte 
vergroting van het beslag op de belastingdienst? Is overigens in het kader 
van de herstructurering van de belastingdienst reeds voorzien in een 
uitbreiding boven de in de begroting voor 1983 beoogde sterkte? 

Wil de Regering ook haar mening geven over het vermoedelijke nevenef-
fect van de onderhavige wetswijziging, dat grote groepen van rechtheb-
benden hun rechten als gevolg van de gecompliceerder geworden proce-
dures niet in het genot van de compensatie zullen komen, terwijl dat 
bovendien veelal eerst gebeurt via aangifte via een T-biljet. 

Hoeveel T-biljetten zullen met de introductie van deze nieuwe regeling 
zijn gemoeid? Bestaat er enig inzicht, zo vroegen deze leden voorts, in 
welke mate zich thans reeds het verschijnsel voordoet dat belastingplichtigen 
die, indien zij wel teruggave zouden aanvragen dit ook zouden krijgen, 
doch om welke reden dan ook van hun recht op teruggaaf geen gebruik 
maken. Is de Regering in dit verband voornemens de voorlichtingscampag-
nes, ten einde het vragen van vermindering te stimuleren, te intensiveren. 
Worden speciale voorlichtingscampagnes nodig geacht voor specifieke 
groepen belastingplichtigen? Met name hadden deze leden hierbij het oog 
gericht op bejaarden, maar zeker moet ook gedacht worden aan andere 

2 Kamerstuk 17152, nr 10. biz. 2 groepen die in een relatieve achterstandssituatie verkeerden. 
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Kan de Regering nog eens uitvoeriger aandacht geven aan de totale 
(vermoedelijke) omvang van de nieuwe buitengewone-lastengevallen, zo 
vroegen deze leden. Is zij verder in staat nog eens uitvoeriger aan te geven 
in welke mate, gegeven de opgedane ervaringen met voorlichting aan het 
publiek rekening moet worden gehouden met toename van vragen van 
belastingplichtigen in de richting van de inspecties. Meent de Regering nu 
echt dat een foldertje een substantiële bijdrage in het voorlichtingsproces 
is? 

Kan de Regering vervolgens een oordeel kenbaar maken over de om-
standigheid dat een niet onbelangrijk aantal belastingplichtigen het 
mogelijk positief effect eerst dan zullen ervaren als de aanslagregeling 
1983 in de loop van 1984 en 1985 afgewikkeld zal zijn? Hoe is overigens 
momenteel de stand van zaken omtrent de aanslagregeling 1980 en 1981? 

Deze leden merkten ten slotte op begrepen te hebben, dat de Regering 
met deze wetswijzigingen niet beoogt de positie van bejaarden en arbeids-
ongeschikten te verslechteren. Zij vreesden echter dat onder meer als 
gevolg van uitvoeringsproblemen dit effect toch zal optreden. Kan de 
Regering aan de hand van een cijferopstelling haar voorstellen eens nader 
uitwerken. Is de Regering bereid, zo vroegen zij, de effecten van haar 
voornemens aan de Kamer over te leggen op de wijze zoals gebeurd is op 
blz. 10 en verder van kamerstuk 17 152, nr. 3, zitting 1981-1982, daarbij 
echter de uitgangspunten voor wat betreft de inkomensvoorbeelden 
actualiserend. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden goede nota genomen van de 
uitvoerige wijze waarop de Regering is ingegaan op het gestelde in het 
voorlopig verslag. Zij wilden niet verhullen dat de door de Regering 
aangedragen argumentatie een groot deel van de bij hen levende bezwaren 
had weggenomen. Gaarne vernamen deze leden alsnog de opvatting van 
de Regering over het feit, dat een ombuiging met per saldo een positief 
budgettair effect van f54 min., structureel tot een kostenpost leidt van f9 
min., zijnde de kosten van de geschatte 150 manjaren extra werk voor de 
belastingdienst. 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 f 54 min. f9 min. 
kosten of te wel 16,7%. Acht de Regering dit percentage niet aan de hoge 
kant? Terecht noemt de Regering als voordeel van de voorgestelde nieuwe 
regeling het feit dat er nu ook een aftrekmogelijkheid ontstaat voor de 
belastingplichtige met een arbeidsongeschikte echtgenote die geen eigen 
inkomen geniet. Los van de rolbevestigende formulering welke de memorie 
van antwoord ter zake gebruikt (immers, hetzelfde geldt ook voor de 
belastingplichtige met een arbeidsongeschikte echtgenoot die geen eigen 
inkomen geniet), vroegen deze leden zich af of ook anderszins samenwo-
nenden van de voorgestelde nieuwe regeling gebruik kunnen maken. 
Immers, de gedachten van de Regering gaan uit naar een wijziging van het 
fiscale regime voor de z.g. twee-verdieners (kamerstuk 17 666, nr. 4) ten 
einde het verschil in fiscaal regime voor gehuwde en ongehuwde twee-
verdieners op te heffen. 

De wetten der logica zouden tot de conclusie dwingen, dat dan ook bij 
andere fiscale maatregelen het onderscheid tussen gehuwden en anderszins 
samenlevenden zou moeten verdwijnen. Gaarne vernamen deze leden de 
opvattingen van de Regering hieromtrent. 

De leden van de P.S.P.-fractie zeiden de gang van zaken hoogst ongewenst 
te vinden. In feite moet nu in het kader van het eindverslag van een 
bepaald wetsontwerp tegelijk in zeer korte tijd het voorlopig verslag 
worden gemaakt van een nog niet eens ingediend wetsontwerp. Over de 
voorgenomen regeling voor aftrek wegens buitengewone lasten stelden 
deze leden de volgende vragen: Kan aangegeven worden hóe de beoordeling 
van arbeidsongeschiktheid van echtgenotes zonder arbeidsinkomen 
eigenlijk plaats zal vinden? Moet daarvoor een aparte keuring plaatsvinden? 
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En op wiens kosten gebeurt dat dan? Waarom komen alleen echtgenotes in 
aanmerking bij de aftrek, en niet andere verwanten of samenlevende 
personen die geen eigen inkomen hebben, maar afhankelijk zijn van het 
inkomen van de desbetreffende belastingplichtige? 

De voorgestelde regeling ingeval één van beide echtgenoten arbeidson-
geschikt is en de ander bejaard, c.q. als beiden arbeidsongeschikt zijn, 
houdt in dat een aftrek van f848 kan worden opgevoerd. Waarom dan niet 
ook een aftrek van f848, maar van f606, in het geval beiden bejaard zijn, zo 
vroegen deze leden. 

Verder vroegen deze leden een toelichting op het gestelde dat de stijging 
van het aantal potentieel buitengewone-lasten-gevallen met 250000 kan 
leiden tot toename van het aantal te beschrijven posten met 75000 a 
100000. 

Deze leden konden weinig «rechtvaardigheid» terugvinden in de argu-
mentatie voor de nu voorgestelde regeling. Een rechtvaardiging zou 
alleen bestaan als aannemelijk kan worden gemaakt dat juist de specifieke, 
nu niet aftrekbare kosten in verband met invaliditeit of ouderdom, samen-
hangen met de nu wel aftrekbare kosten in verband met ziekte, invaliditeit 
enz. Kan de Regering die samenhang alsnog aannemlijk maken? 

Ten slotte vroegen deze leden waarop de Regering de verwachting 
baseert dat belastingplichtigen die wel de ziektekostendrempel overschrij-
den, maar onder de teruggavegrens blijven, zélf wel vermindering van 
loonbelasting zullen aanvragen. Wordt daartoe een actieve voorlichting 
begonnen? 

Onder het voorbehoud dat de Regering tijdig tevoren op de gestelde 
vragen zal antwoorden, acht de commissie de openbare behandeling van 
dit wetsontwerp hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Joekes 

De griffier van de commissie, 
Witteveen 
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