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De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. geven uiting aan hun 
verontwaardiging over de voortzetting van de behandeling van dit wets-
ontwerp. Zij merken op dat het voorbereidend onderzoek van de beide met 
dit wetsontwerp samenhangende wetsontwerpen nog niet in een eerder 
stadium is respectievelijk nog niet eens aangevangen is. Ook de leden van 
de P.S.P.-fractie vinden de gang van zaken hoogst ongewenst. 

Inmiddels heeft de schriftelijke voorbereiding van de verhoging van de 
assurantiebelasting (vrijwel geheel) zijn beslag gekregen. Wij menen dan 
ook dat het verantwoord is dat wordt overgegaan tot plenaire behandeling 
van de aan de orde zijnde trits van voorstellen. Het louter formele argument 
dat er nog geen wetsontwerp met betrekking tot de uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling is ingediend, vormt in onze ogen geen 
beletsel voor deze plenaire behandeling. Er kan immers inhoudelijk en zeer 
concreet worden gesproken over deze uitbreiding. 

De opmerkingen van deze leden dat de behandeling van de wetsontwerpen 
in generlei opzicht is geschied met de bij de voorgestelde wijzigingen 
passende zorgvuldigheid, achten wij niet terecht. Het is ons daarbij opge-
vallen dat deze leden de gestelde onzorgvuldigheid niet concretiseren. 

Wij zijn er verheugd over dat deze leden met erkentelijkheid constateren 
dat in de memorie van antwoord een uitvoerige uiteenzetting is gegeven 
over de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling. 
Het concept-wetsontwerp dat als bijlage bij de memorie van antwoord is 
gevoegd, heeft uiteraard geen formele status. Dit concept is bijgevoegd om 
het reeds thans mogelijk te maken het inzicht in de voorgenomen uitbreiding 
van de buitengewone-lastenregeling te concretiseren en te verdiepen. Het 
komt ons voor dat de concept-wettekst niet alleen inzicht kan geven in de 
mate waarin de wetgeving wijziging zal ondergaan maar ook laat zien hoe 
de voorgestelde nieuwe aftrek in de praktijk zal kunnen functioneren. 

Het is een feit dat de Raad van State, die zelf de wenselijkheid van een 
compenserende regeling heeft aangegeven, zijn gevoelen over de uitbreiding 
van de buitengewone-lastenregeling nog niet kenbaar heeft kunnen maken. 
Met het bij de memorie van antwoord voegen van een concept-wetsontwerp 
hebben wij echter niet de bedoeling gehad in tweeërlei opzicht de koninklijke 
weg niet te willen bewandelen. De Raad van State zal zeker niet aarzelen 
om te komen tot een eigen standpunt met betrekking tot de uitbreiding van 
de buitengewone-lastenregeling. Bij de behandeling van het desbetreffende 
wetsontwerp zal aldus de inbreng van de Raad van State zowel formeel als 
materieel tot zijn recht komen, zodat wij erop vertrouwen dat de thans aan 
de Kamer verstrekte informatie geenszins als een gebrek aan respect 
jegens de Raad van State zal worden beschouwd. 
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De aan het woord zijnde leden vragen ook of niet het gevaar bestaat dat 
de aanvaarding van het onderhavige wetsontwerp tevens wordt aangemerkt 
als aanvaarding van het overgelegde concept inzake de buitengewone-las-
tenregeling. 

In formele zin kan er uiteraard geen sprake zijn van aanvaarding van een 
wetsontwerp als er alleen een concept-wetsontwerp aanwezig is. Wij zien 
dan ook geen gevaren in de thans gevolgde procedure. Wel merken wij op 
dat wanneer bij de behandeling van het onderhavige wetsontwerp blijkt 
dat wordt ingestemd met de voorgenomen uitbreiding van de buitengewo-
ne-lastenregeling de Regering zich uiteraard eens te meer gebonden acht 
haar voornemen tot uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling tot 
uitvoering te brengen. Wij menen dat de vrees van deze leden dat deze 
compensatie via de buitengewone-lastenregeling achteraf te weinig solide 
blijkt te zijn, ongegrond is. 

Wat betreft de bij deze leden gerezen vragen over de uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling merken wij het volgende op. 

Bij de beoordeling van de nieuwe aftrek wegens arbeidsongeschiktheid 
of ouderdom vanuit het aspect van de eenvoud is van belang dat de 
huidige objectieve criteria voor de aftrekken evenzeer gaan gelden voor de 
nieuwe aftrekken. De mate van eenvoud is in beide gevallen dus gelijk. 
Daarnaast hebben wij er geen moeite mee om toe te geven dat het kader 
van de buitengewone-lastenregeling waarin de nieuwe aftrek is gedacht, 
een extra complicatie vormt. Deze extra complicatie is er voor de belas-
tingplichtige die evenals bij ziektekosten of andere aftrekbare uitgaven zelf 
enige actie moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de nieuwe 
aftrek, maar is er vooral voor de belastingdienst omdat de nieuwe aftrek in 
een groot aantal gevallen extra beoordelingswerkzaamheden en admini-
stratieve werkzaamheden meebrengt. 

Aan de door deze leden aangehaalde suggestie om het ombuigingsbedrag 
van f 130 min. te vinden via een generale verlaging van de belastingvrije 
sommen kleeft niet het bezwaar van vorenbedoelde extra complicatie. In 
de afweging die de Regering heeft moeten maken, is niettemin voor 
uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling gekozen omdat daarmee 
- via de ziektekostendrempel - een meer gerichte honorering van de extra 
uitgaven van bejaarden en arbeidsongeschikten wordt bereikt. Wij wijzen 
deze leden nog eens op de uiteenzetting ter zake in de memorie van 
antwoord. 

Uit het vorenstaande moge blijken dat wij niet willen ontkennen dat 
alles te zamen genomen de uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling 
vooral voor de belastingdienst zeker geen vereenvoudiging betekent. Wij 
menen dit ook zo duidelijk mogelijk te hebben aangegeven met de uiteen-
zetting in de memorie van antwoord over de verschillende oorzaken en de 
daarmee samenhangende omvang van het extra beslag op de belasting-
dienst. De opvang van dit aanzienlijke beslag vormt nog steeds onderwerp 
van overleg in het kader van het personeels- en investeringsplan voor de 
belastingdienst. Er is vooralsnog niet voorzien in een uitbreiding van de 
belastingdienst boven de in de begroting voor 1983 beoogde sterkte. In het 
aanvangsjaar 1983 beloopt het extra beslag overigens ca. 50 manjaren in 
plaats van 150 manjaren omdat in 1983 alleen behoeft te worden gerekend 
met de verminderingen van loonbelasting voor 1983 en voor 1984 en met 
voorlichtingswerkzaamheden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen de Regering haar mening te 
geven over het vermoedelijke neveneffect van de onderhavige wetswijziging, 
dat grote groepen van rechthebbenden hun rechten als gevolg van de 
gecompliceerder geworden procedures niet in het genot van de nieuwe 
aftrek zullen komen, terwijl dat bovendien veelal eerst gebeurt via aangifte 
door middel van een T-biljet. 

Het door deze leden bedoelde effect zal naar onze mening inderdaad in 
betekenende mate optreden. In dit opzicht is er echter een verschil met 
tal van andere fiscale aftrekposten zoals beroepskosten, aftrekbare rente, 
dieetkosten etc. Wij menen dat aan dit soort neveneffecten niet kan worden 
ontkomen. 
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Op de vraag of wij inzicht hebben in de mate waarin het verschijnsel op-
treedt dat belastingplichtigen die, indien zij wel teruggaaf zouden aanvragen 
dit ook zouden krijgen, doch om welke reden dan ook van hun recht op 
teruggaaf geen gebruik maken, moeten wij ontkennend antwoorden, zij Uet 
dat wij aanwijzingen hebben dat het gaat om een niet te verwaarlozen 
groep. Zoals wij in de memorie van antwoord hebben aangegeven verwachten 
wij niet dat er veel T-biljetten zullen worden opgeroepen door de nieuwe 
aftrek. Het merendeel van de extra aanslagen inkomstenbelasting die 
worden veroorzaakt door de nieuwe aftrek, zullen het gevolg zijn van 
A-biljetten omdat de veelal terugkerende aftrek wegens buitengewone 
lasten zal leiden tot beschrijving voor de inkomstenbelasting. 

De ledenvan de fractie van de P.v.d.A. en ook de leden van de P.S.P.-fractie 
vragen in dit verband of de Regering voornemens is, ten einde het vragen 
van vermindering te stimuleren, de voorlichtingscampagnes te intensiveren. 
De eerstgenoemde leden vragen voorts of speciale voorlichtingscampagnes 
worden nodig geacht voor specifieke groepen belastingplichtigen, waarbij 
deze leden het oog gericht hebben op bejaarden en andere groepen die in 
een relatieve achterstandsituatie verkeren. 

Wij merken daarover op dat thans binnen het kader van de beschikbare 
mogelijkheden en middelen wordt gezocht naar wegen waarlangs een 
doeltreffende voorlichting, ook aan specifieke doelgroepen, kan worden 
gerealiseerd. 

Deze leden vragen voorts of de Regering in staat is nog eens uitvoeriger 
aan te geven in welke mate, gegeven de opgedane ervaringen met voor-
lichting aan het publiek, rekening moet worden gehouden met toename 
van vragen van belastingplichtigen in de richting van de inspecties. De 
ervaring leert dat bij de introductie van een nieuwe maatregel de inspecties 
in toenemende mate met vragen van het publiek worden geconfronteerd. 
Exacte gegevens hierover zijn niet voorhanden. 

Deze leden vragen voorts of de Regering echt meent dat een foldertje 
een substantiële bijdrage in het voorlichtingsproces is. 

Voor zover een dergelijke folder de doelgroep daadwerkelijk bereikt, kan 
deze vraag bevestigend worden beantwoord. Aan de verspreiding van 
bedoelde folders wordt bijzondere aandacht besteed. 

Wat betreft de (vermoedelijke) omvang van de nieuwe buitengewone-
lastengevallen hebben wij in de memorie van antwoord aangegeven dat 
het in beginsel gaat om een groep van 250000 bejaarde of arbeidsonge-
schikte personen. De gehuwde niet werkende, arbeidsongeschikte vrouwen 
zijn hierin begrepen tot een beloop van 25000. Naast de nieuwe buitenge-
wone-lastengevallen hebben wij voorts gerekend met de arbeidsongeschikte 
of bejaarde belastingplichtigen die thans reeds aftrek wegens buitengewone 
lasten genieten. Dit betreft een aantal van bijna 400000. In het onderhavige 
geval kan, het zij nogmaals vermeld, niet anders worden gewerkt dan met 
zeer globale ramingen. 

De aan het woord zijnde leden vragen de Regering een oordeel kenbaar 
te maken over de omstandigheid dat een niet onbelangrijk aantal belasting-
plichtigen het mogelijk positief effect van de nieuwe aftrek eerst dan zal 
ervaren als de aanslagregeling 1983 in de loop van 1984 en 1985 afgewikkeld 
zal zijn. 

Wij menen dat met het instituut van de vermindering van loonbelasting 
een goed middel voorhanden is om te bereiken dat belastingplichtigen niet 
lang behoeven te wachten op de effectuering van aftrekposten in het 
algemeen en de nieuwe aftrek in het bijzonder. Belastingplichtigen hebben 
het in ieder geval in eigen hand of zij aanstonds een beroep willen doen op 
de nieuwe aftrek, vooropgesteld dat zij in een situatie verkeren waarin de 
loonbelasting meer bedraagt dan de verschuldigde inkomstenbelasting. 

Wat betreft de stand van zaken omtrent de aanslagregeling 1980 en 1981 
kan worden vermeld dat per 30 september 1982 96% van de aangiften 1980 
was geregeld en 37% van de aangiften 1981. Per 1 november 1982 was 
80% van de voorrangsposten 1981 geregeld. Ter vergelijking: per 1 
november 1981 was 75,3% van de voorrangsposten 1980 geregeld. 
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Over de inkomenseffecten van het onderhavige wetsontwerp merken wij 
op dat deze effecten in de memorie van toelichting op dezelfde wijze zijn 
gepresenteerd als in kamerstuk 17 152, nr. 3. Uit de in de memorie van 
toelichting weergegeven netto-inkomensmutaties blijkt dat er wel degelijk 
nadelige inkomenseffecten voor bejaarden en arbeidsongeschikten zullen 
optreden. Voor een aantal bejaarden en arbeidsongeschikten zal tegenover 
deze nadelige effecten het positieve effect staan van de nieuwe aftrek. In 
welke mate dit laatste het geval is, hangt echter sterk af van de individuele 
positie van de belastingplichtige. 

Wij zijn verheugd dat de door ons aangevoerde argumentatie een groot 
deel van de bij de leden van de V.V.D.-fractie levende bezwaren heeft 
weggenomen. Zij vragen zich af of de f9 min. kosten gemoeid met het 
extra werk voor de belastingdienst, niet aan de hoge kant zijn in verhouding 
tot het per saldo positieve budgettaire effect van f54 min. 

Ongetwijfeld gaat het om een aanzienlijke post in vergelijking met het 
ombuigingsresultaat. Men moet echter bedenken dat de extra werkzaam-
heden niet zozeer worden opgeroepen door de nieuwe aftrek zelf - die is 
van eenvoudige aard - maar door het geheel van werkzaamheden dat is 
gemoeid met een toeneming van de te bestrijden posten en de te verlenen 
verminderingen van loonbelasting. Een directe relatie tussen de kostenpost 
van f9 min. en het ombuigingsresultaat van f54 min. geeft naar onze 
mening een vertekend beeld. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich ten slotte af naar aanleiding 
van het feit dat er nu ook een aftrekmogelijkheid ontstaat voor de belas-
tingplichtige met een arbeidsongeschikte echtgenote die geen inkomen 
geniet, of ook samenwonenden van de voorgestelde nieuwe regeling 
gebruik kunnen maken. Zij wijzen daarbij op de voornemens van de 
Regering tot wijziging van het fiscale regime voor de z.g. tweeverdieners. 

De aangehaalde voornemens van de Regering betreffen uitsluitend 
een gelijke belastingvrije voet voor gehuwde tweeverdieners. Ze strekken 
er niet toe samenwonenden te behandelen op een wijze die vergelijkbaar is 
met de behandeling van gehuwden. De problematiek die aan dit laatste is 
verbonden, zal onderwerp uitmaken van de nadere standpuntbepaling over 
de nota «Op weg». Samenwonenden zullen ieder voor zich de nieuwe 
aftrek geldend kunnen maken, maar niet voor elkaar. Voor gehuwden ligt 
de situatie met betrekking tot de buitengewone-lastenregeling anders dan 
voor samenwonenden omdat er voor gehuwden een samenvoeging van 
inkomensbestanddelen is, die verhindert dat de echtgenote haar eigen 
vaste aftrek geldend kan maken. 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fractie van de P.S.P. 
over de voorgenomen uitbreiding van de regeling voor aftrek wegens 
buitengewone lasten merken wij het volgende op. 

Hoe de arbeidsongeschiktheid van echtgenotes zonder arbeidsinkomen 
zal worden beoordeeld, zal de uitvoeringspraktijk nog moeten uitwijzen. 
Wij denken daarbij in beginsel niet aan keuringen. Normaliter zal de eigen 
verklaring van de belastingplichtige eventueel ondersteund met een 
verklaring van de huisarts voldoende aanwijzing kunnen verschaffen over 
de vraag of voldaan wordt aan het arbeidsongeschiktheidscriterium. 

Op de vraag van de aan het woord zijnde leden waarom alleen echtgenotes 
in aanmerking komen bij de aftrek en niet andere verwanten of samenlevende 
personen, zijn wij reeds ingegaan in deze nota. De situatie dat bedoelde 
personen afhankelijk zijn van het inkomen van een ander, laat zich overigens 
niet zo gemakkelijk indenken in verband met het feit dat normaliter voor 
deze personen recht op een AAW- of AOW-uitkering zal bestaan. 

Deze leden vragen waarom in het geval beide echtgenoten bejaard zijn, 
niet een aftrek van f848 maar van f606 wordt voorgesteld. 

Wij hebben gemeend op dit puntte moeten vasthouden aan de bestaande 
relatie tussen de ongehuwden-bejaardenaftrek en de gehuwden-bejaarden-
aftrek. Een dubbele aftrek voor gehuwde bejaarden zou een positieverbe-
tering betekenen waarvan wij de budgettaire consequenties niet verant-
woord achten. 
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Ter toelichting op het gestelde dat de stijging van het aantal potentiële 
buitengewone-lastengevallen met 250 000 naar onze verwachting leidt tot 
een extra aantal te beschrijven posten van 75000 a 100 000 kunnen wij nog 
opmerken dat het aantal van 250000 is verdeeld in ca. 150 000 reeds 
beschreven posten en 100000 gevallen waarin de loonbelasting thans 
eindheffing is. 

De leden van de P.S.P.-fractie kunnen weinig «rechtvaardigheid» terug-
vinden in de argumentatie voor de nu voorgestelde regeling. Zij vragen 
alsnog aannemelijk te maken dat juist de specifieke, nu niet aftrekbare 
kosten in verband met invaliditeit of ouderdom samenhangen met de nu 
wel aftrekbare kosten in verband met ziekte, invaliditeit enz. 

Wat betreft de door deze leden bedoelde samenhang merken wij op dat 
de bij eerdere gelegenheden genoemde kosten wegens hulpbehoevendheid 
naar onze mening duidelijk liggen in de sfeer van de kosten van ziekte, 
invaliditeit enz. Ook de limitatieve opsomming van ziektekosten enz. waarin 
extra uitgaven voor vervoer, voor gezinshulp, voor dieetkosten en voor 
kleding en beddegoed worden genoemd, geeft aan dat er van nature 
verwantschap is tussen de ziektekostenaftrek zoals deze thans is opgezet 
en de nieuwe aftrek. 

De Ministervan Financiën a.i., 
G. M. V. van Aardenne 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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