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Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 25 juli 1988 

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. Onderdeel J wordt vervangen door: 
J. in artikel 22, tweede lid, wordt «van die volgens welke een bedrag 

aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot het loon behoort» 
vervangen door: van de bepalingen volgens welke: 

a. een bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot 
het loon behoort; 

b. het voordeel ter zake van het ter beschikking gesteld zijn van een 
auto niet tot het loon wordt gerekend. 

2. Onderdeel N.2. vervalt. 
3. Onderdeel HH.3. vervalt. 
4. In het in onderdeel EEE opgenomen artikel 64, tweede lid, van de 

Wet op de inkomstenbelasting 1964 vervalt onderdeel b en worden de 
onderdeelaanduidingen c, d, e, f, g en h gewijzigd in onderscheidenlijk b, 
c, d, e, f en g. 

Voorts wordt in het vierde lid van dat artikel «onderdeel h» vervangen 
door: onderdeel g. 

5. In het in onderdeel GGG opgenomen artikel 66b, eerste lid, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt «45, derde lid» vervangen 
door: 45, vierde lid. 

B 

In artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. Onderdeel G.1. wordt vervangen door: 
G.1. In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt «, als bedoeld zijn 

onder letter b» vervangen door: als bedoeld in onderdeel b. 
2. Na onderdeel G wordt ingevoegd: 
H. Na artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt 

ingevoegd: 
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Artikel 11a. Tot het loon behoort mede niet het genot van een ter 
beschikking gestelde auto. 

3. Onderdeel J vervalt. 

Toelichting 

Overleg binnen de Stichting van de Arbeid, gevolgd door contacten 
tussen de Stichting en de regering, heeft - naast voorstellen voor een 
nieuwe methodiek voor de berekening van de zogenaamde overheve-
lingstoeslag - geleid tot het wijzigen van het onderhavige voorstel van 
Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 
inkomstenbelasting (Oort-I) ter zake van een drietal zogenoemde Oortse 
loonbestanddelen. Het gaat hier om vergoedingen voor kosten van 
woon-werkverkeer, de heffing over vakantiebonnen en de autokosten-
fictie in de loonbelasting. 

Vergoeding kosten woon-werkverkeer 

In het wetsvoorstel is voorzien in een regeling voor de kosten van 
regelmatig woon-werkverkeer waarbij, anders dan thans, de bedragen 
die in aanmerking komen voor belastingvrije vergoeding gelijk zijn aan de 
- lagere - bedragen die aftrekbaar zijn ingeval geen vergoeding wordt 
ontvangen. Voor zover hogere vergoedingen worden gegeven zouden dit 
«Oortse loonbestanddelen» zijn die aan de heffing van loonbelasting en 
premie voor de volksverzekeringen zouden zijn onderworpen. Ten einde 
dit zo veel mogelijk te voorkomen zullen, evenals thans het geval is, 
hogere bedragen voor belastingvrije vergoeding in aanmerking komen. 
Om redenen van wetgevingseconomie wordt deze wijziging niet 
opgenomen in deze nota van wijziging maar in het nog bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in te dienen wetsvoorstel inwerkingtreding 
voorstellen commissie-Oort (Oort-ll). In dat wetsvoorstel worden 
namelijk toch reeds wijzigingen van de desbetreffende bepalingen 
opgenomen. 

Vakantiebonnen 

De huidige systematiek met betrekking tot vakantiebonnen zal worden 
gehandhaafd, met dien verstande dat, gelet op de nieuwe tariefstructuur, 
het percentage voor de waardering van vakantiebonnen zal worden 
gesteld op 75 in plaats van de huidige 60. Hiervoor is geen aanpassing 
van het onderhavige wetsvoorstel nodig. De waardering van vakantie-
bonnen is neergelegd in artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking loonbe-
lasting 1972, welk artikel overeenkomstig het bovenstaande zal worden 
aangepast. 

Handhaving van de huidige systematiek met betrekking tot vakantie-
bonnen betekent tevens dat de in het slot van de toelichting bij artikel II, 
onderdeel R, van het onderhavige voorstel voorziene bijzondere 
berekening van loonbelasting over vakantiebonnen geen doorgang zal 
vinden. 

Autokostenfictie uit loonbelasting 

Het derde «Oortse loonbestanddeel» betreft de wijze van heffing over 
het voordeel dat een werknemer geniet ter zake van een door zijn 
werkgever ter beschikking gestelde auto. Nader wordt voorgesteld dit 
voordeel in de inhoudingssfeer buiten aanmerking te laten. 

Dit betekent niet dat, zoals thans het geval is, voor bepaalde groepen 
werknemers het bedoelde voordeel belastingvrij is. Voorgesteld wordt 
namelijk de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zodanig aan te passen 
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dat in praktisch alle gevallen waarin een werknemer een auto van zijn 
werkgever ter beschikking heeft, hij in aanmerking komt voor een 
verplichte aanslag inkomstenbelasting. 

Budgettaire en personele gevolgen 

Voor de budgettaire en menskrachteffecten van de onderhavige wijzi-
gingen zij verwezen naar de toelichting bij het nog in te dienen 
wetsvoorstel Oort-ll. 

Onderdeel A, eerste lid (artikel 22, tweede lid, van de wet op de inkom-
stenbelasting 1964) 

Zoals in het algemene deel van deze toelichting reeds is aangegeven, 
vervalt de in het wetsvoorstel in artikel II, onderdeel J, voorgestelde 
regeling van de autokostenfictie in de loonbelasting (zie onderdeel B, 
derde lid, van deze nota van wijziging). In aanvulling daarop wordt 
voorgesteld om, anders dan thans het geval is, in de Wet op de loonbe-
lasting 1964 te regelen dat het genot van een aan de werknemer ter 
beschikking gestelde auto niet tot het loon behoort (zie onderdeel B, 
tweede lid, van deze nota van wijziging). In samenhang met het boven-
staande moet de in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 22, 
tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden gezien. 
Deze wijziging bewerkstelligt dat het aan een door de werkgever ter 
beschikking gestelde auto ontleende voordeel voor de inkomstenbe-
lasting wel tot het loon wordt gerekend. Een werknemer ten aanzien van 
wie zulks het geval is, zal in de praktijk vrijwel steeds voor een aanslag 
inkomstenbelasting in aanmerking komen als gevolg van de werking van 
artikel 64 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Dat voordeel 
behoort immers voor de toepassing van dit artikel tot de inkomsten die 
niet aan inhouding van loonbelasting zijn onderworpen. Met het oog op 
de heffing van de inkomstenbelasting zal van de inhoudingsplichtigen op 
grond van artikel 28, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 per werknemer opgave kunnen worden verlangd van 
gegevens met betrekking tot het ter beschikking gesteld zijn van auto's. 

In de nieuwe wettekst wordt de term «auto» gehanteerd. Deze term 
heeft een ruimere betekenis dan het begrip personenauto. Voor perso-
nenauto's is het autokostenforfait van artikel 42, derde lid, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing. Voor andere auto's zal 
de werkelijke waarde van het voordeel in aanmerking moeten worden 
genomen. 

Onderdeel A, tweede en derde lid (artikelen 30a, tweede lid, en 45, 
eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964). 

De in artikel I van het wetsvoorstel opgenomen onderdelen N.2. en 
HH.3. kunnen vervallen daar de daarin voorgestelde wijzigingen ook zijn 
opgenomen in het nog bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te 
dienen voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op de inkomenstenbe-
lasting 1964 en van de Wet op de loonbelasting 1964 (verlenging 
werkingsduur artikel 69). Beoogd wordt laatstbedoelde wetswijziging 
eerder in werking te doen treden dan het onderhavige voorstel. 

Onderdeel A, vierde lid (artikel 64, tweede en vierde lid, van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964). 

Aangezien de in het wetsvoorstel in artikel II, onderdeel J (artikel 13a 
van de Wet op de loonbelasting 1964), voorgestelde autokostenfictie 
vervalt - waarmee ook het vierde lid van dat artikel, waarin was voorzien 
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in een beschikking loonbelasting voor het geval van een zeer laag privé-
gebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto is 
komen te vervallen - kan het voorgestelde artikel 64, tweede lid, 
onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 eveneens 
vervallen. Verwezen zij ook naar de toelichting bij onderdeel A, eerste lid, 
van deze nota van wijziging. 

Onderdeel A, vijfde lid (artikel 66b, eerste lid, van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964). 

De in artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
opgenomen indexeringsregeling is nu nog in artikel 54 van die wet 
geregeld. Dit laatste artikel is abusievelijk niet aangepaste aan de - bij 
Wet van 30 september 1987, Stb. 456 (verruiming toepassing huurwaar-
deforfait) vastgestelde en bij amendement voorgesteld - vernummering 
van het derde lid van artikel 45 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 in vierde lid. Onderdeel A, vijfde lid, dient tot herstel van deze in 
het voorgestelde artikel 66b overgenomen onjuistheid. De corresponde-
rende verbetering van artikel 54 wordt opgenomen in het reeds 
genoemde voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en van de Wet op de loonbelasting 1964 (verlenging 
werkingsduur artikel 69). 

Onderdeel B, eerste lid (artikel 11, eerste lid, van de Wet op de loonbe-
lasting 1964). 

Het in artikel II van het wetsvoorstel opgenomen onderdeel G.1. wordt 
vervangen omdat een deel van de in dat onderdeel opgenomen wijzi-
gingen reeds is opgenomen in het eerder genoemde wetsvoorstel tot 
verlenging van de werkingsduur van artikel 69 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964. 

Onderdeel B, tweede en derde lid (artikelen 11a (nieuw) en 13a van de 
Wet op de loonbelasting 1964) 

Voor een toelichting op deze wijzigingen zij verwezen naar de 
toelichting op onderdeel A, eerste lid, van deze nota van wijziging. 

Ter voorkoming van misverstand zij erop gewezen dat het verschil in 
terminologie tussen «het voordeel ter zake van» in artikel 22, tweede lid, 
onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en «het genot 
van» in het nieuwe artikel 11 a van de Wet op de loonbelasting 1964 een 
gevolg is van de verschillen in voor de twee wetten gebruikelijke termino-
logieën. Er wordt geen materieel verschil mee beoogd. 

De Ministervan Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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