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Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de 
voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de 
loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 
inkomstenbelasting) 

Financiering van de volksverzekering (Wet financiering 
volksverzekeringen) 

Verplichte toekenning van een toeslag voor de overheveling van 
opslagpremies (Wet overheveling van opslagpremies) 

Aanpassing van een aantal sociale zekerheidswetten en van 
enige andere wetten, alsmede het stellen van regels voor de 
toepassing van die wetten naar aanleiding van de voorstellen 
van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting 
(Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling 
opslagpremies) 

Inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en 
aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting en in aanvulling 
op deze wet wijzigingen van de loonbelasting en de 
inkomstenbelasting inzake vaststelling van het tarief en 
beperking van de aftrekbaarheid van gemengde kosten (Wet 
invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de 
tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging 
van de regeling betreffende aftrekposten) 

Wijziging van de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting (beperking van de aftrekbaarheid van 
gemengde kosten in de winstsfeer) 

MOTIE VAN DE LEDEN CHRISTIAANSE EN VAN GRAAFEILAND 
Voorgesteld 11 april 1989 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen inzake de belastingherzieningsvoorstellen 
«Oort»; 

kennis genomen hebbend van de voorstellen inzake de gecombineerde 
heffing van inkomsten- en loonbelasting enerzijds en de premieheffing 
volksverzekeringen anderzijds; 
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spreekt uit, dat bij de invoering de afzonderlijke herkenbaarheid van 
belasting en premie blijft gehandhaafd en ook in de toekomst aan het 
eigen karakter van beide wordt vastgehouden; 

wijst integratie van belasting en premies af, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Christiaanse 
Van Graafeiland 
Vis 
Van der Jagt 
Boorsma 
V.d. Meulen 
Heijmans 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595 enz., nr. 190 d 2 


