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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 wet ten 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 VAN GRAAFEILAND EN CHRISTIAANSE 
Voorgesteld 18 april 1989 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging aangaande de Wet op de Dividendbelasting 
1965; 

overwegende, dat in 1980 de motie Christiaanse c.s. is aangenomen 
waarin het principe is verwoord dat fiscaal verzwarende maatregelen niet 
mogen terugwerken; 

overwegende, dat in de onderhavige materie wordt aangegeven hoe 
een feit uit het verleden - een storting op aandelen door middel van de 
inbreng van andere aandelen - voor de toekomst dient te worden 
beoordeeld waardoor eerbiedigende werking op haar plaats is; 
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nodigt het Kabinet uit het voorgestelde artikel 3, lid 2, van de Wet op 
de Dividendbelasting 1965 eerst van toepassing te doen zijn voor 
aandelenfusies welke plaatsvinden na plaatsing in het Staatsblad van de 
wetsvoorstellen 20 595 en 20 873, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Graafeiland 
Christiaanse 
Vis 
Van der Jagt 
Boorsma 
Van der Meulen 
Heijmans 
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