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1 Samenstelling: 
5?ocia!e Zaken ?.n Werkgelegenheid 
Franssen (CDA), (voorzittort Bos-Beernink 
(CDA), Van der Wleulei. (CDA), Jaarsnia 
Buijserd (PvdA), Klaasstri:, t'ustema (PvdA), 
Van de Zandschulp (PvdA), Heijmans (VVD), 
Vonhoff-Luijendijk (VVD), Gelderblom-
Lankhout (D66), Barendregt (SGP), De 3 ia 
Fortman (PPR), Vogt (PSP), Schuurman 
(RPF), Mw. Bolding (CPN') en Van der Jagt 
(GPV). 

Financien 
Christiaanse (CDA) (voorzitter), Bocrsma 
(CDA), Van Leeuwen (CDA), Simons (PvdA), 
Tjeenk Willink (PvdA), Zoon (PvdA), 
Braakman (VVD), Van Graafeiland (VVD), 
Vis (D66), Barendregt (SGP), De Gaay 
Fortman (PPR), mw. Van Leeuwen (PSP), 
Schuurman (RPF), mw Bolding (CPN), Van 
der Jagt (GPV). 

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 en de 
inkomstenbelasting (Wet aanpassing 
uitkeringsregelingen overheveling 
opslagpremies) 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VOOR 
FINANCIËN1 

Vastgesteld 14 maart 1989 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende vragen en opmerkingen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de C.D.A.-fractie: 

De hier aan het woord zijnde leden herhaalden hun reeds in het 
voorlopig verslag betreffende wetsvoorstel 20 657 geuite zienswijze. 

Zij, die wetsvoorstel 20 625 over de financiering volksverzekeringen 
lucide hebben geacht, konden bij bestudering van de onderhavige 
wetsvoorstellen en de toelichtingen en beantwoordingen daarbij een 
gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. Alle eenvoud lijkt zoek. Deze 
leden uitten het vermoeden, dat vele probiemen en probleempjes nog 
niet eens zijn onderkend. 

Met name vroegen zij zich at, welke invloed aanvaarde amendementen 
bij de fiscale wetsvoorstellen hebben op de hoogte van de overhevelings-
toeslag. 

Het is immers duidelijk, dat wijzigingen in de lonen de overhevenngs-
toeslag beïnvloeden. Kostenvergoedingen, die niet meer onbelast zijn, 
zijn van belang voor de berekening van de overhevelingstoeslag. 

Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het tiscale loonbegnp. 

De leden van de fractie van het C D A . vroegen zich af of zij het juist 
taxeren als zij stellen dat voor de belanghebbende het verband tussen de 
hoogte van de overhevelingstoeslag en de ingehouden premies, 
waarvoor de toeslag een compensatie .s, een raadsel zal blijven. 

Achten de bewindslieden dit een ernstig bezwaar? En verwachten zij 
dat hieromtrent door belanghebbenden veel vragen zullen worden 
gesteld? 
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Vragen en opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie: 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen of in de tabellen van stuk 
nr. 25 de effecten van standaardaftrekposten begrepen zijn. 

Op bladzijde 10 van nr. 3 wordt medegedeeld dat er in het kader van 
de tariefstructuur thans geen oplossing voor de kopjesregeling 
voorhanden is. Hoe verhoudt zich deze mededeling tot de opmerking op 
bladzijde 8 van nr. 9 dat een bruto-koppelingssystematiek is uitgewerkt 
voor de gehele sociale zekerheid, waarbinnen de kopjesproblematiek tot 
een oplossing kan worden gebracht? 

Vragen en opmerkingen van de D66-fractie: 

Deze leden herhaalden hun reeds in het voorlopig verslag betreffende 
wetsvoorstel 20 657 gestelde vraag. Wat is de reden dat de regering 
akkoord is gegaan met het amendement-Linschoten om boven 65-jarigen 
voorlopig vrij te stellen van de premiebetaling AOW, maar tevens 
vasthoudt aan de premiebetaling voor de AAW terwijl toch vast staat dat 
boven 65-jarigen nimmer een aanspraak op de AAW zullen kunnen laten 
gelden omdat zij niet meer werken en dus ook niet arbeidsongeschikt 
kunnen worden? 

De leden van de V.V.D.-fractie wensten zich het recht voorbehouden 
bij de openbare behandeling nader op deze materie in te gaan. 

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Franssen 

De voorzitter van de commissie voor Financiën, 
Christiaanse. 

De griffier voor het verslag, •""""" 
Sprey 
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