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1. ALGEMEEN 

Inleiding 

Met genoegen hebben wij geconstateerd dat door alle fracties het 
streven naar vereenvoudiging van de belasting- en de premieheffing 
wordt onderschreven. Naast dit gemeenschappelijke uitgangspunt valt 
ook uit de reacties zoals die in het voorlopig verslag zijn opgenomen af te 
leiden dat vereenvoudiging van de fiscale regelgeving weliswaar van 
groot belang is maar dat tegelijk de rechtvaardigheid zeer goed in het 
oog moet worden gehouden. De bijdragen van de fracties weerspiegelen 
als het ware dit spanningsveld. Dit is ook niet verwonderlijk. Aan de 
verfijningen van de wetgeving zoals die in het verleden hebben plaatsge-
vonden, hebben toch telkenmale uitgangspunten ten grondslag gelegen 
die beoogden recht te doen aan de relatieve positie van bepaalde 
groepen belastingplichtigen. Evenzeer geldt echter dat al die verfijningen 
te zamen hebben bijgedragen aan een grotere ingewikkeldheid van de 
belastingwetgeving. Deze ontwikkeling is in niet geringe mate versterkt 
door de tot te grote hoogte gestegen tarieven. Uiteindelijk heeft deze 
ontwikkeling geleid tot het besef dat gekomen moest worden tot vereen-
voudiging, stroomlijning en tariefverlaging. 

Sedert de instelling van de commissie Oort zijn vele criteria en voor-
waarden geformuleerd waaraan een vereenvoudigingsoperatie als deze 
zou moeten voldoen. Te zamen genomen vormen zij zo'n veelheid van 
toetsingsfactoren die verschillend van gewicht, van aard en soms ook 
tegenstrijdig zijn dat wij menen te mogen voorbijgaan aan een poging aan 
te geven aan welke criteria de onderhavige voorstellen wel of niet 
voldoen of zouden moeten voldoen. 

De thans voorliggende voorstellen vormen, gegeven het hiervoor 
aangeduide spanningsveld dat nu eenmaal onverbrekelijk is verbonden 
aan een operatie als de onderhavige, naar ons oordeel een goed pakket. 
Zij vormen de neerslag van de voorstellen van de commissie Oort, mede 
gezien in het kader van de uitkomst van het debat over de nota Finan-
cieel-Sociaal-Economisch Beleid 1988-1990 (Tweede Kamer, 20492, nr. 
1), van onze opvattingen zoals die zijn verwoord in het voorlopige 
regeringsstandpunt over de voorstellen-Oort (Tweede Kamer, 19 576, 
nrs. 4-5), de discussie die daarover met de vaste commissie voor de 
Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft plaatsgevonden 
en de adviezen die door de adviesorganen zijn uitgebracht. 

Wij zijn verheugd dat op zo ruime schaal bereidheid bestaat om mee te 
werken aan het tijdig tot stand komen van de ter zake noodzakelijke 
wetgeving. Zoals de leden van de V.V.D.fractie verwachten, zal ook de 
regering harerzijds al het mogelijke doen de afhandeling van de Oort-
voorstellen in de Tweede Kamer nog dit jaar te realiseren. Daarbij willen 
wij aantekenen dat, zoals eerder is toegelicht, dit met name van belang is 
in verband met de voorziene invoeringstermijn van één jaar. Wij zijn ons 
ervan bewust dat het voorziene tijdschema het nodige zal vergen, zowel 
van de regering als van de Staten-Generaal. Anderzijds geldt dat aan de 
uiteindelijke indiening van de wetsvoorstellen een ruime periode is 
voorafgegaan waarin al ampele discussie over de voorstellen heeft 
plaatsgevonden. Indien de voorziene ingangsdatum van 1 januari 1990 
niet zou worden gehaald, zou moeten worden geconstateerd dat het niet 
mogelijk was gebleken een operatie als de onderhavige binnen één 
kabinetsperiode te realiseren. 

Draagkracht 

Vanuit verschillende invalshoeken is door verschillende fracties 
aandacht gevraagd voor de betekenis van het begrip draagkracht in het 
licht van de voorstellen. 
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De leden van de fracties van de P.v.d.A. en van de S.G.P. kiezen daarbij 
een meer algemene invalshoek, terwijl laatstgenoemde leden voorts, 
evenals de leden van de fracties van het C.D.A., de R.P.F, en het G.P.V., 
het gezinsverband in de beschouwing betrekken. Als reactie op de door 
deze leden naar voren gebrachte beschouwingen merken wij het volgende 
op. Wij willen drie groepen draagkrachtfactoren onderscheiden die ter 
zake van belang zijn. 

In de eerste plaats betreft dit de vertikale tariefstructuur. Het feit dat in 
de nieuwe tariefstructuur sprake is van een gecombineerde heffing van 
belasting en premies volksverzekeringen naar een geüniformeerde 
grondslag, vormt naar ons oordeel geen beletsel om het tarief in die 
onderlinge samenhang te bezien. Deze zienswijze laat naar onze mening 
het onderscheiden karakter van beide heffingen overigens onverlet. Naar 
ons oordeel is voor wat betreft de tariefopbouw als zodanig geen sprake 
van een zwaarder accent voor draagkracht als bepalende factor. Bij het 
feitelijk tot stand komen van het tarief en de daaruit voortvloeiende 
drukverdeling heeft, zo menen wij, het element draagkracht echter ook 
niet beduidend aan gewicht verloren. De verschillen in gemiddelde en 
marginale druk van belasting en premies voor en na de operatie bevestigen 
die conclusie. Daarbij is met name het vervallen van de aftrekbaarheid 
van de premies volksverzekeringen een factor die in het oog moet worden 
gehouden. 

In de tweede plaats betreft dit de centrale plaats die in de inkomsten-
belasting en de loonbelasting, als subjectieve belastingen toekomt aan de 
persoon van de belastingplichtige. Deze centrale plaats komt tot uitdrukking 
door uit te gaan van de draagkracht van de individuele belastingplichtige. 
Met betrekking tot die draagkracht kan onderscheid worden gemaakt 
tussen de objectieve en de subjectieve draagkracht. Bij de meting van de 
objectieve draagkracht gaat het om de hoogte van het (individuele) 
inkomen waarbij beïnvloeding ervan door inkomensbestanddelen van 
gezinsleden zoveel mogelijk is vermeden. Daarmee is rekening gehouden 
in de verticale tariefstuctuur. De subjectieve draagkracht van een belas-
tingplichtige, waarbij het gaat om de bestedingsruimte die het inkomen 
verschaft, wordt bepaald door diens persoonlijke omstandigheden, zoals 
bij voorbeeld het zich kwijten van een verzorgingsplicht in een gezinssitu-
atie. Daarmee is rekening gehouden in de horizontale tariefstructuur. 

Het is niet zo dat individualisering het beleidsuitgangspunt bij de 
onderhavige voorstellen is. Het uitgangspunt van de onderhavige operatie 
is te komen tot stroomlijning en vereenvoudiging. Daarbij heeft het 
huidige systeem als startpunt gediend. Dit systeem kenmerkt zich door 
zijn synthese van elementen van individualisering van de heffing en 
elementen van een heffing naar gezinsdraagkracht. In dat karakter 
hebben wij thans geen fundamentele wijziging willen brengen. Wij delen 
dan ook niet de mening van het lid van de R.P.F, fractie dat de symbiose 
ter zake is mislukt. Dit laat onverlet dat door de verlaging van de basisaftrek 
zekere verschuivingen zullen optreden. Onze opvatting is, zo willen wij 
naar aanleiding van een opmerking van de leden van de fracties van de 
P.v.d.A., de P.P.R. en de P.S.P. stellen, dat een fiscaal systeem dat geen 
recht doet aan de verschillende opvattingen omtrent individualisering niet 
op maatschappelijke aanvaardbaarheid mag rekenen. In die zin is het een 
goede zaak wanneer een belastingstelsel «volgend» en voorwaardenschep-
pend is, dat wil zeggen aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid en 
niet sturend. Dat zulks leidt tot een tariefstructuur welke een compromis 
is tussen volstrekte geïndividualiseerde heffing en heffing naar draagkracht 
van gezinshuishoudingen is duidelijk in beeld gebracht bij de tweeverdie-
nerswetgeving. Bovendien mag niet worden vergeten dat het voorgestelde 
systeem alle ruimte biedt aan economische verzelfstandiging van 
vrouwen. De consequentie van een succesvol «meisjesbeleid» zal immers 
zijn dat steeds meer economisch zelfstandig werkende vrouwen voor de 
belastingheffing in tariefgroep I, in de nieuwe opzet zal dit tariefgroep 2 
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zijn, zullen vallen. Zoals opgemerkt in onderdeel 8.3 van de memorie van 
toelichting zal de regering na afronding van de studie naar de mogelijkheid 
van een verdergaande verzelfstandiging van uitkeringsrechten zich 
beraden op de mogelijkheid van een bredere studie, waarin de mogelijk-
heden en gevolgen van individualisering op het niveau van de regelgeving 
aan de orde komen. 

De vereenvoudiging van de horizontale tariefstructuur brengt met zich 
dat, wil men op dit punt tot vereenvoudiging komen, de relatieve betekenis 
van thans in de horizontale tariefstructuur nog erkende draagkracht 
verschillen van het tarief, in gewicht afneemt. In dat kader is er ook voor 
gekozen om, gelet ook op de enigszins verminderde betekenis van de 
basisaftrek, de door het vervallen van de alleenstaande-toeslag te 
bereiken stroomlijning zwaarder te laten wegen dan de relatieve positie 
van de alleenstaande. Verschillende fracties vragen met name aandacht 
voor dit punt. Op onze afweging ter zake komen wij nader terug in 
hoofdstuk 3, onderdeel 4. 

Het derde element dat in het kader van de onderhavige operatie een rol 
speelt is het feit dat met de relatieve positie van bepaalde categorieën 
belastingplichtigen in mindere mate rekening wordt gehouden dan thans 
het geval is, in het bijzonder door het beperken van aftrekposten. Ver-
scheidene fracties vragen in dit verband met name de aandacht voor de 
positie van degenen met relatief omvangrijke ziektekosten. Ook wij 
hebben eerder te kennen gegeven dat het hier een moeilijke afweging 
betreft. Wij zullen op dit punt nader ingaan in hoofdstuk 5, onderdeel 3. 

In antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.-fractie merken 
wij nog op dat het verregaand loslaten van formele criteria in de tweever-
dienerswetgeving bijdraagt aan de aanvaardbaarheid van regelgeving 
omdat daardoor het aantal gevallen vermindert waarbij in materieel 
vergelijkbare situaties een verschillende belastingdruk ontstaat. Het feit 
dat het monogame huwelijk zoals deze leden stellen nog altijd de meest 
voorkomende vorm van samenleven en samenwonen is mag naar ons 
oordeel niet aan een gelijke behandeling van andere - veel voorkomende -
vergelijkbare leefvormen in de weg staan, ook van die welke naar onze 
mening door de S.G.P.-fractie worden aanvaard zoals na het overlijden 
van de ouders in gezinsverband levende ongehuwde broers en zusters. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merken op dat de keuze in het wets-
voorstel voor een vrij lange eerste schijf de mogelijkheden voor het 
voeren van inkomenspolitiek langs fiscale weg in de toekomst beperkt. Zij 
erkennen daarbij dat zekere mogelijkheden aanwezig blijven, maar vrezen 
toch dat de tendens zou kunnen worden versterkt om via inkomensafhan-
kelijke regelingen een aanvullend beleid te voeren. 

Indien dit laatste het geval zou zijn, zouden wij dit een onwenselijke 
ontwikkeling vinden. De vereenvoudiging die zou worden bereikt door de 
lange eerste schijf zou dan voor dit aspect in negatieve zin een tegenhanger 
vinden in andere regelingen. Ook onder het huidige stelsel zijn de fiscale 
correctiemogelijkheden overigens beperkt. Ter illustratie daarvan moge 
dienen dat de maximale positieve koopkrachtverbetering die op het 
minimumniveau nog zou kunnen worden bereikt - dat wil zeggen door het 
geheel laten vervallen van de heffing van loon- en inkomstenbelasting bij 
zo'n inkomen - niet meer is dan f 931 per jaar ofwel circa 5% van het 
besteedbaar inkomen. In 1978 was dat nog f 1844 ofwel circa 12%. 

De leden van de S.G.P.-fractie merken op dat inkomenspolitieke 
overwegingen een grote rol hebben gespeeld. Zij wijzen daarbij op de 
verlaging van de toptarieven welke grotendeels geneutraliseerd moest 
worden door lastenverzwaringen voor de betreffende belastingplichtigen. 
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Dat lijkt hen een vorm van nivellering te zijn. Wij zullen op deze aspecten 
uiteraard uitvoeriger nader ingaan in de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel Oort-ll. Hier zij reeds vermeld dat bij de beoordeling van dit 
punt verschillende aspecten in het geding zijn. Zo moet worden bedacht 
dat de aanwending van een lastenverlichting binnen de eerste schijf ook 
doorwerkt naar de hogere schijven. Voorts geldt dat binnen de hogere 
schijven het effect voor de desbetreffende belastingplichtigen in belangrijke 
mate zal worden bepaald door de mate waarin zij getroffen worden door 
de voorgestelde beperkingen in de aftrekposten dan wel door andere 
wijzigingen die worden voorgesteld zoals ten aanzien van de behandeling 
van mantels en bloot eigendommen en de brede herwaardering. Met 
name de belastingplichtigen in de hogere schijven die nu het meest te 
lijden hebben van de hoge tarieven doordat zij geen aftrekposten hebben, 
zullen evenwel voordeel hebben van de voorgestelde tariefmaatregel. 

De leden van de fractie van de P.P.R. hebben weinig moeite met de 
voorstellen waar het de vereenvoudiging betreft, doch menen dat met 
deze voorstellen het aloude overheidsstreven naar rechtvaardige inkomens-
verhoudingen het onderspit delft. Zij wijzen daarbij met name op de 
positie van alleenstaanden en personen met relatief hoge ziektekosten. 
Op dit punt zijn wij eerder in deze memorie reeds ingegaan. Zij vragen 
daarbij tevens om een inhoudelijke motivering van de voorstellen. 

Wij willen er de aandacht op vestigen dat de commissie-Oort zich niet 
heeft gericht op een diepgaande fundamentele herbezinning op de 
grondslagen van ons belastingstelsel omdat dat een zaak van lange adem 
is. Zij heeft geoordeeld dat vereenvoudiging daarop niet kan wachten. 
Haar voorstellen moeten dus eigenlijk worden beschouwd als een 
vereenvoudiging van het huidige systeem en daarmee ook vanuit die 
achtergrond worden beoordeeld. Zoals wij reeds in het nader rapport 
hebben opgemerkt, achten wij het niet zinvol - gelet op de rode draad 
van het vereenvoudigingsstreven - als het ware achteraf een fiscaal theo-
retisch kader te construeren. 

Het lid van de P.S.P.fractie stelt zich achter het streven naar belasting-
vereenvoudiging, maar meent dat het gepresenteerde voorstel vragen 
oproept met name wat betreft de positie van alleenstaanden en belasting-
plichtigen met hoge ziektekosten. Op onze afweging ter zake zijn wij in 
algemene zin eerder in deze memorie reeds ingegaan. Bij de behandeling 
van de desbetreffende voorstellen komen wij hier nader op terug. De 
stelling van het hier sprekende lid dat van de voorziene belastingverlaging 
globaal slechts de inkomens boven modaal profiteren, onderschrijven wij 
niet. Bij de thans gekozen vormgeving, waarop nader wordt teruggekomen 
in het wetsvoorstel Oort-ll, is immers met name ook aandacht gegeven 
aan de positie van de inkomens onder modaal. Voor de inkomens 
daarboven moet bovendien in sterkere mate rekening worden gehouden 
met het effect van het beperken van aftrekposten. 

Splitsing in Oort-I en Oort-ll 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. die vragen of nader kan worden 
toegelicht waarom de caesuur tussen Oort-I en Oort-ll kon leiden tot een 
bespoediging van de wetgevingsprocedure wijzen wij erop dat deze 
caesuur ertoe heeft geleid dat thans reeds de behandeling van de 
structuur van de Oortvoorstellen een aanvang kan nemen, zodat daarmee 
enige tijd gewonnen is. Deze leden menen, zo merken zij op, uit een 
interview in het Algemeen Dagblad te kunnen opmaken dat de tweede 
ondergetekende van mening zou zijn dat het wetsvoorstel Oort-ll wel 
later, apart, zou kunnen worden behandeld, hetgeen hen bevreemdt. In 
dat interview is bedoeld tot uitdrukking te brengen dat het accent wat de 
invoeringstermijn betreft met name ligt op die onderdelen van de voor-
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stellen die samenhangen met het herstructureren van computerprogram-
ma's. Het zo snel mogelijk indienen van die voorstellen draagt ertoe bij 
dat de gedachtenvorming over hetgeen per 1 januari 1990 in administra-
tieve zin nodig zal zijn daarmee in een zo vroeg mogelijk stadium van start 
zal kunnen gaan. 

Het lid van de P.S.P.-fractie geeft te kennen de voorkeur te hebben 
gegeven aan een geïntegreerde behandeling van de wetsvoorstellen 
Oort-I en Oort-ll. Wij verhelen niet dat dit ook onze voorkeur zou hebben 
gehad, ware het niet dat door de splitsing toch enige tijd is gewonnen in 
het wetgevingsproces terwijl de behandeling in een later stadium alsnog 
in onderlinge samenhang kan worden voortgezet. 

De leden van de P.v.d. A-fractie constateren met ongenoegen dat een 
beoordeling van inkomenseffecten van de maatregelen neergelegd in het 
thans voorliggende wetsvoorstel hen feitelijk onmogelijk is gemaakt door 
de splitsing van de wetsvoorstellen in Oort-I en Oort-ll. Zij vragen in dat 
verband om wetsvoorstel Oort-I te voorzien van een eigen tarieflijn. Wij 
merken daarover op dat een eenduidige tarieflijn conform Oort voor een 
ander jaar dan 1985, bij voorbeeld voor het jaar 1988, niet bestaat. In het 
antwoord op vraag 80 met betrekking tot de nota Financiëel-Sociaal-Eco-
nomisch Beleid 1988-1990 is daarop reeds gewezen. Ten behoeve van 
verschillende noodzakelijke rekenexercities is noodgedwongen gewerkt 
met een hypothetisch Oort-tarief. Een dergelijk hypothetisch tarief 
waaraan geen politieke besluitvorming ten grondslag ligt, kan uiteraard 
niet als een «Oort-I tarief» dienen. Slechts het in het wetsvoorstel Oort-ll 
opgenomen tarief kan als een door de regering voorgesteld tarief worden 
beschouwd. Voor een nota van wijziging die zou moeten leiden tot een 
Oort-I tarief zien wij dan ook geen aanleiding noch mogelijkheid. In 
hoofdstuk 7 geven wij nader inzicht in dit hypothetische tarief en de 
daarmee samenhangende effecten. Nadere overzichten en detailleringen 
waar deze leden naar vragen zijn evenwel niet voorhanden. 

Procedure 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merken op dat niet op voorhand kan 
vaststaan dat de ingangsdatum 1 januari 1990 zal kunnen worden. Zij 
geven daarbij aan dat meer factoren in het geding zijn. In dat kader 
vragen zij op welk moment welke wetsvoorstellen de Kamer nog zullen 
bereiken. Op dit moment moeten nog worden ingediend de volgende 
wetsvoorstellen: 

- een wetsvoorstel strekkende tot wijziging van de Wet schadeloos-
stelling leden Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Algemene 
Pensioenwet politieke ambtsdragers; 

- een wetsvoorstel strekkende tot wijziging van de Wet op de individuele 
huursubsidie, en 

- een wetsvoorstel strekkende tot wijziging van de Wet op de studiefi-
nanciering. 

Het eerstgenoemde wetsvoorstel zal naar verwachting de Staten-Gene-
raal begin oktober bereiken. Het tweede wetsvoorstel is thans bij de Raad 
van State aanhangig. Het derde wetsvoorstel zal binnenkort aan de Raad 
van State worden aangeboden. 

Van deze wetsvoorstellen is, zo willen wij de hier sprekende leden 
antwoorden, net naar het oordeel van de regering niet noodzakelijk ze 
vóór 1 januari 1989 in de Tweede Kamer af te handelen. Wat het wets-
voorstel aanpassing van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers 
betreft zou dit wel de voorkeur genieten doch enig uitstel is mogelijk. Het 
wetsvoorstel betreffende de Wet op de individuele huursubsidie zou. 
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evenals het wetsvoorstel inzake de aanpassing van de Wet op de Studie-
financiering, voor het einde van het tweede kwartaal van 1989 in de 
Tweede Kamer moeten zijn afgehandeld. 

Deze leden wijzen erop dat de voorziene snelle behandeling van de 
wetsvoorstellen afbreuk zou kunnen doen aan een gedegen behandeling. 
Wij menen evenwel dat, zoals wij al eerder uiteenzetten, een verantwoorde 
behandeling mogelijk is, gelet op de ruime voorbereidingsperiode en de 
uitvoerige discussies die aan de indiening van de huidige voorstellen zijn 
voorafgegaan. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de S.G.P. vragen voorts wat 
de relatie is tussen de belastingherziening en de wetgeving met betrekking 
tot de verzekerdenadministratie, het sociaal-fiscaal nummer en de Wet 
persoonsregistraties. Met name willen zij vernemen of deze wetsvoorstellen 
zouden moeten zijn afgehandeld alvorens de belastingherziening kan 
worden ingevoerd. 

Dit laatste achten wij niet noodzakelijk. Voornoemde wetsvoorstellen 
hebben geen directe relatie met de belastingherziening. Bij de belasting-
herziening worden de materiële regels voor belasting- en premieheffing 
gewijzigd. Het wetsvoorstel tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer 
en nadere regeling van de verzekerdenadministraties schept- in aansluiting 
op de Wet persoonsregistraties - een formeel kader met betrekking tot 
gegevensuitwisseling, geheimhouding en privacybescherming. De 
uitgangspunten hiervan blijven dezelfde, of het nu de thans bestaande 
materiële wetgeving betreft of het nieuwe systeem na de belastingherzie-
ning. De parlementaire behandeling en invoering van deze verschillende 
wetsvoorstellen kan dan ook afzonderlijk plaatsvinden. 

De constatering in de brief van de Sociale Verzekeringsraad van 13 
september 1988 aan de Bijzondere commissie vereenvoudiging loon- en 
inkomstenbelasting uit uw Kamer, dat de Raad plaatsing van de wet 
invoering sociaal-fiscaal nummer vóór 1 januari 1989 in het Staatsblad 
noodzakelijk acht, houdt verband met het feit dat daarin een aantal 
bepalingen zijn opgenomen, die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de 
verzekerdenadministratie. Voorts wijzen de leden van de P.v.d.A.-fractie 
erop, dat het volgens de Sociale Verzekeringsraad vrijwel ondoenlijk is 
om de Oort-voorstellen door te voeren zonder dat er wijziging komt in 
andere prioriteiten. Uit correspondentie van de Federatie van Bedrijfsver-
enigingen met de Sociale Verzekeringsraad is gebleken dat gelijktijdige 
invoering van de drie grote projecten (invoering van de verzekerdenadmi-
nistratie, de voorstellen van de commissie Oort en de samentelling van 
loon en uitkering voor de premieheffing werknemersverzekeringen) de 
verwerkingscapaciteit van de uitvoeringsorganen te boven gaat en dat de 
voorkeur ernaar uitgaat om van deze projecten de samentellingsregeling 
uit te stellen. De invoering van de verzekerdenadministratie is volgens de 
Federatie in een zodanig vergevorderd stadium, dat dit project prioriteit 
geniet. Bij brief van 15 september 1988 heeft de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een verzoek van de Sociale 
Verzekeringsraad om prioriteitstelling, aan de Sociale Verzekeringsraad 
meegedeeld besloten te hebben de samentellingsregeling tot een nader 
te bepalen datum uit te stellen. 

Door dit uitstel is realisatie van de verzekerdenadministratie volgens 
planning mogelijk, hetgeen betekent, dat in 1989 de invulling ervan 
plaatsvindt. Tevens zal hierdoor, als de wetsvoorstellen met betrekking 
tot de invoering van de voorstellen van de commissie Oort vóór 1 januari 
1989 door de Tweede Kamer zijn aangenomen en de teksten van de 
uitvoeringsbesluiten bekend zijn, invoering van die voorstellen per 1 
januari 1990 door de bedrijfsverenigingen mogelijk zijn. 
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Overige aspecten 

De leden van de C.D.A.-fractie constateren, hoewel zij van oordeel zijn 
dat het wetsvoorstel niet in alle opzichten aan hun uitgangspunten 
voldoet, met name waar het gaat om de afstemming op het samenle-
vingsverband, toch met voldoening dat thans een zekere vereenvoudiging 
in de heffing van de premies volksverzekeringen en inkomsten- en 
loonbelasting gerealiseerd kan worden. Wij zijn hen daarvoor erkentelijk. 
De suggestie van deze leden om in de uitvoeringsL'feer vereenvoudigingen 
te bereiken door derden gegevens te laten aanleveren aan de belasting-
dienst spreekt ons aan - wij hebben daar in ander verband al eerder blijk 
van gegeven - , zij het dat daarbij de persoonlijke levenssfeer geen 
geweld mag worden aangedaan. Afhankelijk van de stand van de automa-
tisering zijn op dit vlak stellig nog resultaten te boeken. Met betrekking 
tot de vraag van deze leden naar de inkomenseffecten van de onderhavige 
operatie en de Dekker-operatie zij het volgende opgemerkt. 

De verschuivingen in de sfeer van de ziektekostenverzekeringen te 
weten een pakketverschuiving van de ziekenfondsverzekering, de K.P.Z. 
en de particuliere kostenverzekeringen naar de AWBZ en een financie-
ringsverschuiving binnen de ziekenfondsverzekering hebben inkomensef-
fecten. De effecten voor 1989 zijn beschreven in de memorie van 
antwoord bij het wetsontwerp invoering van een gedeeltelijke nominale 
premie in de ziekenfondsverzekering (Kamerstukken II, 20 609). De 
effecten voor het totaal van de verschuivingen voor 1989 en 1990 ter 
zake zijn uiteengezet in de nota Verandering verzekerd (Kamerstukken II, 
19 945, 27/28). Deze effecten worden in het kader van het algemene 
beleid voor de jaren 1989 en 1990 meegewogen. Daarbij is op een zeer 
belangrijk onderdeel door de aangekondigde verhogingen van de kinder-
bijslag koopkrachtcompensatie voorzien. Bovengenoemde verschuivingen 
kunnen ook rechtstreeks effect hebben zowel op de uitgaven ter zake van 
ziekte als op de aftrekbare buitengewone lasten ter zake van ziektekosten. 
Hiervoor is geen gedetailleerd cijfermatig inzicht te geven. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen voorts of wij van oordeel zijn dat 
van het ontbreken van een vorm van een splitsingstelsel in ons land een 
ongunstige werking zal uitgaan op de vestiging van ondernemingen in 
ons land. 

Wij willen hierover opmerken dat het in het algemeen van groot belang 
is om in de context waarop deze leden doelen de internationale ontwikke-
lingen nauwlettend in het oog te houden. Dat de tarieven, ook na de 
verlaging zoals die door ons in wetsvoorstel Oort-ll wordt voorgesteld, 
internationaal gezien nog hoog zijn, zijn wij met deze leden eens. Of een 
splitsingstelsel hiervoor de meest aangewezen oplossing is, is echter de 
vraag. Bij de keuze van een vestigingsplaats spelen vele factoren een rol. 
Wij menen dat in dat kader van lagere tarieven een helder en eenduidig 
signaal uitgaat. In internationaal kader gezien achten wij thans lagere 
tarieven dan ook aansprekender dan de invoering van een splitsingstelsel. 
Deze leden zouden gaarne een overzicht ontvangen van thans in Europa, 
de Verenigde Staten en Japan geldende splitsingsstelsels. In bijlage 1 bij 
deze memorie is dit overzicht opgenomen. Mede naar aanleiding van 
vragen van de fracties van de S.G.P., de G.P.V. en de R.P.F, wordt in 
hoofdstuk 3, onderdeel 2, nader ingegaan op het splitsingstelsel. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen voorts of wij bereid zijn een 
weergave te verstrekken van de volledige teksten van de te wijzigen 
artikelen geplaatst naast de tekst van de bestaande artikelen. Gehoorge-
vend aan dit verzoek zullen wij de gemonteerde versie, die wij reeds 
eerder aan de i/aste Commissie voor Financiën zonden, actualiseren en zo 
spoedig mogelijk toezenden. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen erop dat de kosten van de 
Oort-operatie deels worden gedekt door de opbrengst van andere 
wetsvoorstellen die voor een groot deel nog moeten worden ingediend. 
Zij signaleren hier een mogelijk probleem omdat een behandeling van 
deze wetsvoorstellen nadat de besluitvorming over de wetsvoorstellen 
Oort heeft plaatsgevonden de tariefkeuze moeilijk meer kan beïnvloeden. 
Wij menen dat bij een grote operatie als de onderhavige met voor het 
budgettaire kader relevante beleidsvoornemens steeds zo goed mogelijk 
rekening dient te worden gehouden. Men kan echter moeilijk de besluit-
vorming van een grote en belangrijke operatie als de onderhavige 
uitstellen tot alle daarmee mogelijkerwijs samenhangende of daarmee in 
verband gebrachte projecten zijn afgerond. Latere ontwikkelingen zullen 
ook in dit geval eerst als zij ontstaan naar de omstandigheden van dat 
moment moeten worden beoordeeld. 

De leden van de fractie van de S.G.P. willen een betere onderbouwing 
hebben van de invloed die de fiscalisering van de premieheffing heeft op 
het karakter van de volksverzekeringen. Zij betogen dat de premieheffing 
in feite tot een verkapte loom en inkomstenbelasting wordt. Naar 
aanleiding hiervan merkt het kabinet op dat het karakter van een regeling 
door meer factoren wordt bepaald dan het heffingstraject alleen. Zo is in 
dit verband de werkingssfeer van een regeling, alsmede de wijze van 
financiering en de personenkring mede bepalend voor de aard van een 
regeling. Vooral nu in alle volksverzekeringen de verzekeringsplicht 
aanvangt bij de geboorte en doorloopt tot na de 65-jarige leeftijd, is naar 
de mening van het kabinet het karakter van een volksverzekering juist 
sterker benadrukt dan in het verleden het geval was. 

Met betrekking tot het betoog van de aan het woord zijnde leden en 
tevens naar aanleiding van een opmerking van deleden van de P.P.R.-fractie 
over het solidariteitsprincipe merkt het kabinet op van mening te zijn dat 
de solidariteitselementen weliswaar wijzigingen ondergaan, maar 
daarmede wordt geen afbreuk gedaan aan de solidariteit in de volksverze-
keringen als zodanig. Ook de SER stelt in zijn advies (blz. 60) dat een 
eenduidige conclusie ten aanzien van de vraag of de veranderingen in het 
inkomenstraject in algemene zin een verkleining dan wel een vergroting 
van de solidariteit in de volksverzekeringen teweeg brengen, zich niet laat 
trekken. 

Deze leden vragen voorts of het voorstel om de premiebetalingen 
volksverzekeringen niet meer aftrekbaar te laten zijn niet strijdig is met 
een goed fiscaal beginsel, te weten niet tweemaal belasting heffen. De 
premies zijn immers niet meer aftrekbaar terwijl de uitkeringen wel 
worden belast. Zij vragen of de zogenoemde versleuteling in het tarief wel 
een voldoende redengeving is, of dat het premiedeel van de inkomens-
heffing meer het karakter van verkapte belastingheffing draagt in welk 
geval naar hun oordeel het verzekeringskarakter wordt ondermijnd. Wij 
zijn ons ervan bewust - evenals de commissie Oort - dat over dit element 
van de voorstellen verschillend kan worden gedacht. De commissie is 
evenwel aan de desbetreffende richtingenstrijd voorbijgegaan. Zij heeft 
op grond van praktische overwegingen gekozen voor een samenvoeging 
van inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen tot één 
gecombineerde heffing op dezelfde grondslag. Daarmee wordt een 
aanzienlijke vereenvoudiging mogelijk welke als het ware het hart van de 
gehele operatie vormt. Door tegenover het schrappen van de aftrekbaarheid 
een verlaging van het tarief te plaatsen wordt bovendien materieel een 
aanvaardbare oplossing bereikt op het punt van het niet tweemaal heffen 
van belasting. In de voorstellen is uitdrukkelijk de herkenbaarheid van de 
eigen bestemming van de beide componenten van de inkomensheffing 
opgenomen. Dit doet naar onze mening recht aan het specifieke karakter 
van het premiedeel. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 8 10 



De aan het woord zijnde leden vragen of de voor te stellen tarieflijn nu 
wel een ideaal beeld van een evenwichtig lopende tarieflijn is. Zij verwijzen 
daarbij onder meer naar het voor te stellen toptarief in relatie tot de ons 
omringende landen, naar de lengte van de voor te stellen tweede schijf en 
naar de zeer sterke versteiling van het tarief van de eerste op de tweede 
schijf. Wat dit aspect betreft merken deze leden op dat er slechts meer 
evenwicht is wanneer het premiedeel als belastingheffing wordt be-
schouwd. 

Wat dit laatste betreft merken wij op dat het belastingdeel en het 
premiedeel wat het tarief betreft inderdaad in onderlinge samenhang 
moeten worden bezien, zonder dat dit er overigens toe leidt dat het 
premiedeel als belastingheffing zou moeten worden beschouwd. Op de 
hoogte van de tarieven en de lengte van de tweede schijf, zal nader 
worden ingegaan in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
Oort-ll. Hier zij reeds opgemerkt dat het toptarief in Nederland, internati-
onaal gezien, ook na de voorgestelde verlaging, hoog blijft te noemen 
terwijl het ook op een laag niveau aanvangt. Vanuit die optiek zijn wij er 
dan ook voorstander van om, indien mogelijk, in de toekomst het aangrij-
pingspunt van het hoogste tarief naar boven te verleggen en te komen tot 
verdere tariefverlaging. 

Het lid van de P.S.P.-fractie heeft gevraagd waarom een deel van de 
geplande belastingverlaging niet is aangewend voor de werkloosheidsbe-
strijding. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat genoemde lastenver-
lichting noodzakelijk is teneinde de kabinetsdoelstellingen ter zake van de 
collectieve lastendruk te realiseren. Daarnaast vermindert de door de 
lastenverlichting optredende koopkrachtverbetering de koopkrachtdaling 
die voor sommige groepen optreedt als gevolg van de voorstellen 
waardoor de maatschappelijke acceptatie daarvan in gunstige zin wordt 
beïnvloed. Voornoemde overwegingen zijn voor het kabinet van doorslag-
gevende betekenis. Dit impliceert in genen dele een onderwaardering van 
het belang van werkloosheidsbestrijding. Doordat belastingverlaging is 
ingezet worden de loonkosten in de hand gehouden, hetgeen voor de 
werkloosheidsbestrijding belangrijk is. Bovendien is het kabinet langs een 
veelheid van wegen reeds bezig de werkloosheid te bestrijden. Hiervoor 
zij verwezen naar de desbetreffende teksten in de Miljoenennota en de 
begrotingsstukken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

Het lid van de G.P.V-fractie merkt op dat thans een flinke stap op weg 
naar een meer inzichtelijk systeem van belastingheffing wordt gezet. Wij 
zijn hem daarvoor erkentelijk. Dat de vereenvoudiging in belangrijke mate 
los zou staan van de wenselijkheid om over een breed front te komen tot 
een verlaging van de tarieven, zoals dit lid stelt, is naar ons oordeel in zijn 
algemeenheid juist. Dat neemt niet weg dat bij budgettaire ruimte een 
ingrijpende hervorming vergemakkelijkt wordt. Het wordt dan immers 
mogelijk de negatieve inkomenseffecten die in sommige gevallen zouden 
optreden bij een budgettair neutrale operatie weg te nemen dan wel te 
mitigeren. Bovendien moet de lastenverlichting worden gezien binnen het 
totaal van het sociaal-economisch beleid. 

Dit lid voert voorts aan dat er in de sfeer van de volksverzekeringen een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen regelingen die wel en regelingen 
die geen individueel toerekenbare rechten op vervangend inkomen 
verschaffen. Zou het daarom niet denkbaar zijn, zo vraagt dit lid, een deel 
van de volksverzekeringspremies op een andere wijze te financieren 
zonder een directe binding aan het individuele inkomen. Dit zou, zo merkt 
hij op, het bruto-netto-traject verkleinen en de bruteringsoperatie 
vergemakkelijken. Dit lid vraagt of dergelijke mogelijkheden zijn onder-
zocht. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 8 11 



Dienaangaande merken wij op dat alle volksverzekeringen individueel 
toerekenbare rechten opleveren, in het algemeen op vervangend inkomen, 
maar in het geval van de AWBZ, de AKW of voorzieningen op grond van 
de AAW op een tegemoetkoming in kosten. Omdat er in alle gevallen dus 
sprake is van een verzekeringskarakter blijft naar onze mening binding 
aan het individuele inkomen de aangewezen weg. Overigens zou bij een 
verkleining van het aantal over te hevelen premies volksverzekeringen de 
aard van de problemen die daarmee samenhangen, ongewijzigd blijven. 

Het lid van de R.P.F, fractie vraagt waarom een voorstel tot beperking 
van de fiscale aftrek van interest in de consumptieve sfeer, uitgezonderd 
interest in verband met de hoofdwoning, ontbreekt. Wij merken daarover 
op dat wij op dit punt de conclusie van de commissie Oort dienaangaande 
onderschrijven. De commissie heeft daarover opgemerkt dat de beperking 
van de aftrek waarop dit lid doelt de noodzaak meebrengt deze rente af te 
grenzen van rente die ondernemers en vermogensbezitters (waaronder 
dus ook de eigen woningbezitters) als kosten van hun onderneming 
respectievelijk als kosten ter verwerving van hun vermogensinkomsten 
kunnen aftrekken. Dat zou uitgebreide, aanvullende wetgeving vergen en 
in de praktijk zeer moeilijk controleerbaar zijn. 

Dit lid vraagt voorts of de ingewikkelde vormgeving van de invorde-
ringsvrijstelling de prijs is die voor vereenvoudiging elders moet worden 
betaald. Wij merken daarover op dat de huidige, vergelijkbare doch alleen 
op de premieheffing betrekking hebbende premievrijstellings- en reduc-
tieregeling eveneens een gecompliceerde vormgeving kent. Zonder 
afbreuk te doen aan de betekenis van die regeling is het ook de commis-
sie-Oort niet mogelijk gebleken op dit punt tot vereenvoudiging te komen. 

Verdergaande vereenvoudiging en herziening 

De leden van de S.G.P. fractie en het lid van de P.S.P.-fractie vragen 
naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen op het onderhavige 
gebied, en plaatsen van daaruit kanttekeningen bij de inhoud van de 
voorliggende voorstellen. 

Op de eerste plaats menen wij dat ten aanzien van de voor te stellen 
verdere beperking van aftrekposten de inhoudelijke aspecten ervan een 
nauwe samenhang vertonen met de Oort-operatie. Die band is ook 
aanwezig met betrekking tot de voor te stellen tariefstructuur. In vele 
belastinghervormingen in het buitenland speelt het beperken van aftrek-
posten in ruil voor tariefverlaging een rol. Wij zijn daarom tot de conclusie 
gekomen dat het wenselijk is reeds thans, in aanvulling op de voorstellen 
van de commissie Oort, verdere maatregelen voor te stellen op het vlak 
van de aftrekposten. 

Wat de stappen moeten zijn na Oort is zeker niet in alle opzichten in 
concreto aan te geven. Ongetwijfeld zal Europa-1992 mede invloed 
uitoefenen op het belastingstelsel. Maar ook de ontwikkeling van de 
Nederlandse economie en de daardoor hopelijk optredende ruimte voor 
verdergaande lastenverlichting zal een belangrijke rol spelen. Door de 
commissie Oort is zelf reeds aangegeven aan welke onderwerpen zij niet 
is toegekomen en ook niet is kunnen toekomen binnen het kader van haar 
opdracht en binnen de gestelde tijdslimiet. De commissie heeft zich wel 
aangesloten bij degenen die pleiten voor een fundamentele herbezinning 
op de grondslagen van ons belastingstelsel, waarbij diepgaande en 
zorgvuldige analyses van bij voorbeeld het inkomens- en vermogensbegrip 
noodzakelijk zullen zijn. Omdat zulks zaken van lange adem zijn, merkte 
de commissie op dat vereenvoudiging daarop niet kan wachten. Wij 
stemmen daarmee in. 

De thans voorliggende voorstellen zullen in menig opzicht het uitgangs-
punt vormen voor verdere aanpassingen en vereenvoudigingen van de 
fiscale regelgeving. Met name het wetgevende programma voor de jaren 
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'90 zal hiervan de sporen gaan dragen. In de komende periode zal nader 
worden geanaliseerd welke projecten ter hand zullen (moeten) worden 
genomen, en zal ook een globaal inzicht in de volgorde moeten ontstaan. 
Voor zover het betreft de loon- en de inkomstenbelasting zal naast een 
meer technische herziening en de al aangekondigde aanpak op het brede 
terrein van de vermogensinkomsten waarschijnlijk ook voor andere 
onderdelen een herijking aan de orde kunnen komen. Wij denken daarbij 
niet enkel aan nadere analyses vanuit een inkomens- c.q. loonbegrip maar 
ook aan het heroverwegen op sommige terreinen waar de loon- en de 
inkomstenbelasting in hun samenhang thans niet altijd even bevredigend 
werken. 
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2. OVERHEVELING EN BRUTERING 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen de regering verantwoordelijk 
voor de opgetreden vertraging met het wetsvoorstel overhevelingstoeslag 
opslagpremies, die in hun ogen te vermijden ware geweest. 

Deze opvatting van de P.v.d.A.-fractie wordt door de feiten weersproken. 
In dit verband wijzen wij er allereerst op, dat de brief van de Stichting van 
de Arbeid van 8 februari 1988 geen aanknopingspunten bood voor een 
bijstelling van de toenmalige beleidsvoornemens. Uit deze brief kwam 
namelijk naar voren, dat binnen de Stichting nog sterk uiteenlopende 
opvattingen bestonden over wat het beste bruteringsalternatief was. 
Voorts bestond bij het kabinet het vermoeden, dat de beoogde verlichting 
van de administratieve lasten van werkgevers niet in voldoende mate 
bereikt zou kunnen worden door de door de Stichting voorgestelde 
herziening op het punt van de premieheffing werknemersverzekeringen 
over de overhevelingstoeslag. Zeker zolang op dit punt geen duidelijkheid 
zou zijn verkregen wilde het kabinet niet tegemoet komen aan de wens 
van de Stichting om thans af te zien van het wettelijk vastleggen dat 
brutering na een beperkte overgangstermijn zou moeten plaatsvinden. 

In de hierboven geschetste omstandigheden zou iedere bijstelling van 
het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid zijn neergekomen op 
tijdsverlies. In verband hiermee werd besloten de kabinetsvoorstellen in 
ongewijzigde vorm voor te leggen aan de Raad van State maar tegelijkertijd 
een herziening in een later stadium van deze voorstellen niet uit te sluiten. 
Met het oog op dit laatste werd terstond na ontvangst van de eerder 
genoemde brief van 8 februari 1988 aan enkele externe deskundigen de 
vraag voorgelegd of zij bereid waren tot het verrichten van een onderzoek 
naar de administratieve lasten van een overhevelingstoeslag. Kort daarop, 
nadat ook vanuit de Kamer op een dergelijk onderzoek was aangedrongen, 
werd door de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
definitief tot een dergelijk onderzoek besloten. Het onderzoeksrapport, 
dat op 27 mei 1988 gereed kwam, had als belangrijkste conclusie dat het 
afzien van premieheffing werknemersverzekeringen over de overhevelings-
toeslag alleen tot een wezenlijke vermindering van de administratieve 
lasten zou leiden indien tevens een oplossing zou worden gevonden voor 
de problematiek van de zogeheten Oortse loonbestanddelen. Van de 
opmerking van deze leden dat de uitkomst van het onderzoek voorspelbaar 
was hebben wij kennis genomen. 

Hun opvatting dat het advies van de Raad van State op dit onderdeel 
vernietigend was zouden wij niet willen onderschrijven. In dit advies werd 
immers begrip uitgesproken voor het moeilijke dilemma waarvoor de 
wetgever stond gesteld. De kritische kanttekeningen van de Raad van 
State hebben wij opgevat als een stimulans om het inmiddels hervatte 
overleg met de Stichting van de Arbeid tot een goed einde te brengen. 
Dat in de uitnodiging van 17 maart 1988 aan de Stichting voor een 
nadere gedachtenwisseling sprake was van «technisch» overleg had als 
belangrijkste achtergrond, dat dit overleg bedoeld was als een overleg 
over de inrichting en reikwijdte van een systeem van overhevelingstoesla-
gen en niet moest worden opgevat als een mogelijkheid om de eerder 
door het kabinet afgewezen alternatieven A en B opnieuw in discussie te 
brengen. Het aldus aangeduide karakter van het overleg stond overigens 
in de praktijk het in het overleg betrekken van de (niet) wenselijkheid van 
brutering op termijn en van aanpassing van de hoogte van de toeslag in 
de Icop van de tijd niet in de weg. De etikettering van het overleg als 
«technisch» was dan ook niet, zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie 
suggereren, een oorzaak van vertraging, maar is op te vatten als een 
- geslaagde - poging om een onaanvaardbare vertraging te voorkomen. 

Ten slotte moet erop worden gewezen dat de vertraging met betrekking 
tot het wetsvoorstel overhevelingstoeslag opslagpremies beperkt is 
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gebleven tot enkele weken - het wetsvoorstel is op 15 augustus j l . bij de 
Tweede Kamer ingediend - en dat het brede maatschappelijke draagvlak 
dat met de herziening van dit wetsvoorstel is bereikt de parlementaire 
behandeling van de Oort-wetgeving ten goede kan komen. 

Ook de leden van de S.G.P.-fractie hebben zich afgevraagd welke 
invloed de afspraak met de Stichting van de Arbeid heeft gehad op de 
haalbaarheid van het tijdschema. Uit het vorenstaande volgt dat het 
kabinet per saldo een positieve invloed op de haalbaarheid van het 
tijdschema verwacht. 

Het kabinet wil overigens op deze plaats nogmaals graag erkennen dat 
door de P.v.d.A. fractie belangrijke bijdragen zijn geleverd aan de 
maatschappelijke discussie over een goed werkbare uitwerking van de 
overhevelingstoeslag en wil daarvoor op deze plaats zijn waardering tot 
uitdrukking brengen. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen voorts of de overneming van het 
Stichtingsadvies impliceert dat er geen complicaties of beperkingen 
zullen voortvloeien uit de relatie met de operatie-Dekker. De herstructure-
ring volgens de voorstellen van de commissie Dekker zal onder meer 
gevolgen hebben voor de omvang van de AWBZ. In onderdeel 3.1 van de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel overhevelingstoeslag 
opslagpremies is nader ingegaan op de relatie met de voorstellen Dekker. 
Voor een nadere toelichting willen wij deze leden daarnaar verwijzen. 

Naar aanleiding van de vraag welke nieuwe loonbestanddelen ten 
gevolge van het wetsvoorstel Oort-ll tot stand komen, merken wij op dat 
in het wetsvoorstel Oort-ll er niet voor is gekozen om in alle gevallen 
waarin beperkingen worden aangebracht aan de aftrekzijde, hieraan het 
gevolg te verbinden dat voor de desbetreffende kosten geen onbelaste 
vergoedingen mogelijk zouden zijn. Op enkele punten zullen vergoedingen 
die thans onbelast kunnen worden verstrekt, als gevolg van het wetsvoorstel 
Oort-ll wel worden belast. Vergoedingen van kosten van telefoonabonne-
ment, van kantoorruimte, van persoonlijke verzorging, van personeelsver-
eniging en dergelijke zullen volgens het voorstel niet belasting- en 
premievrij kunnen worden verstrekt. Aangezien in de voorgestelde 
systematiek van het wetsvoorstel overhevelingstoeslag geen onderscheid 
meer wordt gemaakt tussen Oortse en voor-Oortse loonbestanddelen 
behoren deze loonbestanddelen tot de grondslag waarover de overheve-
lingstoeslag wordt berekend. Over de vraag of deze loonbestanddelen in 
de premieheffing werknemersverzekeringen zullen worden betrokken, zal 
het advies van de Sociale Verzekeringsraad worden ingewonnen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben vragen gesteld over de 
omvang van het effect van de voorstellen op de statistisch gemeten 
collectieve lastendruk. Zij deden daarbij het voorstel voortaan een 
gecorrigeerd cijfer voor de lastendruk in de relevante regeringsstukken op 
te nemen 

In antwoord hierop merken wij op dat het effect van de Oort-operatie 
(exclusief de lastenverlichting) op de collectieve lastendruk thans wordt 
geraamd op circa 1,5% van het nationaal inkomen. In het oorspronkelijke 
kabinetsstandpunt was nog sprake van circa 2,25% van het nationaal 
inkomen. De daling vloeit voort uit het vervallen van de AKW-premies. 
Zoals reeds in de antwoorden op de bij de parlementaire behandeling van 
voornoemd kabinetsstandpunt ingediende schriftelijke vragen 88 en 89 is 
opgemerkt, zijn wij van mening dat de uit de Oort-operatie voortvloeiende 
lastendrukstijging niet duidt op reële veranderingen in de economie, en 
dat hieraan geen beleidsmatige consequenties zullen worden verbonden. 

Met betrekking tot het voorstel voortaan een gecorrigeerd cijfer voor 
de lastendruk te presenteren, merken wij op dat het presenteren van een 
dergelijk cijfer ons uitsluitend als zinvol voorkomt in die gevallen, waarin 
sprake is van een beleidsmatige toetsing van de lastendruk in 1990 aan 
de in het huidige Regeerakkoord ter zake neergelegde doelstelling. In de 
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verdere toekomst heeft een dergelijke correctie geen functie meer, 
aangezien voor een nieuw kabinet de dan feitelijk in 1990 waargenomen 
lastendruk als referentiepunt voor het kabinetsbeleid zal kunnen gelden. 
Voortzetten van een «Oort-correctie» zou nopen tot het voortaan uitvoeren 
van «schaduwberekeningen» van het premiebeeld onder de fictie dat Oort 
niet zou zijn ingevoerd. Naarmate de tijd voortschrijdt wordt dit uiteraard 
technisch moeilijker en beleidsmatig minder zinvol. Er zijn in het (recente) 
verleden meer operaties geweest die van invloed zijn geweest op de 
statistisch gemeten collectieve lastendruk. Te denken valt aan de wijziging 
in het kinderaftrek/kinderbijslag regime alsmede de vervanging van de 
vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek door de WIR in de jaren 
zeventig. Voor deze omzettingen vinden thans ook geen correcties meer 
plaats. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeren naar de omvang van het 
positieve effect dat bij verschillende niveaus van inkomen en aftrekposten 
ontstaat doordat in de gekozen systematiek voor de overhevelingstoeslag 
het voordeel van aftrekposten neerslaat bij de belastingplichtige in plaats 
van bij de werkgever. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat als 
bijlage 4 bij de memorie van toelichting bij wetsvoorstel Oort-ll een 
overzicht is opgenomen, waarin voor een aantal inkomensniveaus is 
aangegeven welke inkomenseffecten optreden voor werknemers met 
individueel bepaalde aftrekposten. Daarin is het partiële effect van de 
overheveling van de huidige opslagpremies verwerkt. Het totale effect 
van de voorstellen op het netto inkomen van werknemers met aftrekposten 
wordt uiteraard mede bepaald door de voorgestelde tariefstructuur zelf 
en door eventuele wijzigingen in aftrekposten. 

Voor een antwoord op de vraag van deze leden inzake de marginale en 
gemiddelde belastingdruk op basis van een - zo voegen wij daaraan toe 
hypothetisch - Oort-I tarief zij verwezen naar hoofdstuk 7. 

De leden van de S.G.P.-fractie blijven van oordeel dat wat eenvoud 
betreft brutering te prefereren is boven de overhevelingstoeslagregeling. 
Zij vragen of bij een bruteringsoperatie niet beperkte marges voor 
toelaatbare inkomenseffecten zouden kunnen gelden. Anderzijds onder-
kennen zij dat een groot maatschappelijk draagvlak een eerste vereiste is 
en geven zij aan met de voorgestelde oplossing uit de voeten te kunnen. 

Uit de adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid is duidelijk 
gebleken dat geen voldoende maatschappelijk draagvlak voor de overhe-
velingsoperaties was te verkrijgen wanneer niet voldaan zou worden aan 
het uitgangspunt van kosten- en inkomensneutraliteit. De vraag over een 
te hanteren marge moet derhalve op dit moment ontkennend worden 
beantwoord. 

Overigens onderschrijven wij het oordeel dat deze leden uitspreken met 
betrekking tot de eenvoud van regelgeving en het maatschappelijk 
draagvlak en zijn wij verheugd dat zij het resultaat van de door het 
kabinet dienaangaande gemaakte afweging aanvaarden. 

Ook de leden van de P.P.R.-fractie en het lid van de R.P.F.-fractie 
hebben welwillend gereageerd op de voor de jaren 1990 tot en met 1994 
voorgestelde overhevelingstoeslag regeling. 

Voor de beantwoording van de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie 
welke veranderingen en hoeveel extra werk een en ander met zich 
meebrengt voor de werkgevers, zij verwezen naar de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel overhevelingstoeslag opslagpremies. 
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3. HOOFDLIJNEN VAN DE TARIEFSTRUCTUUR 

3 .1 . Algemeen 

Wij zijn verheugd dat de tariefstructuur met een lange eerste schijf 
voor het gecombineerd heffen van zowel belasting als premies zoals deze 
in navolging van de commissie Oort wordt voorgestaan als algemeen 
uitgangspunt wordt aanvaard, al worden kanttekeningen geplaatst. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de CD.A-fractie 
merken wij op dat in het geval waarin het totaal van de sociale-verzeke-
ringscomponent zich wijzigt dit rechtstreeks gevolgen heeft voor het 
premiedeel van het tarief van de eerste schijf. 

Naar aanleiding van het verzoek van deze leden een beschouwing te 
ontvangen over de voor- en nadelen van een systeem waarin de opslag-
premies slechts zouden worden geheven ter zake van winstinkomen en 
inkomensbestanddelen relevant voor de heffing van loonbelasting - in het 
laatste geval met dien verstande dat de heffing slechts bij de werkgever 
plaats vindt - willen wij als volgt antwoorden. Hoewel een dergelijk 
systeem bepaald aantrekkelijke aspecten heeft moet worden geconstateerd 
dat het in het concept van de vereenvoudigde tariefstructuur met de 
lange eerste schijf in de lijn van de voorstellen Oort niet in te passen is. 
Het zou een geheel ander vertrekpunt opleveren van waaruit opnieuw 
- op basis van het thans geldende stelsel - een herzieningsoperatie zou 
moeten worden gestart. Daarmee is het een, te midden van andere 
mogelijkheden, theoretisch concept. Daarbij moet worden bedacht dat 
het vrijstellen van thans nog in de heffing van de opslagpremies begrepen 
componenten zou leiden tot negatieve inkomenseffecten dan wel stijging 
van loonkosten voor de groepen die wel aan de opslagpremies zouden 
blijven bijdragen, en voor aanzienlijke positieve inkomenseffecten voor 
hen die deze premies niet meer verschuldigd zouden zijn. Vereenvoudi-
gingswinst zou naar onze mening met deze suggestie niet te behalen zijn. 
Zowel voor de werkgevers als voor individuele belastingplichtigen (in het 
bijzonder de genieters van winstinkomen) zou de afzonderlijke heffing van 
opslagpremies blijven bestaan. Hoewel wij ons bij voorkeur zeer terug-
houdend opstellen als ons oordeel wordt gevraagd over de mogelijkheid 
dat er andere wegen zouden zijn geweest dan door de commissie Oort 
bewandeld om binnen de gestelde voorwaarden een vereenvoudigingso-
peratie vorm te geven, menen wij dat het waarschijnlijk is dat deze, 
hiervoor op het eerste gezicht niet onaantrekl ilijk genoemde weg niet tot 
het gewenste resultaat zou hebben kunnen leiden. 

Ter illustratie moge nog het volgende dienen. De opslagpremies 
zouden in de loonsfeer op dezelfde voet als thans worden geheven. 
Overheveling zou dan inderdaad achterwege blijven. Daardoor zou echter 
ook de grondslag waarover geheven wordt niet toenemen zodat daarmee 
het voorgestelde tarief evenmin zou kunnen worden toegepast. Een lange 
eerste schijf is dan niet meer binnen bereik. Deze kan namelijk worden 
gevormd omdat het progressieve element van de huidige eerste schijven 
in het tarief van de loon- en de inkomstenbelasting min of meer wordt 
gecompenseerd door de (licht) degressieve elementen in de (vervallende) 
aftrekbaarheid van de premies en van de premies zelve. Het vervallen van 
een aanzienlijk deel van die premies uit het traject van de samengevoegde 
heffingen doet deze neutralisering teloor gaan. Een tweede consequentie 
is dat ook in de inkomstenbelasting het effect van het vervallen van de 
aftrekbaarheid van de premies AOW/AWW in de tariefopbouw moet 
worden opgevangen zonder het compenserende element van het inbouwen 
van de opslagpremies. Dit zou tot grote verschuivingen in inkomenseffecten 
leiden waarbij met name ook bejaarden een niet onaanzienlijke inkomens-
vooruitgang zouden krijgen; het daarmee gemoeide budgettaire beslag 
zou elders moeten worden opgevangen. Datzelfde geldt mutatis mutandis 
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voor het opvangen van de budgettaire derving van de opslagpremies die 
naar het voorstel over bepaalde inkomsten niet meer zouden worden 
geheven. Voor winstinkomens zouden er - de macro heffingsgrondslag 
wordt immers verkleind - negatieve inkomenseffecten resulteren, terwijl 
tevens het handhaven van de heffing van opslagpremies voor één 
inkomensbron de regelgeving en uitvoering verder zou compliceren. 

Het doet ons genoegen dat de leden van de P.v.d.A.-fractie instemmen 
met de hoofdlijnen van de nieuwe tariefstructuur. Het herkenbaar blijven 
van de belasting- en premiecomponent is echter voor deze leden geen 
wet van meden en perzen. Opheffing van het onderscheid tussen de 
definities van binnenlandse belastingplicht en de kring der verzekerden, 
waar deze leden in dit kader op doelen, is, gelet op de internationale 
verdragen op het stuk van sociale verzekeringen niet eenzijdig vanuit 
Nederland mogelijk en daardoor zeker geen eenvoudige zaak. 

Voor de beantwoording van de vragen van deze leden met betrekking 
tot buitenlandse belastingplichtigen willen wij gaarne verwijzen naar 
hetgeen ter zake in hoofdstuk 10, onderdeel 2, onder «Tarief» is vermeld. 

Met betrekking tot de vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie over 
de heffing van de premies volksverzekeringen voor degenen die laatstelijk 
in een andere EEG-lidstaat hebben gewerkt en een uitkering genieten 
merken wij het volgende op. In het kader van de nota van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1986 inzake 
algemene herziening van KB 557 - het Koninklijk Besluit uitbreiding en 
beperking van de kring van verzekerden volksverzekeringen (Kamerstuk 
19 615, nrs. 1 en 2) - is met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de 
consequenties van het arrest Ten Holder (Hof van Justitie van 12 juni 
1986, zaak nr. 302/84). Mede naar aanleiding van dit overleg heeft het 
kabinet zijn standpunt bepaald ten aanzien van dit arrest en van dit 
standpunt doen blijken bij brieven van 7 april 1987 (Kamerstuk 19 615, 
nr. 7) en van 13 mei 1987 resp. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en aan de Voorzitter van de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Uit deze 
standpuntbepaling blijkt dat het kabinet het niet eens is met de leden van 
de P.v.d.A.-fractie waar zij stellen dat in de voorgenomen herziening van 
KB 557 geen rekening is gehouden met het arrest Ten Holder. 

De tweede ondergetekende heeft in de aanschrijvingen voor de 
belastingdienst van 19 december 1986, nr. 086-3017 (Vakstudie Nieuws 
1987, blz. 148) en 13 juli 1987, nr. 087-1167 (Vakstudie Nieuws 1987, 
blz. 1671), de gevolgen van de standpuntbepaling voor de premieheffing 
volksverzekeringen uiteengezet. 

De Nederlandse regering heeft inmiddels mede met inachtneming van 
het onlangs door het Hof van Justitie gewezen arrest in de zaak Rebman 
(HvJ van 29 juni 1988, zaak nr. 58/87) haar standpunt verdedigd in de 
opmerkingen ten overstaan van het Hof bij de door de Hoge Raad der 
Nederlanden aan het Hof gestelde vragen inzake de zaak Noy (zaak nr. 
140/88). Het arrest in de zaak Noy wordt naar verwachting in de loop van 
1989 gewezen. 

De regering verwacht dat de beraadslagingen in de Administratieve 
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van de 
EG over wijziging van de aanwijsregels inzake toepasselijke wetgeving 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 die tot doel hebben aan een ruimere 
dan door de Gemeenschapswetgever gewenste werking van de aanwijs-
regels te ontkomen, zullen zijn afgerond, voordat het arrest van het Hof 
van Justitie wordt gewezen. Daarmede zullen problemen ten aanzien van 
de verzekerings- en premieplicht in de toekomst kunnen worden vermeden. 

Of en in hoeverre het arrest zal nopen enerzijds tot terugbetaling van 
reeds opgelegde en geïnde premies, anderzijds tot het alsnog over het 
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verleden vaststellen van verzekeringsplicht en het opleggen van premies, 
zal pas nadat de Administratieve Commissie een standpunt heeft bepaald 
dan wel nadat het arrest is gewezen, kunnen worden bezien. 

De budgettaire effecten van het niet kunnen worden ingevorderd van 
alsnog te betalen premie casu quo het door betrokkenen niet kunnen 
worden teruggevorderd van de volgens het arrest Ten Holder teveel 
betaalde premie kunnen door ons niet worden geleverd. 

De hier sprekende leden hebben ook behoefte aan meer inzicht in de 
gevolgen van de keuze om de leeftijdsgrens voor de verzekeringsplicht 
van de volksverzekeringspremies te verlagen van 15 jaar naar het 
moment van geboorte. Wat betekent dit voor bij voorbeeld mensen, die 
woonachtig in België, in Nederland hebben gestudeerd en meteen daarna 
in Nederland gaan werken? Vindt de korting - aldus deze leden - op een 
eventuele AOW-uitkering plaats op basis van «langere perioden niet 
verzekerd zijn geweest»? 

Op diverse plaatsen is uiteengezet dat de uitbreiding van de verzeke-
ringsplicht naar alle leeftijdscategorieën geen consequenties heeft voor 
aanspraken op de in de volksverzekeringen geregelde prestaties. 

De verlaging van de leeftijdsgrens voor de AOW heeft geen gevolgen 
voor de hoogte van de uitkeringen, daar de opbouw van het ouderdoms-
pensioen, evenals dit thans het geval is, geschiedt aan de hand van de 
verzekerde jaren tussen de 1 5e en 65e verjaardag. Korting op het 
AOW-pensioen vindt dus slechts plaats voor de niet-verzekerde jaren met 
inachtneming van die leeftijdsgrenzen. 

Wat betreft de AAW treedt geen verlaging van de leeftijdsgrens voor de 
verzekeringsplicht op: ook thans vangt de verzekering reeds aan bij de 
geboorte. De bestaande internationale afspraken volgens welke aanspraak 
kan bestaan op een pro rata AAW/WAO-uitkering houden daar al 
rekening mede door voor de berekening van die uitkering uit te gaan van 
een minimumleeftijdsgrens, bij voorbeeld 15 jaar. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen meer inzicht in de effecten van 
de uitbreiding van premieplicht voor de inkomenspositie van wezen onder 
de 15 jaar. Zonder nadere regeling zouden wezen door de uitbreiding van 
de premieplicht een financieel nadeel ondervinden. De voorstellen 
voorzien er immers in dat betrokkenen voortaan premies inzake de 
volksverzekeringen moeten betalen. Voor volle wezen van bij voorbeeld 
14 jaar met alleen een AWW-uitkering is het netto nadeel berekend op 
ongeveer 1800 gulden per jaar. Hiertegenover staat evenwel een financieel 
voordeel, omdat overeenkomstig de voorstellen de bruto-uitkering wordt 
verhoogd. Wegens de uitbreiding van de premieplicht en de introductie 
van een netto-koppeling nemen de bruto AWW-uitkeringen immers sterk 
toe. Ook voor volle wezen van bij voorbeeld 14 jaar neemt de bruto 
uitkering, die 48 procent van de lage AWW-uitkering bedraagt, toe met 
ongeveer 3000 gulden per jaar. 

Het financiële nadeel van de uitbreiding van de premieplicht wordt 
derhalve meer dan goed gemaakt door een verhoging van de bruto 
uitkering. De netto inkomenspositie verbetert met ongeveer 1200 gulden 
per jaar. 

Ook volle wezen jonger dan 15 jaar die naast de wettelijke uitkering 
een aanvullende uitkering van een pensioenfonds ontvangen, zullen in de 
meeste gevallen een netto inkomensverbetering ondervinden. Alleen bij 
een uitzonderlijk hoge aanvullende uitkering kan er sprake zijn van een 
netto inkomensachteruitgang. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen tevens naar de effecten indien 
bejaarden niet bij de AAW-premieheffing maar bij de AKW-premieheffing 
zouden worden betrokken. Van een dergelijke omwisseling in premieplicht 
voor bejaarden kan in de voorstellen evenwel geen sprake zijn. De 
voorstellen voorzien immers (vooralsnog) in een premieplicht voor 
bejaarden inzake de AAW, AWBZ en AKW. Het gaat dan om zowel de 
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AAW- als de AKW-premie, waardoor de één niet in de plaats van de 
ander kan treden. Daarbij komt dat het kabinet heeft voorgesteld de AKW 
vanaf 1 januari 1989 uit rijksmiddelen in plaats van uit premiemiddelen te 
financieren. Bij invoering van de voorstellen Oort in 1990 zou de AKW-
premieplicht al vervallen zijn, waardoor van een dergelijke omwisseling in 
premieplicht voor bejaarden geen sprake meer kan zijn. De gevraagde 
effecten zijn om deze redenen niet te presenteren. 

3.2. De tarieven 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of 
internationale verdragen zich niet verzetten tegen de heffing van premie 
voor een verzekering ter zake waarvan geen recht op uitkering of prestatie 
bestaat merken wij op dat dit niet het geval is. 

Voorts stellen deze leden vragen over de positie van buitenlandse 
belastingplichtigen. Hiervoor zij verwezen naar hoofdstuk 10, onderdeel 
2, onder «Tarief». 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merken op dat door het voornemen de 
lengte van de eerste schijf vast te stellen op f41 500 ook de premiegrens 
belangrijk lager komt te liggen en een grotere versmalling plaatsvindt van 
de heffingsgrondslag ten opzichte van de huidige situatie. Dit werkt, aldus 
deze leden, door in een hoger premiepercentage en een lager belastingdeel 
van de eerste schijf. Zij vragen welk extra voordeel hierdoor ontstaat voor 
degenen die alleen het belastingdeel betalen. 

Ten opzichte van de door de commissie Oort voorgestelde lengte van 
f45 000 leidt een eerste schijf van f41 500 inderdaad tot een versmalling 
van de premiegrondslag. Dit heeft geleid tot een beperkte verhoging van 
het premiepercentage. De heffingsgrondslag voor de belasting verandert 
niet. Wel heeft de verkorting van de lengte van de eerste schijf tot gevolg 
dat over het traject van f41 500 tot f 45 000 niet 7% maar 50% belasting 
wordt geheven. De extra belastingopbrengst die hierdoor is ontstaan laat 
zich, geïsoleerd bezien, vertalen in een verlaging van het belastingpercen 
tage van de eerste schijf met 1,15 procentpunten. Hierbij moet worden 
aangetekend dat de basisaftrek wat hoger is dan oorspronkelijk in het 
voornemen lag. Ook dit heeft het belastingpercentage van de eerste schijf 
beïnvloed. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
merken wij op dat de wijze waarop een toename van de uitkeringslasten 
van de volksverzekeringen via de premies doorwerkt in het beschikbaar 
inkomen onder het huidige systeem en onder de tariefstructuur in het 
kader van Oort op een aantal punten verschilt. Enerzijds wordt in de 
wetsvoorstellen Oort de premiegrondslag versmald, doordat de premie-
heffing eerst aanvangt boven de heffingvrije som en de premie-inkomens-
grens lager ligt dan thans. Anderzijds wordt de premiegrondslag verruimd 
doordat de opslagpremies deel gaan uitmaken van het heffingsinkomen 
en door de beperking van aftrekposten. De grondslag voor de premie 
AWBZ en AAW wordt bovendien verruimd, doordat ook bejaarden 
premieplichtig worden voor deze twee volksverzekeringen. Ten slotte zijn 
in de wetsvoorstellen Oort de premies niet langer aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Het drukverminderende effect dat in de huidige 
situatie bij stijgend inkomen van de aftrekbaarheid uitgaat, verdwijnt dus. 

In de onderstaande tabel wordt - zeer globaal - getoond welke mutaties 
in de huidige situatie en onder Oort optreden in het beschikbaar inkomen 
als de uitkeringslasten uit hoofde van de AOW toenemen met 10%. 

Huidig bruto i nkomen Huidige situatie Voorgestelde situatie 

Minimumloon 
Modaal 
2 x modaal 
4 x modaal 

- 1,5 
- 1,4 
- 0,9 
- 0,4 

- 1,6 
- 2,0 
- 1,5 
- 1,0 
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Bij deze berekening is uitgegaan van een aantal vereenvoudigende 
veronderstellingen; zo zijn eventuele verschillen tussen de huidige en de 
Oortse situatie in netto-koppelingseffecten in de sfeer van de sociale 
verzekeringen buiten beschouwing gelaten. Voorts moet worden bedacht 
dat in de huidige situatie een stijging van de premies volksverzekeringen 
als gevolg van de fiscale aftrekbaarheid leidt tot een daling van de 
belastingopbrengst. De inkomenseffecten in de huidige situatie zijn 
daardoor, met name bij de wat hogere inkomens, gunstiger dan in de 
Oortse situatie. 

Wij voelen niet voor de gedachte van deze leden om een deel van de 
financiering van de volksverzekeringen via het belastingdeel van het tarief 
te laten lopen - ook onder de nieuwe systematiek is dat technisch 
mogelijk, deze leden vragen daarnaar - of om de kostenstijging als gevolg 
van de vergrijzing op te vangen door middel van een rijksbijdrage. Wij zijn 
van mening dat de lastenmutaties die voortvloeien uit demografische 
veranderingen moeten doorwerken in de hoogte van de premiepercentages. 
Het is kenmerkend voor een verzekering dat het beroep daarop in de loop 
der tijd wijziging kan ondergaan. Dit dient ook door veranderingen in de 
premiepercentages aan de verzekerden duidelijk te worden. Deze leden 
vragen voorts welk aantal c.q. percentage van de belastingplichtigen niet 
onder de eerste schijf valt. Van het totaal aantal belastingplichtigen van 
circa 9 min. hebben er ruim 1,75 min. (19,5%) een heffingsinkomen dat 
hoger is dan het einde van de eerste schijf. Ongeveer 670 000 belasting-
plichtigen (7,4%) hebben een heffingsinkomen dat lager is dan het begin 
van de eerste schijf. 

De aan het woord zijnde leden zouden ook graag een overzicht krijgen 
van de inkomenseffecten van het vervallen van de AKW-premie voor 
65-plussers afgezet tegen de tabellen uit de bijlage bij het regerings-
standpunt. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de tabellen uit de 
bijlage bij het regeringsstandpunt zijn gebaseerd op het jaar 1985. Een 
hypothetisch Oort-I tarief, geactualiseerd naar 1988 hebben wij uitgewerkt 
in hoofdstuk 7 van deze memorie. Daarin is het vervallen van de AKW-
premie verwerkt. De inkomensgevolgen van dit tarief zijn opgenomen in 
bijlage 4. 

Vaststelling van de premie, de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen 
daarnaar, is naar de mening van het kabinet in eerste instantie de 
bevoegdheid van de sociale partners. Gelet echter op de sociaal-econo-
mische consequenties van de premievaststelling behoeft die vaststelling 
goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
respectievelijk de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Een 
vaststelling van de premie bij wet treedt naar de mening van het kabinet 
te ver in de bevoegdheden van de sociale partners. Het is immers de 
bedoeling dat de bestaande bestuurlijke verhoudingen onaangetast 
blijven. 

De leden van de fracties van het G.P.V. en de S.G.P. pleiten voor de 
invoering van een splitsingstelsel. Het lid van de R.P.F.-fractie meent dat 
in het kader van een volgende operatie als onderdeel van een verdere 
vereenvoudiging gedacht zou kunnen worden aan de introductie van een 
(beperkt) splitsingstelsel. Het lid van de G.P.V.-fractie wijst erop dat na 
invoering van de voorliggende voorstellen nog 20% van de belastingplich-
tigen wordt geconfronteerd met een scherp progressief tarief. Dit lid wijst 
er zelf al op dat in de voorstellen de progressie wel vermindert. Hij stelt 
dat de tweeverdienersproblematiek weer meer actueel wordt, doordat 
minder belastingplichtigen dan oorspronkelijk voorzien binnen de eerste 
schijf blijven. In aanvulling op hetgeen ter zake al in het inleidende 
hoofdstuk is vermeld willen wij thans het volgende opmerken. Zoals de 
leden van deze fracties ook onderkennen neemt het belang van een 
dergelijk stelsel af bij invoering van de Oort-voorstellen. In de eerste 
plaats als gevolg van de lange eerste schijf. In de tweede plaats zijn de 
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verschillen ten opzichte van een systeem zonder splitsing kleiner geworden 
doordat een tariefverlaging wordt voorgesteld. Voorts moet worden 
bedacht dat de mate van vereenvoudiging door invoering van een 
splitsingstelsel aanzienlijk zou verminderen. Voorts zou spanning ontstaan 
tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting, met name in die 
gevallen waarin het niet gaat om zuivere alleenverdieners. De uiteindelijk 
verschuldigde belasting is immers mede afhankelijk van het inkomen van 
de partner. Ook kunnen zich zonder nadere voorzieningen problemen 
voordoen bij het innen van de belasting bij de niet of weinig verdienende 
partner. Daarnaast zou met een splitsingstelsel afhankelijk van de nadere 
invulling een aanmerkelijk budgettair beslag gemoeid zijn. 

Het lid van de G.P.V-fractie vraagt voorts of introductie van een 
splitsingstelsel niet tot vereenvoudiging leidt op het punt van toerekening 
van het inkomen aan de meewerkende echtgenote. Wij menen dat dit niet 
het geval is. Bij toepassing van de meewerkaftrek is er nu reeds geen 
toerekening, terwijl bij toepassing van de optionele reële beloning 
evenmin van ernstige problematiek kan worden gesproken. 

Naar aanleiding van vragen van de G.P.V.- en de S.G.P.-fractie merken 
wij op dat de kosten en de inkomenseffecten sterk afhankelijk zijn van de 
uitwerking die aan een splitsingstelsel zou worden gegeven. Vast staat 
echter dat splitsing in welke vorm dan ook al snel tot een omvangrijk 
verlies aan belastingopbrengst leidt. Met een vorm van splitsing met een 
delingsfactor 2 zou in de thans voorgestelde tariefstructuur een bedrag 
gemoeid zijn van 3,5 a 4 mrd. Hiervan heeft ongeveer driekwart betrekking 
op alleenverdieners en een kwart op tweeverdieners. 

De procentuele inkomensmutaties van zo'n stelsel voor werknemers 
(alleenverdieners en tweeverdieners) zijn weergegeven in het navolgende 
overzicht. Het betreft de partiële effecten van splitsing, dus exclusief de 
gevolgen van de thans voorliggende voorstellen. Ook is geen rekening 
gehouden met het feit dat de budgettaire last van zo'n systeem waar-
schijnlijk door een generale tariefverhoging, met de daarbij behorende 
negatieve inkomenseffecten zou moeten worden opgevangen. 

Huidig bruto inkomen Inkomensaanbreng 

100/0 i w 90/10 80/20 50/50 

50 000 -
60 000 3,5 3,1 0,9 
80 000 8,9 7,8 5,2 

100 000 12,1 9,7 6,5 
150 000 15,7 11,7 6,3 
200 000 16,6 11,2 5,7 

De budgettaire en inkomensconsequenties van splitsingsvarianten met 
een lagere delingsfactor of met een beperking van het inkomensbereik 
zijn geringer dan in een «fullsplitting»-stelsel, maar kunnen zonder nadere 
uitwerking van de vormgeving niet worden gekwantificeerd. Tevens moet 
worden bedacht dat vele van dergelijke beperkte varianten in hun 
uitwerking zodanig gecompliceerd zijn dat zij niet anders dan als theoretisch 
model kunnen worden aangeduid. 

Zoals bekend heeft de commissie Oort niet geadviseerd een splitsing-
stelsel in te voeren. Zij signaleerde weliswaar dat in het kader van 
toerekening een vereenvoudiging kan optreden. Ze stelde evenwel ook 
vast dat het splitsingstelsel ook complicaties oproept. Naar ons oordeel is 
zo'n stelsel in het kader van de onderhavige operatie al daarom terecht 
buiten beschouwing gebleven. Wij hebben er mede daarom vanaf gezien 
op deze plaats een uitvoerige beschouwing te geven over alle facetten 
van zo'n stelsel. 
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3.3. De basisaftrek 

Tot ons genoegen hebben wij geconstateerd dat de leden van de 
C.D.A.fractie het systeem van overdracht van de basisaftrek overwegend 
positief waarderen, ook wat betreft de uitwerking op de toetreding van de 
arbeidsmarkt. Naar het oordeel van deze leden was er wat dit laatste 
betreft wel een negatieve uitwerking indien het inkomen van de meestver-
dienende partner in een van de hogere tariefschijven valt. Deze leden 
gaven er dan ook de voorkeur aan de overdracht v^n de basisaftrek in alle 
situaties optioneel te maken, althans ten aanzien van gehuwden. 

Een basisaftrek die ook zou kunnen worden overgedragen bij een 
inkomen dat gelijk is aan de basisaftrek of meer bedraagt, heeft het 
bezwaar dat ook in situaties waarin beide partners een eigen inkomen 
hebben, de belasting en premie zouden worden bepaald alsof er een 
alleenverdienersituatie is. Voor een dergelijk, niet goed te motiveren 
voordeel in tweeverdienersituaties zien wij geen aanleiding. De kosten 
van zo'n systeeem zouden ook aanzienlijk zijn. Wij wijzen er ook op dat 
een dergelijk optioneel systeem voor belastingplichtigen ingewikkeldheden 
en onzekerheden zou meebrengen in de gevallen waarin het inkomen van 
de meestverdienende partner rond het einde van de eerste schijf ligt. 
Voorts merken wij op dat naar ons oordeel het systeem van overdracht 
van de basisaftrek in beginsel gelijk dient te zijn voor gehuwden en voor 
ongehuwd samenwonenden. Een vrije keuze voor overdracht van de 
basisaftrek ongeacht de hoogte van het inkomen van de minstverdienende 
partner zou echter ten aanzien van ongehuwd samenwonenden een extra 
complicerende factor gaan omvatten doordat in gevallen waarin meer 
dan twee ongehuwden samenwonen en er meer dan een inkomen is dat 
boven de eerste tariefschijf uitstijgt, men ernaar zal streven het hoogste 
rendement van de basisaftrek te verkrijgen door deze over te dragen aan 
degene van de samenwonenden die met het hoogste marginale tarief 
wordt geconfronteerd. Wij verwachten hiervan moeilijkheden, ook al 
omdat zo'n systeem de mogelijkheid van spijtoptanten in zich bergt. 

De opvatting van deze leden dat een mogelijkheid van overdracht van 
de basisaftrek, die niet wordt begrensd door het inkomen van de minst-
verdienende partner, tot gevolg zal hebben dat in een aantal gevallen de 
toepassing van de invorderingsvrijstelling achterwege zal kunnen blijven, 
begrijpen wij niet goed omdat de invorderingsvrijstelling bij overdracht 
van de basisaftrek intact blijft voor de minstverdienende partner. De 
toepassing van de invorderingsvrijstelling zal veeleer in tegenovergestelde 
zin een rol gaan spelen in d euze voor overdracht van de basisaftrek. 
Voor de partner die de basisatrek overdraagt, zou de factor B en daarmee 
de omvang van de invorderings vrijstelling toenemen en voor de partner 
aan wie de basisaftrek wordt overgedragen zou de invorderingsvrijstelling 
door de overdracht van de basisaftrek een aanmerkelijk groter bereik 
krijgen. Ook zou het in bepaalde gevallen voordelig worden om de 
basisaftrek aan de minstverdienende partner over te dragen en zo de 
invorderingsvrijstelling te benutten. Te denken valt daarbij aan een 
situatie waarin de meestverdienende partner een inkomen heeft van bij 
voorbeeld f 40000 en de minstverdienende partner een (niet aan loonbe-
lasting onderworpen inkomen) van bij voorbeeld f 12 500. In de voorge-
stelde regeling kan door de minstverdienende partner geen gebruik 
worden gemaakt van de invorderingsvrijstelling. Zou de basisaftrekover-
dracht ook in deze situatie mogelijk worden gemaakt dan zou daardoor de 
meestverdienende partner zijn basisaftrek kunnen opofferen, om daarmee 
te bereiken dat over het gehele inkomen van de minstverdienende partner 
feitelijk geen belasting verschuldigd wordt. Bij hem zou voor de berekening 
van de invorderingsvrijstelling dan immers worden uitgegaan van 1 50% 
van f8500. Ook in dit licht bezien achten wij een niet aan het inkomen 
van de minstverdienende partner gekoppelde mogelijkheid tot basisaftrek-
overdracht ongewenst. 
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De leden van de CD.A-fractie tonen zich bevreesd omtrent de fraude-
mogelijkheden bij de overdracht van de basisaftrek door ongehuwd 
samenwonenden. Het lijkt hen mogelijk dat personen in verschillende 
gemeenten geregistreerd staan en zelfs op verschillende adressen binnen 
één gemeente. Zij vragen mede daarom of het niet gewenst is ook als 
vereiste te stellen een notarieel vastgelegd samenlevingscontract waarin 
de wederzijdse hulp en bijstand is vastgelegd. In het verlengde daarvan 
zouden zij ook overigens de gelijkstelling met gehuwden willen doortrekken. 

De vrees van deze leden achten wij begrijpelijk, doch wij delen haar 
niet. Overdracht van de basisaftrek is namelijk slechts mogelijk bij een 
inkomen van minder dan f4500. Wij kunnen ons voorts niet goed 
voorstellen dat iemand voorwendt samen te wonen met een andere 
persoon teneinde aan deze persoon de basisaftrek te kunnen overdragen. 
Ook wijzen wij erop dat de bevolkingsboekhouding zodanig wordt 
gevoerd dat dubbele inschrijvingen worden vermeden. Bij inschrijving 
wordt immers gevraagd naar het vorige adres. Daarenboven beschikt de 
fiscus over een soort schaduwbevolkingsboekhouding die primair wordt 
gevoed door de bevolkingsadministraties van de gemeenten maar die 
wordt aangevuld met gegevens die de fiscus uit anderen hoofde ontvangt. 
Voor het punt van het belasten van vermogensinkomsten bij ongehuwd 
samenwonenden verwijzen wij naar het gestelde in onderdeel 2 van 
hoofdstuk 10 onder «Toerekening van inkomensbestanddelen». 

De leden van de C.D.A. fractie zouden gaarne over gegevens beschikken 
teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre er draagkrachtverschillen 
aanwezig zijn tussen de groep alleenstaande verzorgende ouders en 
alleenverdieners met kinderen. Wij zouden deze leden gaarne dergelijke 
gegevens willen verstrekken. Er zijn echter geen objectieve methoden om 
het begrip draagkracht te meten. Daarmee is het eveneens onmogelijk 
om draagkrachtverschillen tussen de genoemde groepen te kwantificeren. 
Dit geldt eveneens voor een overeenkomstige vraag van deze leden 
inzake de positie van alleenstaanden, alleenverdieners en tweeverdieners. 

De inkomenseffecten voor de onderscheidene groepen komen nader 
aan de orde in het kader van het wetsvoorstel Oort-ll. 

Op de basisaftrek voor niet-premieplichtigen - de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vragen hiernaar - zijn wij ingegaan in onderdeel 2 van 
hoofdstuk 10 onder «Tarief». Wij zien geen aanleiding verandering te 
brengen in het tot nu toe gehanteerde uitgangspunt dat buitenlandse 
belastingplichtigen zo veel mogelijk gelijk aan binnenlandse belastingplich-
tigen worden behandeld als 90% van het wereldinkomen in Nederland 
wordt belast. Dit uitgangspunt komt ons alleszins billijk voor. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. - die, naar wij met voldoening 
vaststellen, met instemming hebben kennisgenomen van het regerings-
standpunt dat partners vooraf dan wel achteraf kunnen beslissen de 
basisaftrek over te dragen - vragen waarom niet de mogelijkheid is 
opengehouden terug te komen van de vooraf bij de heffing van de 
loonbelasting gedane keuze tot overdracht van de basisaftrek indien deze 
keuze achteraf blijkt in het nadeel van de betrokkenen te hebben gewerkt. 
Zulk een geval zou zich volgens deze leden kunnen voordoen indien een 
partner ontslagen wordt in de proeftijd terwijl bij de keuze om niet over te 
dragen uitgegaan was van een eigen inkomen. 

Hieromtrent merken wij op dat in laatstbedoelde situatie voor de 
partners onverkort de mogelijkheid bestaat achteraf alsnog te besluiten 
de basisaftrek over te dragen nu in een eerder stadium geen overdracht 
heeft plaatsgevonden. Het in beginsel als bindend beschouwen van een 
vooraf bij de heffing van de loonbelasting uitgebrachte keuze ziet op de 
gevallen waarin de keuze om wel over te dragen, ook achteraf beoordeeld, 
terecht is geweest. Het gaat dan om gevallen waarin de overdragende 
partner een inkomen heeft dat minder bedraagt dan de basisaftrek. Er 
bestaat in redelijkheid geen aanleiding daarop achteraf terug te komen. 
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Een situatie waarin de basisaftrek vooraf wel is overgedragen en zulks 
wat het eigen inkomen betreft ook achteraf bezien terecht is geweest, 
doch de partner aan wie de basisaftrek is overgedragen door onvoorziene 
omstandigheden een zo gering inkomen geniet dat de overdracht van de 
basisaftrek per saldo in het nadeel van de beide partners zou verkeren is 
in theorie nog wel denkbaar maar zal zich in de praktijk niet voordoen. 
Om een (theoretisch denkbaar) nadeel te doen ontstaan zou dan immers 
het inkomen van de partner aan wie de basisaftrek is overgedragen voor 
een geringer bedrag boven de eigen basisaftrek moeten uitkomen dan het 
(beneden het niveau van de basisaftrek blijvende) inkomen van de 
overdragende partner, zodat het gezamenlijke inkomen zeer ver beneden 
het sociaal minimum zou blijven. Het lijkt ons niet zinvol om de regelgeving 
op zo'n waarschijnlijk louter denkbeeldige situatie af te stemmen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. hebben vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt in verband met de ontwikkeling in 
jurisprudentie met betrekking tot de derde EG-richtlijn. 

Op deze vragen en opmerkingen zal worden ingegaan in de memorie 
van antwoord op het ontwerp van wet premieheffing volksverzekeringen. 

De leden van de V.V.D.-fractie alsmede van de fractie van D66 vragen 
in het kader van belastingkortingen meer in het bijzonder de aandacht 
voor defoverdracht van de) basisaftrek. Het verheugt ons dat zij met de 
Emancipatieraad van oordeel zijn dat de voorgestelde structuur een 
verbetering inhoudt met betrekking tot de negatieve effecten inzake de 
toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt. Het zou volgens deze leden 
een goede zaak zijn indien - mede in het licht van mogelijke strijdigheid 
met EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling - de resterende schokeffecten 
worden weggenomen, bij voorbeeld door een of andere vorm van een 
belastingkorting-systeem. Zij wijzen in dit verband tevens op het meerge-
noemde artikel van prof. Stevens in Weekblad voor Fiscaal Recht 1988, 
nr. 5833. De leden van de V.V.D.-fractie onderkennen daarbij twee 
problemen. In de eerste plaats zou er een progressienadeel kunnen 
optreden. Naar hun mening zou dit echter kunnen worden ondervangen 
door de opbrengst van de vervanging van de basisaftrek door een 
belastingkorting te gebruiken voor schijfverlenging of verlaging van de 
tariefpercentages van de tweede en derde schijf. Ter zake van deze 
suggestie willen wij deze leden verwijzen naar hetgeen wij in onderdeel 
«1. Algemeen» van hoofdstuk 5 hebben opgemerkt in antwoord aan de 
leden van de P.v.d.A.-fractie over hun voorstel aftrekposten als regel te 
vergelden tegen het laagste tarief. Het is daarnaast juist, zoals ook deze 
leden onderkennen, dat door invoering van een belastingkorting de 
relatieve positie van tweeverdieners ten opzichte van alleenverdieners 
met inkomens die uitgaan boven de eerste schijf sterker zou verbeteren 
dan op grond van het huidige voorstel van wet gebeurt. Hun vraag of er 
technische varianten voor een systeem van belastingkorting denkbaar zijn 
waaraan niet de bezwaren kleven van progressieversteiling en wijziging in 
de verhouding tweeverdieners-alleenverdieners beantwoorden wij 
ontkennend. Weliswaar is het niet ondenkbaar de progressieversteiling 
globaal terug te draaien door de opbrengst van invoering van een 
belastingkortingbedrag aan te wenden voor verlenging van de eerste 
schijf, een dergelijk resultaat wordt echter in de thans voorgestelde 
tariefstructuur al direct, dus zonder de omweg van een belastingkorting, 
bereikt. De wijziging die als gevolg van een systeem van belastingkorting-
bedragen optreedt in de relatieve positie van tweeverdieners ten opzichte 
van alleenverdieners is, zonder de beoogde eenvoud geweld aan te doen 
evenwel niet - zelfs niet via enige omweg - te vermijden. 

Op de opmerkingen van de leden van de fractie van D'66 en de S.G.P. 
over de positie van de alleenstaanden gaan wij in in het onderdeel 
«Alleenstaande-toeslag» van dit hoofdstuk. 
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De leden van de S.G.P.-fractie hebben het gevoel dat in de nog voor te 
stellen tariefstelling sprake is van een zekere manipulatie van mogelijkhe-
den met betrekking tot de hoogte van de basisaftrek en de lengte van de 
schijven om tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen qua inkomens-
effecten. Wij merken hierover opdat in het proces van zorgvuldig 
passen en meten een aantal overwegingen een rol heeft gespeeld, die 
nader aan de orde zullen komen in de memorie van toelichting op het 
wetsvoorstel Oort-ll. Ook het internationale kader zal daarbij aandacht 
krijgen. 

Naar aanleiding van een vraag van het lid van de G.P.V.-fractie merken 
wij op dat de voorgestelde methode van overdracht van de basisaftrek 
inderdaad wordt ingegeven omwille van de eenvoud. Daarbij moet 
worden bedacht dat een vergelijking met de tweede fase van de tweever-
dienerswetgeving niet of nauwelijks opgaat. Immers doordat de voorge-
stelde hoogte van de basisaftrek aanmerkelijk lager is dan de huidige 
algemene belastingvrije som en bovendiende lange eerste tariefschijf 
zeer veel belastingplichtigen herbergt, zullen schokeffecten zich in 
beduidend mindere mate voordoen en kan voor kleine tweeverdieners 
toch een resultaat worden bereikt dat bezien vanuit het gezamenlijke 
inkomen overeenkomt met het resultaat van de huidige voetoverheveling. 

3.4. De alleenstaande-toeslag 

Op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie om cijfermateriaal over 
de draagkrachtverschillen tussen de groep alleenstaanden, alleenverdie-
ners en tweeverdieners, al dan niet met kinderen zijn wij in onderdeel 3.3 
reeds ingegaan. 

In de bestaande systematiek, zo willen wij opmerken naar aanleiding 
van vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie, van de P.P.R.fractie en 
van het lid van de R.P.F.-fractie, is de alleenstaande-toeslag te beschouwen 
als een verfijning in de horizontale tariefstructuur waarbij rekening wordt 
gehouden met het ontbreken van schaalvoordelen bij hen die zelfstandig 
een eigen huishouding voeren. 

In het algemeen is belastingvereenvoudiging niet mogelijk zonder teriTg 
te komen op verfijningen, waarbij het nut van eenvoud, uitvoerbaarheid 
en inzichtelijkheid moet worden afgewogen tegen de prijs van verbijzon-
deringen. 

Toegespitst op de alleenstaande-toeslag ontstaat dan de afweging van 
de controleproblematiek - en de daarbij behorende dreiging van door 
belastingplichtigen ervaren inbreuken op de persoonlijke levenssfeer -
met betrekking tot belastingplichtigen die ten onrechte de alleenstaande-
toeslag vragen versus de positie van hen die thans terecht de alleen-
staande-toeslag genieten, welke positie door de voorstellen relatief 
enigszins zal verslechteren. In deze afweging van nut en prijs - het 
netto-voordeel van de alleenstaande-toeslag zou bij een toeslag van 50% 
van de basisaftrek onder de nieuwe tarief structuur bij een alleenstaande 
met een inkomen binnen de eerste schijf circa f800 per jaar bedragen -
is besloten het rapport van de commissie Oort te volgen en derhalve geen 
vorm van alleenstaande-toeslag voor te stellen. Naar onze mening wordt 
daarmee niet onverantwoord omgesprongen met de draagkrachtnoties 
die aan de loom en de inkomstenbelasting ten grondslag liggen. Evenmin 
menen wij dat dit voorstel op gespannen voet staat met de sociale 
zekerheidswetgeving. Bij onze afweging is het budgettaire aspect mede 
in de beschouwing betrokken. 

De aan het woord zijnde leden vragen of de regering heeft overwogen 
dat het noodzakelijk kan zijn negatieve effecten op het inkomen van 
sommige groepen van alleenstaanden te compenseren via andere 
(subsidie-)regelingen. Wij wijzen in dit verband naar hetgeen verderop in 
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deze memorie wordt opgemerkt over de zogenoemde «kopjes»regeling. 
Wij willen opmerken dat ook realisering van de voorstellen van de 
commissie Dekker in enige mate compensatie zal bieden voor negatieve 
inkomenseffecten bij alleenstaanden. 

De hier sprekende leden wijzen ook op de relatie met de regeling voor 
alleenstaanden in de sociale zekerheidswetgeving. Zij vragen om een 
toelichting op de betekenis van de voorgestelde inbreuk op die relatie. 
Wij vragen ons af of de hier sprekende leden niet te veel gewicht toekennen 
aan het feit dat zowel de sociale zekerheidswetgeving als de huidige 
belastingwetgeving bijzondere regelingen kennen voor alleenstaanden. 

Hoewel de fiscale systematiek op dit punt overeenkomsten vertoont 
met de sociale zekerheid is er toch het belangrijke verschil dat voortvloeit 
uit het karakter van belastingheffing enerzijds en (minimum) inkomens-
voorziening anderzijds. Waar het in de sociale zekerheidsregelingen gaat 
om de vaststelling of en in welke mate er behoefte is aan een (minimum) 
inkomen gaat het in de fiscale regelingen om de heffing over aanwezige 
inkomens. 

Als voorbeeld voor de op de leefsituatie afgestemde minimumbehoefte 
in de sociale zekerheid valt te denken aan de verfijning in de ABW van het 
onderscheid tussen alleenstaanden die alleen een woning bewonen en 
alleenstaanden-woningdelers. 

Terwijl in de fiscaliteit sprake is van een economische benadering geldt 
dat de vaststelling van de minimumbehoefte in de sociale zekerheidssfeer 
niet alleen afhankelijk is van economische factoren maar ook van de 
sociale positie. 

De aan het woord zijnde leden bestrijden op zich niet het argument 
eenvoud en werkbesparing maar stellen wel dat de voorgestelde afschaffing 
van de alleenstaande-toeslag in een vreemd daglicht komt te staan ten 
opzichte van gehandhaafde c.q. geïntroduceerde regelingen bij voorbeeld 
betreffende de overheveling van de basisaftrek en de regeling voor 
alleenstaande ouders. Hoewel het ons verheugt dat de hier sprekende 
leden overigens kunnen instemmen met deze laatstgenoemde regelingen 
is de stelling «in een vreemd daglicht» voor ons niet helemaal begrijpelijk. 
Immers ter zake van de overheveling van de basisaftrek stellen wij voor 
het zeer eenvoudige systeem te hanteren waarbij uitsluitend de mogelijk-
heid bestaat de basisaftrek in zijn geheel over te hevelen - indien althans 
het inkomen van de minstverdienende partner de basisaftrek niet te 
boven gaat. 

Met betrekking tot de voorgestelde regeling voor alleenstaande 
verzorgende ouders is van belang te onderkennen dat afschaffen van 
deze regeling tot veel omvangrijker negatieve inkomenseffecten zou 
leiden dan het vervallen van de alleenstaandetoeslag. Om die reden 
stelde de commissie Oort zelf al compensatie voor deze groep voor in de 
sfeer van de buitengewone lasten. Wij hebben het voorstel van de 
commissie in materiële zin overgenomen. Op praktische gronden hebben 
wij echter wat de vormgeving betreft gekozen voor een separate tarief-
groepindeling. Een separate tariefgroepindeling levert voor de uitvoerings-
praktijk, met name op het terrein van de loonbelasting, immers aanmer-
kelijke voordelen op. 

De hier sprekende leden herinneren aan een eerder geopperd voorstel 
voor een vereenvoudigde alleenstaande-toeslag, gekoppeld aan de 
burgerlijke stand, van welke regeling zij een ruwe schets gaven. Daarbij 
zou voor het in aanmerking komen voor de alleenstaandenpositie, in de 
eerste plaats moeten worden afgegaan op de bevolkingsadministratie: 
het op een bepaald adres ingeschreven staan zonder dat ook anderen op 
dat zelfde adres staan ingeschreven. Woont men niet alleen op een adres 
dan zou men moeten bewijzen dat men daar toch voor zich alleen de 
beschikking heeft over woonruimte om een zelfstandige huisvesting te 
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voeren, terwijl daarnaast, met name voor kostgangers, kamerbewoners 
e.d. in de particuliere sector, een huurnorm zou kunnen gelden als toets 
voor de commerciële basis van voorziening in eigen huisvesting. 

Wij merken daarover op dat onder de huidige wetgeving de problematiek 
van de fiscale erkenning van de alleenstaandenpositie globaal in twee 
groepen kan worden verdeeld. In de eerste plaats de situaties waarin de 
alleenstaande alleen op een bepaald adres staat ingeschreven. Deze 
groep levert in de praktijk de minste problemen op. Het uitdrukkelijk 
opnemen in de wet van het vereiste dat men alleen staat ingeschreven, 
zou de problematiek inderdaad verder kunnen reduceren. De problematiek 
rond de alleenstaande-toeslag komt in de praktijk echter het meest naar 
voren in situaties waarin men met een of meer anderen op hetzelfde 
adres woont. De suggesties die ter verlichting van deze problematiek 
worden gedaan, een zwaardere bewijslast en een huurnorm, bieden - wij 
willen daar duidelijk over zijn - naar ons oordeel geen zorgen-vrije 
oplossing. Een huurnorm is immers arbitrair. Er zijn zowel argumenten 
voor een hoge als voor een lage huurnorm. Zelfs bij een hoog bedrag is er 
geen garantie voor een zuiver commerciële verhouding als men denkt aan 
situaties van het gebruik of het medegebruik van een gedeelte van een 
dure tot zeer dure woning. Verder zal zo'n huurnorm de nodige verwikke-
lingen meebrengen voor het afsplitsen van het huurbestanddeel uit een 
prijs die mede bepaald is door andere elementen die kunnen variëren van 
het enkel verschaffen van electriciteit, water en gas bij louter kamerverhuur, 
tot een volledige verzorging bij vol pension. 

Aan de kant van de verhuurder zou de realiteit van de commerciële 
verhouding in theorie kunnen worden getoetst aan het bedrag aan zuivere 
inkomsten - dat wil zeggen na aftrek van kosten - dat de verhuur oplevert, 
zij het dat ook de vaststelling van dat bedrag niet probleemloos is, met 
name niet in de situatie waarin een gedeelte van een eigen woning aan 
anderen voor gebruik wordt afgestaan en alsdan moet worden bepaald 
welke huurwaarde aan het afgestane gedeelte moet worden toegerekend 
als kostprijs. 

Ook de vaststelling van de hoogte van zo'n minimaal als fiscale 
opbrengst van (kamer-)verhuur aan te geven bedrag levert problemen op. 
Zo kan het aanzienlijke bedrag dat tenminste nodig is om te voorkomen 
dat samenwoners door het aangeven van een klein te belasten bedrag 
toch nog voordeel behalen door het ten onrechte genieten van de 
alleenstaande-toeslag ertoe leiden dat een geheel bona fide verhuurder 
die om welke redenen dan ook genoegen zou nemen met een geringe 
«winst» door deze, op zich te waarderen keuze, zelf niet voor fiscale 
erkenning als alleenstaande in aanmerking zou kunnen komen. Tegelijk 
zou toch de huur en daarmee ook de huurder wel aan de norm kunnen 
voldoen. Voorts zal een aan de kant van de verhuurder geldende en op 
het niveau van de alleenstaandenaftrek afgestemde opbrengstnorm 
kunnen gaan werken als een soort legitimering voor dubieuze gevallen 
van «inwoning» bij alleenstaande ouders. Uit het vorenstaande moge 
blijken dat zelfs met een samenstel van regels geen zorgenvrije oplossing 
voor de alleenstaandenproblematiek is te bereiken. Spanningsvelden zijn 
niet te vermijden en daaruit zal de nodige conflictstof voortvloeien. De 
regelgeving voor een alleenstaande-aftrek zoals die de leden van de 
P.v.d.A.-fractie voor ogen staat, zou vrij uitvoerig en gedetailleerd moeten 
zijn. Behalve voor de reeds besproken elementen zullen ook regels 
moeten worden gesteld met het oog op een aantal bijzondere situaties, 
zoals bij voorbeeld de situatie waarin een alleenstaande ouder samenwoont 
met kinderen beneden een bepaalde leeftijd en er geen kinderen meer zijn 
die in belangrijke mate op kosten van de ouder worden onderhouden (het 
huidige artikel 56, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964) en de situatie van samenwonen van verwanten in geval 
van hulpbehoevendheid (de huidige verzorgingsregeling). Dit alles 
overziende en een afweging makende tussen rechtvaardigheid en 
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doelmatigheid slaat voor ons de balans door naar de meer doelmatige 
oplossing waarvoor in het wetsvoorstel is gekozen overeenkomstig het 
voorstel dat de commissie Oort heeft gedaan op dit punt. 

Voor het overzicht waarom deze leden verzoeken van de inkomensef-
fecten van de voorgestelde maatregelen voor de verschillende categorieën 
alleenstaanden willen wij verwijzen naar het wetsvoorstel Oort-ll. Met het 
handhaven van een toeslag van 50% zouden de inkomenseffecten voor 
alleenstaanden ouder dan 27 jaar globaal overeenkomen met de doorsnee 
inkomenseffecten voor andere belastingplichtigen. De aan het woord 
zijnde leden vragen daarnaar. In de voorgestelde tariefstructuur is met 
zo'n toeslag bruto een bedrag gemoeid van circa 1 250 min aan belasting 
en premies. Netto, dus rekening houdend met de doorwerking in de sfeer 
van de sociale zekerheid, gaat het om een bedrag van circa 600 min, dat 
als volgt is opgebouwd: 

Rijk 
- Minder belasting 550 min 
- Minder bijstandsuitgaven 175 min 

Saldo 375 min 

Fondsen 
- Minder premies volksverzekeringen 825 min 
- Minder uitgaven AOW/AWW 600 min 

Saldo 225 min 

Deze leden vragen nader inzicht in de omvang van de zogenoemde 
kopjesregeling in de werknemersverzekeringen, die noodzakelijk wordt 
door het voornemen om de toeslag op de algemene belastingvrije som 
voor alleenstaanden van 27 jaar en ouder af te schaffen. In de voorstellen 
is verwerkt dat de bruto loondervingsuitkering op het minimumniveau - in 
casu 70% van het bruto minimumloon - met bijna 60 gulden per maand 
moet worden verhoogd. Hiermede wordt voorkomen dat de netto 
uitkering lager uitkomt dan de relevante bijstandsnorm. Naar globale 
schatting betreft het ongeveer 90000 alleenstaanden, waardoor de 
kosten voor de fondsen ter financiering van de AAW/WAO/WW zijn te 
becijferen op ongeveer 60 min. Hierbij zij bedacht, dat als gevolg van de 
voorstellen het huidige kopje voor alleenstaanden jonger dan 27 jaar 
dient te worden verhoogd. De daarmee gemoeide extra kosten voor de 
fondsen zijn berekend op 30 min. De uitbreiding van de kopjesregeling 
qua doelgroep en qua niveau brengt derhalve 90 min. extra kosten voor 
de fondsen met zich mee. Een antwoord op de vraag naar de extra 
daarmee gemoeide arbeidsjaren valt moeilijk te geven. In feite zal een 
besparing van menskracht optreden omdat het niet uitbreiden van de 
kopjesregeling zou leiden tot een beroep op aanvullende bijstand voor 
een relatief gering bedrag hetgeen tot extra menskrachtbeslag zou leiden. 

De leden van de V.V.D.-fractie stellen het op prijs meer inzicht te 
krijgen in de omvang en de samenstelling van de heterogene groep 
alleenstaanden. Voorts informeren zij naar het aantal alleenstaanden dat 
geen nadeel ondervindt door de voorgestelde afschaffing van de alleen-
staande-toeslag vanwege de netto-nettokoppeling. 

Het aantal alleenstaanden van 27 jaar en ouder met alleenstaande-toe-
slag bedraagt in 1988 naar schatting 1,84 min. Deze groep kan als volgt 
naar een aantal gezichtspunten worden ingedeeld: 
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Heffingsinkomen Aantal (x 1000) 

27 tot 65 jaar 65 jaar en ouder 

39,0 6,2 
107,2 481,7 
247,8 205,3 
220,9 71,0 
191,5 37,6 
163,9 47,5 

11.3 6,8 

< 10 000 
10 000 - 20 000 
20 000 - 30 000 
30 000 - 40 000 
40 000 - 50 000 
50 000 - 100 000 

> 100 000 

Totaal 982,6 856,1 

Leeftijd Aantal (x 1000) 

27-34 324,7 
35-54 396,1 
55-64 261,8 
65 en ouder 856,1 

Het effect van het vervallen van de alleenstaande-toeslag wordt voor de 
ruim 855 000 bejaarden gecompenseerd via de netto-nettokoppeling. De 
groep van ruim 980000 alleenstaanden beneden 65 jaar is als volgt naar 
sociale groep samengesteld: 

Aantal (x 1000) 

Zelfstandigen 47,3 
Directeuren NV/BV 5,1 
Werknemers/werklozen 406,2 
Ambtenaren 125,8 
Gepensioneerden (w.o. VUT, AAW, WAO) 139,7 
Overigen (w.o. bijstand) 258,5 

Totaal 982,6 

Onder hen bevinden zich circa 140000 belastingplichtigen met een 
bijstandsuitkering en circa 140000 weduwen, voor wie het effect van het 
vervallen van de alleenstaande-toeslag eveneens wordt gecompenseerd 
via de netto-nettokoppeling. Daarnaast is er een groep van circa 100000 
alleenstaanden die een loondervingsuitkering rond het minimumniveau 
ontvangen. Het gaat om circa 50000 AAW-gerechtigden en circa 50000 
WW- en WWV-gerechtigden. Voor hen wordt het vervallen van de 
toeslag gecompenseerd door een uitbreiding van de zogenaamde 
kopjesregeling tot boven 27-jarigen. Voor alleenstaande zelfstandigen 
met lage winsten wordt een overgangsregeling voorgesteld in de vorm 
van een verhoging van de zelfstandigenaftrek om het effect van het 
vervallen van de toeslag en de doorwerking daarvan in de invorderings-
vrijstellingsregeling over een aantal jaren te spreiden. De door de hier 
sprekende leden gevraagde beoordeling van de suggestie een alleenstaan-
de-aftrek te koppelen aan vermelding als alleenstaande bij de burgerlijke 
stand, vindt haar beantwoording in hetgeen hiervoren door ons is 
opgemerkt over het door de leden van de P.v.d.A.-fractie geopperde 
voorstel voor een vereenvoudigde alleenstaande-toeslag. Een verhoging 
van de leeftijdsgrens van nu 27 jaar tot bij voorbeeld 30 of 34 jaar zou 
een kwantitatieve vermindering van de uitvoeringsproblematiek betekenen, 
het aantal gevallen waarin de alleenstaandepositie relevant kan zijn, 
wordt dan immers geringer. 
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Met betrekking tot de vraag van deze leden naar alternatieven voor de 
voorgestelde afschaffing van de alleenstaande-toeslag verwijzen wij naar 
de beantwoording van een gelijkluidende vraag van de leden van de 
P.v.d.A-fractie. 

De leden van de D66-fractie vragen - wijzend op de discussies over het 
Beleidsplan Emancipatie - hoe de regering staat tegenover de gedachtenlijn 
om voor de generatie die na 1971 is geboren geen recht op alleenstaan-
de-toeslag doch evenmin recht op overheveling van de basisaftrek te 
laten ontstaan. Ook de leden van de P.P.P..fractie stellen vragen op dit 
punt. Zij menen dat op deze wijze het beginsel van economische zelfstan-
digheid in de fiscale wetgeving zijn neerslag dient te krijgen. Dienaangaande 
merken wij - in aanvulling op hetgeen wij ter zake in hoofdstuk I hebben 
vermeld - op dat het fiscale stelsel voldoende ruimte biedt om het 
beginsel van economische zelfstandigheid tot uitdrukking te laten komen. 
Economisch zelfstandige burgers zullen immers ten gevolge van een 
voldoende eigen inkomen alleen recht hebben op de basisaftrek. Door de 
lange eerste tariefschijf doet zich bovendien in het overgrote deel van de 
gevallen geen nadelig progressie-effect meer voor bij het terugdraaien 
van de overdracht van de basisaftrek indien de partner eigen looninkomen 
gaat verwerven. Vanuit die optiek is het niet noodzakelijk in de fiscale 
wetgeving nieuwe maatregelen op te nemen. Anderzijds is het zo dat in 
die gevallen waarin economische zelfstandigheid niet mogelijk is de 
mogelijkheid tot overdracht van de basisaftrek naar onze opvatting 
maatschappelijk vooralsnog onmisbaar is. 

De leden van de S.G.P. fractie vragen zich met betrekking tot het 
vervallen van de alleenstaande- toeslag af of de daarvoor in de memorie 
van toelichting gegeven redenen van controlemoeilijkheden en fraudemo-
gelijkheden ook niet gelden voor de alleenstaande ouders. 

Wij willen de vraag van deze leden of hier toch niet met twee maten 
wordt gemeten ontkennend beantwoorden. De moeilijkheden en de 
fraudemogelijkheden zijn ten opzichte van alleenstaanden zonder 
kinderen zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht beperkter. De 
groep alleenstaande ouders die de kinderen - jonger dan dertien -
verzorgen en daarmee recht op kinderbijslag hebben, is aanzienlijk kleiner 
dan de groep alleenstaanden. Daarnaast brengt de aanwezigheid van een 
of meer kinderen mee dat het veel complexer zal zijn om frauduleuze 
opzetjes te maken teneinde de alleenstaande-ouder-toeslag te verkrijgen. 
De aanwezigheid van kinderen houdt immers veelal allerlei consequenties 
in in de sfeer van bij voorbeeld samenlevingscontracten, alimentatie, 
uitoefening van de ouderlijke macht of voogdijschap e.d. Wil men in strijd 
met de werkelijkheid naar de fiscus toe een alleenstaande-ouderpositie 
presenteren dan zal men zich veelal niet alleen aanzienlijk meer moeite 
moeten getroosten dan een «gewone» alleenstaande om alle mogelijke 
aanknopingspunten te elimineren die er op kunen wijzen dat men geen 
alleenstaande-ouder is; een dergelijk handelen zal ook doorgaans 
gepaard gaan met tal van ingrijpende formele en materiële gevolgen tot 
ver buiten het fiscale vlak. 

Bovenal mag echter niet worden vergeten dat de reden voor de 
alleenstaande-ouder-toeslag is gelegen in het tegengaan van ongewenste 
negatieve inkomensgevolgen die groter zijn dan bij alleenstaanden. In die 
zin wordt er zeker niet met twee maten gemeten. 

Met betrekking tot de vraag van deze leden naar de mogelijkheden en 
moeilijkheden van het blindvaren op de gegevens van de burgerlijke stand 
willen wij verwijzen naar hetgeen wij eerder in dit onderdeel hebben 
geantwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie ter zake. 

Wij willen deze leden ten slotte nog antwoorden dat zij het inderdaad 
niet verkeerd zien dat de relatieve positie van alleenstaanden in de groep 
inkomens minimum tot modaal niet fundamenteel gewijzigd is ten 
aanzien van andere burgers. 
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Wij willen tevens nog ingaan op de overweging van de leden van de 
P.P.R.-fractie dat de beste oplossing is dat de basisaftrek van die hoogte 
is dat een alleenstaande een redelijk vrij besteedbaar inkomen overhoudt. 
Naar ons oordeel kan de basisaftrek niet geïsoleerd worden gezien van de 
verticale tariefstructuur. Een verhoging van de basisaftrek en een verhoging 
van het tarief zijn min of meer te zien als communicerende vaten. In 
internationaal opzicht is het een vrij algemeen aanvaarde gedachte dat 
mensen met lage inkomens ook bijdragen aan de algemene middelen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie heeft grote moeite met het voornemen de 
alleenstaande-toeslag te laten vervallen. Hij trekt daarbij een vergelijking 
met de alleenstaande-ouder-toeslag en stelt dat indien de vereenvoudiging 
het alleenbeslissende criterium is ook de toeslag voor de alleenstaande 
ouder dient te vervallen. Wij willen hierover opmerken dat vereenvoudiging 
wel het uitgangspunt is doch uiteraard niet allesbeslissend kan zijn. 
Overigens willen wij op dit punt verwijzen naar hetgeen wij hierover 
eerder hebben opgemerkt in dit onderdeel van deze memorie. 

Het hier sprekende lid stelt dat nu van samenwoners een soort registratie 
wordt verlangd dat toch ook van alleenstaanden kan worden verlangd, 
waarbij hij vraagt of niet mag worden verwacht dat degenen die te 
goeder trouw de alleenstaande-toeslag aanvragen bereid zijn een lichte 
(éénmalige) inbreuk op de privacy te accepteren. 

Wij menen - zoals wij reeds hebben aangegeven in het antwoord op 
een vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie ter zake - dat dit voorstel 
geen oplossing kan zijn voor het probleem van de niet alleenwonende 
alleenstaanden. Wij merken bovendien op dat het thans voorgestelde 
criterium voor overdracht van de basisaftrek tussen ongehuwd samenwo-
nenden zeer moeilijk ten nadele van de schatkist kan worden gebruikt. 
Immers indien twee ongehuwden - waarvan er minstens één een inkomen 
van minder dan f4500 moet hebben - die feitelijk niet samenwonen zich 
toch als zodanig willen presenteren in verband met de mogelijkheid tot 
overdracht van de basisaftrek, dan is het gevolg dat de één weliswaar de 
dubbele basisaftrek krijgt, doch dat de ander deze verliest. Het is derhalve 
zeer onaannemelijk dat zich dergelijke 'opzetjes' zullen voordoen. Geheel 
anders ligt dit met betrekking tot alleenstaande-toeslagen. Fraude 
daarmee wordt veroorzaakt wanneer twee ongehuwd samenwonenden 
zich elk als alleenstaande presenteren. Dergelijke fraude met alleenstaan-
de-toeslagen kan slechts worden bestreden door controle van de feitelijke 
situatie. In tegenstelling tot het hier sprekende lid zijn wij van oordeel dat 
een dergelijke controle door velen als een inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer wordt ervaren. Het lijkt ons ook om die reden niet gewenst 
een vorm van alleenstaande-toeslag te handhaven. 

Met betrekking tot de vraag van het lid van de R.P.F.-fractie over de 
juistheid van de gegevens van de burgerlijke stand mogen wij verwijzen 
naar hetgeen wij op dit punt hiervoor in dit hoofdstuk hebben opgemerkt. 

Dit lid acht een mitigering van het koopkrachtverlies voor alleenstaanden 
noodzakelijk uit een oogpunt van rechtvaardige verdeling van lasten. Hij 
vraagt welke compensatie-mogelijkheden buiten de fiscale sfeer de 
regering voorhanden heeft. Wij wijzen in dit verband naar hetgeen 
hiervoor in deze memorie is opgemerkt over de zogenoemde «kopjesre-
geling» en de enige mate van compensatie die de voorstellen van de 
commissie Dekker zullen bieden voor negatieve inkomenseffecten bij 
alleenstaanden. 
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4. VERHOUDING TUSSEN LOONBELASTING EN INKOMSTEN-
BELASTING 

Het doet ons deugd dat de leden van de P.v.d.A.-fractie en de S.G.P.-
fractie kunnen instemmen met het zoveel mogelijk eindheffing doen zijn 
van de loonbelasting, het handhaven van de progressie in de loonbelasting 
en het handhaven van de zogenaamde f 1000-regel voor neveninkomsten. 

De in het kader van wetsvoorstel Oort-ll voor te stellen inkorting van de 
eerste schijf, dit in antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-
fractie, heeft per saldo geen gevolgen voor het aantal personen voor wie 
met de inhouding van loonbelasting kan worden volstaan. Ten gevolge 
van de inkorting van de eerste schijf zal, zoals deze leden terecht veron-
derstellen, het aantal belastingplichtigen in de inkomstenbelasting met 
circa 20000 toenemen. Deze toename heeft betrekking op gevallen van 
twee of meer dienstbetrekkingen. Daar staat tegenover dat door de 
beperking van de aftrekbare kosten, de verhoging van het maximum van 
de 4%-regeling en de verlaging van het voorgestelde tarief het aantal 
belastingplichtigen in de inkomstenbelasting weer zal afnemen. Per saldo 
verwachten wij dat het aantal belastingplichtigen waarvoor de loonbelas-
ting eindheffing zal worden, geen wijziging zal ondergaan. 

De nieuwe balans waar deze leden naar vragen, ziet er derhalve als 
volgt uit: 

Geraamde afname belastingplichtigen 635 000 
(blz. 11 memorie van toelichting) 
Saldo van de hiervoor beschreven effecten p.m 
Toename in verband met autokostenfictie 

uitsluitend in de inkomstenbelasting -/- 75 000 

Totaal 560 000 

Indien, zoals deze leden wensen, de beperking van de aftrek buitenge-
wone lasten zou worden verzacht, zou dit aantal aanzienlijk afnemen. 

Het geheel in de sfeer van de inkomstenbelasting regelen van de 
autokostenfictie leidt ten minste tot 75 000 extra aanslagen. Deze leden 
merken op dat in deze gevallen de werknemers een materieel nadeel 
kunnen ondervinden voor zover neveninkomsten in de heffing worden 
betrokken die niet belast zouden zijn indien de loonbelasting eindheffing 
zou blijven. Dat is waar. Deze leden knopen hieraan de vraag of uit 
anderen hoofde op dit vlak nog wijzigingen optreden. Wij merken op dat 
bij de desbetreffende werknemers in het algemeen effecten kunnen 
optreden in verband met een eventueel verschil tussen de verschuldigde 
inkomstenbelasting en de ingehouden loonbelasting als gevolg van de in 
de loonbelasting gehanteerde heffingstechniek. In dit verband kan bij 
voorbeeld worden gedacht aan de toepassing van de tabel voor bijzondere 
beloningen, de belastingheffing per loontijdvak en verschillen in uitkomst 
van de tariefgroepindeling. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt om een nadere argumentatie voor 
het handhaven van de progressie in de tabellen. Het lid van de G.P.V.-fractie 
vraagt naar de consequenties voor de inhoudingsplichtigen, belastingbe-
taler en belastingdienst indien alsnog besloten zou worden de aanslaggrens 
te koppelen aan het einde van de eerste schijf. 

Wij wijzen erop dat de in het regeringsstandpunt al toegelichte keuze 
voor toepassing van het progressieve tarief in de loonbelasting om een 
aantal redenen wenselijk is. Het voorkomt met name het opleggen van 
forse voorlopige aanslagen aan belastingplichtigen met een looninkomen 
dat meer bedraagt dan f45 000 a f 50000 en het voorkomt daardoor ook 
invorderingsproblemen. De op dit punt gemaakte keuze heeft als neven-
gevolg dat de aanslaggrens op het huidige niveau kan worden gehandhaafd. 
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Het is dus niet zo dat gekozen is voor handhaving van de aanslaggrens en 
dat daarom een progressief tarief in de loonbelasting noodzakelijk is. 

Voor de inhoudingsplichtige levert handhaving van progressie in de 
loonbelasting naar onze mening per saldo vrijwel geen verzwaring van 
werkzaamheden op. Voor de belastingbetaler en de belastingdienst is het 
zeer belangrijk dat de Oort-voorstellen geen uitwerking hebben gekregen 
in de vorm van veel extra en naar ons oordeel niet noodzakelijke voorlopige 
en definitieve aanslagen inkomstenbelasting. 

Door verschillende fracties is in kritische zin gereageerd op het voorstel 
om te komen tot een uniforme teruggavegrens van f400. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie wijzen daarbij op het effect van het vervallen van de 
premie A.K.W. De leden van de V.V.D. fractie achten een grens van f400 
veel te hoog. Het argument dat deze grens voortvloeit uit het huidige 
niveau van de teruggavegrens van de inkomstenbelasting en de premie-
heffing volksverzekeringen snijdt volgens deze leden slechts gedeeltelijk 
hout nu voor bejaarden en belastingplichtigen met een inkomen boven de 
premiegrens, in de praktijk alleen de inkomstenbelasting-drempel geldt. 
Deze leden zijn voorts van oordeel dat een teruggavegrens van f400 
slecht is voor de belastingmoraal en spreken de verwachting uit dat 
belastingplichtigen een dergelijke teruggavegrens als een vorm van 
gelegaliseerde diefstal zullen beschouwen. De leden van de D66-fractie 
achten een teruggavegrens van f400 aan de hoge kant en vragen nader 
uiteen te zetten welke bezwaren er zijn deze minimumgrens op f200 te 
zetten. Ook de leden van de S.G.P.-fractie bepleiten een minder sterke 
nadruk op de eenvoud en doelmatigheid en stellen dat een teruggavegrens 
van f200 een billijke regeling zou zijn. Ook het lid van de R.P.F.-fractie 
had enige moeite met een teruggavegrens van f400. 

Bij de hoogte van een teruggavegrens gaat het om een afweging van 
rechtvaardigheid en doelmatigheid. Die afweging heeft in het recente 
verleden ertoe geleid voor de belastingheffing een teruggavegrens van 
f200 en voor de premieheffing volksverzekeringen een teruggavegrens 
van f 139 (cijfer 1988) vast te stellen. In het onderhavige voorstel is 
gekozen voor één teruggavegrens voor belasting en premies volksverze-
keringen gezamenlijk, nu dit als gevolg van het combineren van de heffing 
van belasting en premie vanuit vereenvoudigingsoogpunt de voorkeur 
verdient. Het samenvoegen van twee afzonderlijke teruggavegrenzen 
heeft als consequentie dat een nieuwe teruggavegrens ontstaat die 
optisch als hoog l.an worden ervaren, zonder dat een feitelijke verzwaring 
optreedt van de mogelijkheid om de voorheffingen te verrekenen. Deze 
indruk zou verder kunnen worden versterkt nu het nodig is de nieuwe 
teruggavegrens op een hoger bedrag te stellen dan de som van de twee 
huidige teruggavegrenzen (groot f 339), omdat in de nieuwe tariefstructuur 
de premies A.A.W. en A.W.B.Z. voor rekening van de werknemer komen 
waardoor de marginale druk van belasting en premies volksverzekeringen 
toeneemt. Het vaststellen van een teruggavegrens op f339 zou tot gevolg 
hebben dat meer aftrekposten via een T-biljet zouden kunnen worden 
vergolden. Om te komen tot een zoveel mogelijk neutrale aanpassing 
hebben wij gekozen voor een teruggavegrens van f400. 

Wij menen derhalve dat in de nieuwe tariefstructuur een verhoging van 
de teruggavegrens van f339 naar f 400 moet worden aanvaard. Overigens 
zijn wij ons wel ervan bewust dat het uiteindelijke gecombineerde tarief 
voor de eerste schijf lager zal uitkomen dan 40% en dat daardoor de 
relatie tussen dat tarief in onze voorstellen en de teruggavegrens anders 
is komen te liggen dan in de voorstellen van de commissie Oort het geval 
was. Wij wijzen er echter op dat met een evenredige verlaging van het 
bedrag van f400 het tegendeel van een vereenvoudiging zou worden 
bereikt. 

Een teruggavegrens van f200 zou, de leden van de fractie van D66 
vragen hiernaar, leiden tot een belasting- en premiederving tot een 
beloop van ca. 75 min. (15 min belasting en 60 min premie). Het door de 
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leden van de V.V.D.-fractie aangevoerde argument dat de belastingplich-
tigen met een inkomen boven de huidige premiegrens alleen te maken 
hebben met de teruggavegrens van f200 , achten wij niet juist nu deze 
belastingplichtigen vallen onder de categorie b'-'astingplichtigen die een 
verplichte aanslag krijgen in verband met de L i; 'aggrens. Voorts 
merken wij op, dit in antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.-
en de S.G.P. fractie, dat de vermindering van het aantal T-biljetten die 
voortvloeit uit de grondslag verhogende voorstellen los moet worden 
gezien van de hoogte van de teruggavegrens. Indien men dit niet doet, 
dan zou de elders bereikte vereenvoudiging gedeeltelijk worden teniet 
gedaan door de gevolgen van een teruggavegrens die lager is dan f400. 

Voor bejaarde belastingplichtigen komt de nieuwe teruggavegrens van 
f400 neer op een verhoging van de huidige grens, omdat bejaarden 
thans alleen met de teruggavedrempel voor de belastingheffing worden 
geconfronteerd. Om redenen van eenvoud en gelijkheid hebben wij 
echter gekozen voor één, voor alle contribuabelen geldende teruggave-
drempel voor belasting en premie volksverzekeringen gezamenlijk. Wij 
wijzen er ook nog eens op dat belastingplichtigen een aftrekpost vrijwel 
altijd kunnen effectueren door een beschikking vermindering loonbelasting 
aan te vragen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af welke kosten gemoeid 
zijn met het behandelen van een aangifte en het opleggen van een 
aanslag. Doordat de diverse behandelingsprocessen nauw verweven zijn 
en de tijdsduur afhankelijk is van de aard van de aangifte, is het niet goed 
mogelijk hierover zeer gedetailleerde cijfers te verstrekken. Er kan slechts 
met grove gemiddelden worden gewerkt. De gemiddelde kosten van 
behandeling, tot en met het opleggen van een aanslag bedragen ruim 
f 100. Hierbij is geen rekening gehouden met de kosten van een mogelijk 
uit de aanslag voortvloeiend bezwaarschrift. De kosten van behandeling 
van een bezwaarschift of van een navordering bedragen gemiddeld rond 
de f250. De veronderstelling van deze leden dat deze kosten ten gevolge 
van de automatisering beperkt zijn gebleven, is correct. Zonder automati-
sering zouden de kosten aanzienlijk hoger zijn geweest. Verwacht mag 
worden dat de kosten bij voortgaande automatisering in de toekomst nog 
zullen afnemen. 

Daarnaast is door deze leden de vraag opgeworpen of het niet logisch 
is de f400 grens alleen te hanteren voor T-biljetten en niet voor degenen 
die toch al een aangiftebiljet hebben ontvangen. Hierover kan het 
volgende worden opgemerkt. Het aantal belastingplichtigen dat een 
gewoon aangiftebiljet ontvangt doch niet in aanmerking komt voor een 
verplichte aanslag en uiteindelijk evenmin in aanmerking komt voor een 
teruggaaf (al dan niet door de teruggaafdrempel) is circa 600000. Indien 
de teruggaafgrens voor deze groep wordt verlaagd zou een belangrijke 
rechtsongelijkheid gaan ontstaan tussen belastingplichtigen die een 
aangiftebiljet krijgen uitgereikt en degenen die een T-biljet indienen maar 
overigens in exact gelijke omstandigheden verkeren. Hierbij moet 
namelijk worden bedacht dat de belastingdienst op grond van praktische 
overwegingen aan belastingplichtigen waarvan zij verwacht dat deze 
structureel voor teruggaaf in aanmerking komen, jaarlijks een aangiftebiljet 
uitreikt. Het gaat hierbij om circa 1,9 min belastingplichtigen (hypotheek-
rente, rente van schulden, buitengewone lasten, giften e.d). 

Verlaging van de teruggaafgrens tot f 200 zou ertoe leiden dat het 
aantal belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting structureel met 
150000 a 200000 zou toenemen. Ter toelichting op deze raming zij 
vermeld dat in de huidige situatie de belastingplichtigen waaraan een 
nihilaanslag zonder verrekening van voorheffingen is uitgereikt, regelmatig 
worden beoordeeld op de mogelijkheid deze belastingplichtigen af te 
voeren uit het inkomstenbelasting-bestand. Op deze wijze worden 
jaarlijks naar schatting 100000 belastingplichtigen afgevoerd als 
beschreven post. Het zal duidelijk zijn dat door een verlaging van de 
drempel het aantal nihilaanslagen en daarmee ook het aantal af te voeren 
posten zal afnemen. 
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De leden van de V.V.D.fractie uiten zich in kritische zin over het door 
prof. Stevens in het Weekblad voor Fiscaal Recht 1988/5833 aangegeven 
effect dat het voor bejaarden en buitenlandse belastingplichtigen soms 
voordeliger kan zijn om f 1000 neveninkomsten te fingeren om op die 
manier alsnog een restitutie te krijgen. Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie 
vragen om een reactie op dit punt. 

Het is inderdaad denkbaar dat bejaarden met een aftrekpost, die geen 
beschikking vermindering loonbelasting hebben aangevraagd, een 
verplichte aanslag zouden willen forceren door f 1000 gefingeerde 
neveninkomsten aan te geven als dit voor hen voordelig is. Dit zou dan 
moeten gaan om gevallen waarin de aftrekpost onvoldoende groot is om 
de teruggavegrens van f400 te passeren. Het saldo van de aftrekpost en 
het gefingeerde bedrag aan neveninkomsten zou dan kunnen leiden tot 
een klein op aanslag terug te betalen bedrag van maximaal circa f200. 
Wij geloven niet dat moet worden gevreesd dat veel bejaarden vorenbe-
doelde, frauduleuze handelwijze in feite ook zullen toepassen. Bij belas-
tingplichtigen bestaan begrijpelijk psychologische weerstanden tegen het 
aangeven van niet genoten inkomen. Overigens kan het ook in de huidige 
situatie in theorie voorkomen dat een bejaarde met een aftrekpost, die 
een belastbaar inkomen heeft in de 14% belastingschijf, een aanslag 
forceert door f 1000 gefingeerde neveninkomsten aan te geven met het 
oog op een klein voordeel. In de praktijk komt dit echter niet voor. Het is 
immers voordeliger een beschikking vermindering loonbelasting aan te 
vragen. 

De leden van de V.V.D. fractie betrekken bij hun bezwaar tegen een 
teruggave-grens van f 400 de overweging dat bij een lagere teruggavegrens 
de zogenaamde splitsingsproblematiek rond de A.O.W. zou verminderen. 
Deze leden vragen zich voorts af of het niet beter zou zijn overheveling 
van de basisaftrek in alle gevallen mogelijk te maken in het jaar waarin de 
A.O.W.-splitsing plaatsvindt. Deze leden zagen hiervoor een precedent in 
de in artikel 55, tweede lid van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
voorgestelde regeling bij ontbinding van het huwelijk of duurzaam 
gescheiden gaan leven. Hierover merken wij het volgende op. De aan de 
belastingheffing verbonden problematiek bij splitsing van de A.0.W.-uit-
kering in het jaar waarin de jongste partner 65 wordt, dient te worden 
onderscheiden naar het financieel nadeel dat ontstaat als gevolg van de 
toepassing zijnde teruggavegrens en het liquiuteitsaspect. Wij beamen 
de stelling van de leden van de V.V.D. fractie dat een verlaging van de 
teruggavegrens het aantal gevallen terug zou dringen waarin financieel 
nadeel zou ontstaan. Wij zien hierin echter geen aanleiding terug te 
komen op de door ons in artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 
voorgestelde regeling, die voor alle gevallen financieel nadeel voorkomt. 
Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat deze regeling tevens 
het liquiditeitsnadeel voorkomt, dat ontstaat doordat belastingplichtigen 
pas in een volgend jaar een T-biljet kunnen indienen. Gebleken is dat dit 
liquiditeitsnadeel als pijnlijk wordt ervaren nu niet de mogelijkheid 
openstaat - zoals bij aftrekposten - om een beschikking vermindering 
loonbelasting aan te vragen. De hoogte van de teruggavegrens is naar 
ons oordeel niet relevant bij de problematiek van de belastingheffing in 
het jaar van splitsing van de AOW-uitkering. 

De suggestie om in het algemeen goed te keuren dat in het jaar van 
splitsing van de A.O.W.-uitkering de basisaftrek onbelemmerd kan 
worden overgedragen wijzen wij af nu dit een rechtsongelijkheid zou 
scheppen in vergelijking met belastingplichtigen die overigens in gelijke 
omstandigheden verkeren. Wij wijzen op de bezwaren die wij in onderdeel 
«3. De basisaftrek» van hoofdstuk 3 hebben opgesomd met betrekking 
tot vrije overdracht van de basisaftrek. Ons oordeel ondergaat geen 
wijziging door de door deze leden in beeld gebrachte regeling dat de 
belastingplichtige, die zijn basisaftrek heeft overgeheveld, in geval van 
ontbinding van het huwelijk of duurzaam gescheiden gaan leven toch een 
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eigen basisaftrek geniet. Het gaat hier om een praktische regeling die 
knelpunten voorkomt bij echtgenoten die door duurzaam gescheiden te 
gaan leven in de loop van het jaar individueel worden belast. Daarmee 
wordt tevens recht gedaan aan de draagkrachtaspecten van de belasting-
plichtigen vóór en na het moment van duurzaam gescheiden gaan leven. 

De leden van de V.V.D.fractie wijzen op het verschil tussen de terug-
gavegrens van f400 en de regeling dat ingehouden dividendbelasting van 
f250 of meer feitelijk kan worden verrekend via een verplichte aanslag. 

Om redenen van eenvoud hebben wij voorgesteld een afzonderlijke 
teruggavemogelijkheid voor dividendbelasting te laten vervallen. Door het 
vrijgestelde bedrag voor de dividendvrijstelling niet meer in mindering te 
brengen op genoten dividend bij de beoordeling van de f 1000-grens aan 
neveninkomsten wordt bereikt dat ingehouden dividendbelasting van 
f250 of meer wordt verrekend via een verplichte aanslag. Wij achten dit 
in overeenstemming met de bedoeling van de dividendvrijstelling en het 
specifieke bronheffingskarakter van de dividendbelasting. Voorts wijzen 
wij er op dat een vergelijking tussen de f 400-grens en deze regeling ook 
op een ander punt mank gaat. De teruggavegrens van f400 is de voor-
waarde die moet zijn vervuld om een aanslag op verzoek te krijgen. Bij het 
overschrijden van de f 1 000-grens aan neveninkomsten volgt verplicht 
een aanslag, ongeacht of dit voor- of nadelig is voor de contribuabele. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie of 
moet worden verwacht dat werkgevers om de toepassing van de autokos-
tenfictie te vermijden er toe zullen overgaan aan werknemers autokosten-
vergoedingen te geven volstaan wij hier met een verwijzing naar het 
desbetreffende, in onderdeel 5 van hoofdstuk 5, opgenomen antwoord. 
Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt voorts naar de verhouding tussen de 
invorderingsvrijstelling en de voorgestelde teruggavegrens van f400. De 
invorderingsvrijstelling beoogt tegemoet te komen aan betalingsproblemen 
van binnenlandse belastingplichtigen met een laag inkomen. Zij ziet 
uitsluitend op problemen met de betaling van in de aanslagsfeer verschul-
digde belasting en premie volksverzekeringen, en is vorm gegeven door 
een (gedeeltelijke) vrijstelling voor verschuldigde bedragen aan belasting 
en premie volksverzekeringen bij lage inkomens. Deze regeling dient naar 
ons oordeel los te worden gezien van de teruggavegrens van f400, waar 
het gaat om de vraag of de ingehouden belasting en premie volksverzeke-
ringen kunnen worden verrekend met een op verzoek van de contribuabele 
op te leggen aanslag. Deze onvergelijkbaarheid geldt naar onze mening 
evenzeer voor de met de beide regelingen gemoeide bedragen. 
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5. AFTREKPOSTEN EN ANDERE BIJZONDERE REGELINGEN 

5 .1 . Algemeen 

Met voldoening constateren wij dat de leden van de P.v.d.A.fractie 
kunnen instemmen met het merendeel van de voorstellen inzake aftrek-
posten en andere bijzondere regelingen. Deze leden hebben niettemin 
enkele bezwaren en vragen. 

Koffiegeldarrest 

In de eerste plaats vragen zij naar de mogelijke effecten van het 
zogenaamde Koffiegeldarrest (HR 22 juni 1988, nr. 24 592, BNB 1988/ 
259). Ook de leden van de D66-fractie wijzen op het belang van het 
Koffiegeldarrest. In dat arrest spreekt de Hoge Raad zich uit over de 
aftrekbaarheid als kosten van verwerving van tijdens werktijd te gebruiken 
consumpties. Deze uitgaven waren tot het arrest naar vaste rechtspraak 
niet te rekenen tot de aftrekbare kosten. Vergoedingen van koffiegeld 
worden echter op grond van besluit 15 van de Besluitenlijst Commissie 
coördinatie sociale verzekering en loonbelasting (Vakstudie Nieuws 1980, 
blz. 912), welk besluit ook voor de loonbelasting en de inkomstenbelasting 
tot richtsnoer wordt genomen, tot een bepaald bedrag niet als loon 
beschouwd. De Hoge Raad besliste in voornoemd arrest dat nu deze 
kosten voor de vrijstelling van een vergoeding niettemin als aftrekbare 
kosten worden behandeld, de toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
meebrengt dat zodanige kosten door een belastingplichtige die geen 
vergoeding ontvangt tot het vrijgestelde bedrag als aftrekbare kosten in 
aanmerking mogen worden genomen. Er is op dit punt derhalve sprake 
van uitvoeringsbeleid aan de vergoedingenkant dat naar het oordeel van 
de Hoge Raad op grond van het gelijkheidsbeginsel moet doorwerken 
naar de aftrekkant. 

In hetzelfde arrest kwam nog een ander terrein aan de orde waarop de 
belastingplichtige meende ongelijk te zijn behandeld. Dit betrof het 
verschil tussen de bedragen die ten hoogste in aanmerking komen als 
aftrekbare kosten ter zake van woon-werkverkeer en de bedragen die ter 
zake van woon-werkverkeer ten hoogste belastingvrij kunnen worden 
vergoed. De belastingplichtige was van mening dat hij op grond van het 
gelijkheidsbeginsel in aanmerking behoorde te komen voor aftrek van een 
bedrag gelijk aan het belastingvrij vergoedbare bedrag. De Hoge Raad 
oordeelde dat de wetgever het doelmatig heeft geoordeeld vergoedingen 
ook boven het aftrekbare bedrag vrij te stellen en de ongelijkheid bewust 
en expliciet in de wet heeft vastgelegd. Anders dan met betrekking tot het 
koffiegeld is hier geen sprake van een gedogen in de uitvoeringssfeer. De 
Raad stelde de belastingplichtige op dit punt in het ongelijk. 

In dit kader is voorts van belang het antwoord op de vraag of in de wet 
vastgelegde ongelijkheden in strijd zijn met internationale verdragen zoals 
het Verdrag van New York 1966 (het zogenaamde BuPo-verdrag). Ook op 
dit punt heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het arrest van de Hoge Raad 
van 8 juli 1988, nr. 24964, Vakstudie Nieuws 1988, blz. 2040, betreft de 
toepassing van artikel 35, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964. Op grond van deze bepaling, die in de wet is gekomen door een 
vrijwel algemeen gesteund amendement-Kombrink, wordt de als aftrekbare 
kosten in aanmerking te nemen huurwaarde van een werkkamer in een 
eigen woning als bedoeld in artikel 42a van die wet gesteld op een 
evenredig deel van de ingevolge dat artikel in aanmerking te nemen 
huurwaarde van de woning. De belanghebbende was van mening dat 
deze bepaling onverbindend is op grond van artikel 26 van het BuPo-verdrag 
en dat een evenredig deel van de economische huurwaarde van de 
woning voor aftrek in aanmerking komt. De Hoge Raad oordeelde dat de 
wetgever met voormelde wetswijziging in de wet tot uitdrukking heeft 
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gebracht dat hij de voordien bestaande gelijkheid tussen eigenaren en 
huurders wenste te beëindigen en dat niet gezegd kan worden dat die 
zienswijze van de wetgever duidelijk in strijd is met artikel 26 van het 
BuPo-verdrag. 

Gewezen zij voorts op de conclusie van Advocaat-Generaal mr. 
Moltmaker tot laatstgenoemd arrest. Deze haalt hierin de volgende 
passage aan uit het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens van 8 juli 1986, (Litgow) Serie A nr. 176, inzake de toepassing van 
artikel 26 van het BuPo-verdrag: «The Contracting States enjoy a certain 
margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences 
in otherwise similar situations justify a different treatment in law; the 
scope of this margin will vary according to the circumstances, the 
subjectmatter and its background.» 

Uit een en ander kan, menen wij, in de eerste plaats de conclusie 
worden getrokken dat niet iedere ongelijkheid strijd oplevert met het 
gelijkheidsbeginsel. Voorts kan worden geconcludeerd dat asymmetrie op 
het vlak van aftrekbare kosten oirbaar is, mits deze haar grond vindt in 
redenen van doelmatigheid en uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd. 

Wij menen uit het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht over 
het dezer dagen aan de Tweede Kamer aan te bieden wetsvoorstel Oort-ll 
te mogen opmaken, dat ook deze ervan uitgaat dat op vorenbedoelde 
gronden een ongelijke behandeling die voorvloeit uit wettelijke bepalingen 
is toegestaan. 

Asymmetrie om redenen van doelmatigheid in de sfeer van de aftrekbare 
kosten en de winst uit onderneming is ook een aspect van enige voorstellen 
in het vorengenoemde wetsvoorstel Oort-ll en het eveneens dezer dagen 
in te dienen wetsvoorstel tot beperking van de aftrekbaarheid van 
gemengde kosten in de winstsfeer. Wij doelen op de voorstellen die het 
mogelijk maken dat kosten enerzijds bij een werknemer niet aftrekbaar 
zijn doch anderzijds wel voor belastingvrije vergoeding in aanmerking 
komen, terwijl de aftrekbaarheid van die vergoeding bij de werkgever in 
het algemeen beperkt is tot 75%. Dat de bedoelde vergoedingen niet tot 
het belastbare loon behoeven te worden gerekend hangt samen met het 
feit dat aan het gegeven dat een werknemer bereid is aan een werknemer 
een vergoeding te verstrekken voor met het oog op een behoorl.jke 
vervulling van de dienstbetrekking qedane uitgaven, het vermoeden kan 
worden ontleend dat bij deze uitgaven de behoorlijke vervulling van de 
dienstbetrekking voorop staat. Voor deze kosten wordt op een enkele 
relatief onbelangrijke uitzondering na de aftrek in de winstsfeer beperkt 
tot 75%. Hierdoor ontstaat bij de werkgever, meer nog dan thans reeds 
het geval is, een zakelijk belang om kosten op hun merites te beoordelen. 
Immers, een vergoeding leidt slechts tot 75% aftrek, loon tot 100%. 

Kortingsbedragen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de regering een beoordeling 
wil geven van hun in het Paasdebat gedane voorstel om aftrekposten als 
regel te vergelden tegen het laagste tarief (tax credit of belastingkorting). 
De leden van de P.P.R.-fractie merken in dit verband op het te betreuren 
dat de regering niet heeft gekozen voor een systeem van belastingkorting. 

De suggestie om een systeem van belastingkorting in te voeren is niet 
nieuw. Bij vele eerdere gelegenheden, bij voorbeeld in het kader van de 
tweede en derde fase van de tweeverdienerswetgeving en het Paasdebat, 
is ons om een oordeel hierover gevraagd. Dit oordeel is steeds afwijzend 
geweest en is dat ook nu nog. Voor de goede orde volgen hier nogmaals 
onze belangrijkste argumenten en overwegingen om niet tot een systeem 
van belastingkorting over te gaan. 

Ons stelsel van inkomstenbelasting en loonbelasting kent a's uitgangs-
punt dat het tarief (de horizontale en verticale tariefstructuur) wordt 
toegepast op het ten aanzien van iedere individuele belastingplichtige in 
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beginsel langs dezelfde lijnen bepaalde belastbare inkomen. De samen-
stelling van dit inkomen is - behoudens voor de toepassing van het 
bijzondere tarief - voor de bepaling van de over dat inkomen verschuldigde 
belasting niet relevant. Toepassing van een belastingkortingsmethode in 
dit stelsel of in delen daarvan is strijdig met dit uitgangspunt. 

Een tweede punt betreft de ongewenste gevolgen van invoering van 
een systeem van belastingkorting voor de progressie van de tarieven. 
Reeds eerder hebben wij naar voren gebracht dat een dergelijk systeem 
leidt tot een verscherping of versteiling van de progressie van de tarief-
structuur. Zo zou het aangrijpingspunt van de tweede en derde schijf bij 
vervanging van de basisaftrek door een belastingkorting voor alleenstaan-
den en tweeverdieners f4500 en voor alleenverdieners f9000 lager 
komen te liggen. De tweede schijf zou dus ongeacht de gezinssituatie 
aanvangen bij een heffingsinkomen van f41 500 en de derde schijf bij 
een heffingsinkomen van f83 500. Is dit als zodanig al onwenselijk, 
binnen het kader van de wetsvoorstellen Oort-I en Oort-ll - waarmee 
onder andere juist naar mitigering van de progressie wordt gestreefd - is 
dit des te meer het geval. Het soms gebezigde argument dat dit ongewenste 
effect kan worden geneutraliseerd door de hogere tarieven te verlagen of 
de eerste tariefschijf te verlengen, spreekt ons niet aan. Langs een 
(gekunstelde) omweg zou dan immers tot ongeveer hetzelfde resultaat 
worden gekomen als dat wat door de thans voorgestelde structuur 
rechtstreeks wordt bereikt. 

Voorts kan worden opgemerkt dat, nu de voorgestelde tariefstructuur, 
mede door de gecombineerde heffing van premie en belasting, een 
minder scherpe progressie kent dan het huidige systeem, de betekenis 
van belastingkortingen hoe dan ook kleiner wordt. 

De in de P.v.d.A.-notitie bepleite toepassing van het systeem van 
belastingkortingsbedragen op aftrekposten na het onzuiver inkomen roept 
daarnaast een aantal moeilijk op te lossen vraagstukken op. Zo zullen er 
fricties ontstaan indien uitgaven die materieel gelijk zijn - bij voorbeeld 
premies van lijfrenten en pensioenpremies - fiscaal verschillend behandeld 
worden. Een soortgelijk probleem kan zich voordoen wanneer uitgaven 
(later) bij de belastingplichtige tot volledig belastbare inkomsten leiden 
(bij voorbeeld belastingkorting voor lijfrentepremie gevolgd door progres-
s eve heffing over lijfrente-uitkering). 

Een ander aspect betreft de doorwerking naar de inkomensafhankelijke 
regelingen indien een aantal negatieve inkomensbestanddelen uit het 
inkomensbegrip wordt gelicht. De aansluiting tussen het in de diverse 
regelingen gehanteerde maatstafinkomen en het (veranderde) fiscale 
inkomensbegrip gaat dan wellicht verloren. 

Ter afsluiting van het voorgaande merken wij nog op dat wij er naar 
streven de door ons naar aanleiding van de motie Kombrink/Van Nieu-
wenhoven (Kamerstukken II, 18 519, nr. 37) toegezegde notitie inzake 
belastingkortingsbedragen tegen het einde van dit parlementaire jaar aan 
de Kamer te presenteren. 

Achtergrond beperking aftrekposten 

De leden van de fractie van de S.G.P. stellen dat de voorstellen tot 
beperking van aftrekposten met name zijn gedaan vanuit het oogpunt van 
budgettaire neutraliteit. Uiteraard is de budgettaire opbrengst die het 
gevolg zal zijn van de beperkingen van belang voor de financiering van 
de voorstellen. Op de voorgrond staat echter de wens te komen tot een 
vereenvoudiging van zowel de wetgeving als de uitvoering. De voorstellen 
met betrekking tot de aftrekposten dragen hier naar onze mening toe bij. 
Het voorstel van deze leden om, nu er enige budgettaire ruimte is, de in 
aanmerking genomen aftrekposten niet of niet volledig meer in de 
wijzigingsvoorstellen te betrekken, menen wij dan ook niet te moeten 
volgen. 
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Wij kunnen ons voorstellen dat met het voorstel de eerste f200 
reiskostenaftrek te laten vervallen en tegelijkertijd het maximum van de 
algemene kostenaftrek met f 200 te verhogen tot f 1000, de indruk wordt 
gewekt dat met de ene hand wordt genomen en met de andere hand 
teruggegeven, zoals de leden van de S.G.P.-fractie stellen, evenals 
- impliciet - de leden van de P.v.d.A.fractie. Toch is dit niet het geval, 
ook al zal het inkomenseffect in individuele gevallen vaak wel zo zijn. In 
de uitvoering van de regelingen wordt op deze wijze echter vereenvoudiging 
aangebracht. Door de verhoging van het maximum van de 4%-regeling in 
samenhang met de eveneens in wetsvoorstel Oort-ll voorgestelde 
beperking van de aftrekbaarheid van zogenaamde gemengde kosten 
zullen immers meer mensen met een beroep op deze forfaitaire regeling 
kunnen volstaan. De belastingplichtige krijgt hierdoor minder bewijspro-
blemen, de belastingdienst hoeft minder te controleren en minder 
aangiftebiljetten te behandelen. 

In aansluiting hierop vragen de leden van de S.G.P.-fractie wat de 
fiscale gevolgen zijn van een aanpassing van de algemene kostenaftrek 
tot 5% met een grens van f5000. Een dergelijke regeling zou weliswaar 
een verdergaande vereenvoudiging inhouden maar zou naar ons oordeel 
te grof en te kostbaar zijn en daarmee over haar doel heenschieten. Het is 
thans reeds zo dat circa 90% van de werknemers kan volstaan met een 
beroep op de 4%-regeling. Een grens van f5000 zou dus voor 90% van de 
werknemers een aftrekpost opleveren die ten minste f4200 te hoog is. 
Een dergelijke verhoging zou voorts gepaard gaan met een budgettair 
beslag van ruim f 2 miljard. 

Ook willen deze leden weten of ermee rekening is gehouden dat de 
netto-inkomensafstand tussen werkenden en niet-werkenden afneemt, 
gelet op het verdwijnen van de arbeidstoeslagen en de wijzigingen in de 
regeling voor de reiskostenaftrek en -vergoedingen. In de adviesaanvraag 
aan de SER is opgemerkt dat eventuele mogelijkheden om het herstel van 
evenwichtige verhoudingen op dat terrein te bevorderen, moeten worden 
bezien in het licht van de algemene koopkrachtsituatie, met name op 
minimum niveau, en de budgettaire omstandigheden in het jaar van 
invoering. De aanpassingen van de voorstellen op het terrein van de 
reiskostenaftrek en reiskostenvergoedingen - deze leden vragen er in dit 
verband naar - vloeien inderdaad voort uit het overleg met de Stichting 
van de Arbeid inzake de overhevelingsproblematiek. 

Voorts vragen deze leden aandacht voor, zoals zij dat noemen, de 
fundamentele wijziging van het winstbegrip waarbij het normatieve 
karakter van dat begrip in de wetgeving zou worden ingevoerd als de 
aftrekbaarheid van kosten in het geding komt. Met deze leden zijn wij van 
mening dat een discussie over de relatie tussen winst en kosten thuishoort 
bij de behandeling van het dezer dagen in te dienen wetsvoorstel tot 
beperking van de aftrekbaarheid van gemengde kosten in de winstsfeer. 
Op deze plaats willen wij volstaan met de opmerking dat de bedoelde 
voorstellen naar onze mening geen fundamentele inbreuk op het winstbe-
grip behelzen, doch slechts een herijking van de aftrekbaarheid van 
gemengde kosten binnen dat begrip. Wij constateren met genoegen dat 
ook deze leden redenen zien voor een zekere beperking van de aftrek-
baarheid van gemengde kosten. 

Voor een reactie op de opmerkingen van deze leden over het in 
gematigd tempo voortzetten van het vereenvoudigingswerk, mogen wij 
verwijzen naar hoofdstuk 1 van deze memorie. 

De vraag van het lid van de R.P.F.-fractie, dat zich tot onze voldoening 
met de hoofdlijnen van de beperking van de aftrekposten kan verenigen, 
over vervangende regelgeving ter zake van onder meer de huidige aftrek 
voor groot onderhoud hebben wij beantwoord in hoofdstuk 10, onderdeel 
2, van deze memorie. 
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5.2. Reiskosten 

De ongerustheid van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en D66 
over de discrepantie tussen de bedragen die gelden voor reiskostenaftrek 
en belastingvrije vergoedingen - ook het lid van de R.P.F.-fractie wijst op 
het bestaan van deze discrepantie - begrijpen wij doch delen wij niet. Wij 
mogen voor een beschouwing over dit verschil in behandeling verwijzen 
naar onderdeel 5.1. van dit hoofdstuk. Daarbij willen wij ook hier nog 
eens benadrukken dat de in de voorgestelde regeling begrepen asymmetrie 
- ook thans reeds - verband houdt met redenen van doelmatigheid. 

De voorstellen inzake reiskosten zoals die zijn vormgegeven in wets-
voorstel Oort-ll wijken af van de voorstellen van de commissie Oort 
omdat wij van gevoelen zijn dat het doorbreken van de huidige systematiek 
in de praktijk te veel problemen zou opleveren, zodat het doelmatiger is 
deze systematiek te handhaven. Wij verhelen niet dat wij mede tot dat 
oordeel zijn gekomen omdat de Stichting van de Arbeid zich unaniem 
voor handhaving van de huidige systematiek heeft uitgesproken. 

Het argument van de wenselijkheid van coördinatie tussen het loonbegrip 
voor de loonbelasting en voor de premieheffing dat eerder in dit kader is 
aangevoerd, wordt door de hiervoor genoemde leden niet automatisch 
overtuigend geacht, omdat er meer verschillen zijn. Zij wijzen daarbij op 
het contra-argument in het SER-advies dat het voor een hoger bedrag 
opnemen van reiskostenvergoedingen in het premieloon in strijd zou zijn 
met het equivalentiebeginsel in de werknemersverzekeringen en stellen 
daarom een uitvoeriger beschouwing op prijs. 

Dienaangaande merken wij op dat bij de vaststelling van het uitkerings-
dagloon als uitgangspunt geldt het loonbegrip dat wordt gehanteerd voor 
de premieheffing werknemersverzekeringen, zoals dat is neergelegd in de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering. In de algemene en bijzondere 
dagloonregels zijn op dit loonbegrip correcties aangebracht, soms in 
positieve, soms in negatieve zin. Aan dergelijke correcties liggen vaak 
met het equivalentiebeginsel samenhangende specifieke redenen ten 
grondslag. Zo zijn bedragen welke strekken tot vergoeding van te maken 
kosten, waaronder ook reiskostenvergoedingen zijn begrepen, uitgezon-
derd van het uitkeringsdagloon. Tijdens werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid worden immers geen reiskosten voor woon-werkverkeer 
gemaakt. Dit laat echter onverlet dat bovenmatige reiskostenvergoedingen 
voor het bovenmatige deel wel tot het coördinatieloon moeten worden 
gerekend. De vraag wanneer sprake is van bovenmatigheid kan niet direct 
uit het equivalentiebeginsel worden afgeleid. Het gaat daarbij veeleer, 
zoals hiervoor aangegeven, om een doelmatigheidsafweging. 

Wij staan overigens niet afwijzend tegenover het voorstel van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie om dit onderdeel bij de voorgenomen evaluatie te 
betrekken. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A-fractie naar de afbakening in de 
praktijk van bovenmatige reiskostenvergoedingen, geeft ons aanleiding 
tot de volgende reactie. De afbakening tussen onbelaste vergoedingen en 
componenten die tot belastingheffing leiden, is bij geforfaiteerde bedragen 
duidelijk. Dit geldt voor veruit de meeste situaties waar vergoedingen in 
het geding zijn, zodat praktijkproblemen zich daar niet voordoen. Bijzondere 
gevallen zijn veelal sterk individueel bepaald. In dat geval moet per 
situatie worden beoordeeld of sprake is van een onbelaste vergoeding. In 
daartoe aanleiding gevende gevallen, met name indien het gaat om meer 
algemeen voorkomende reiskostenvergoedingen die niet door het forfait 
worden bestreken, vindt in toenemende mate afstemming plaats tussen 
de inspecteurs. 

De vraag van de leden van de fracties van de P.v.d.A., D66 en de 
R.P.F, of de onderhavige herziening wel past in het vervoersbeleid van de 
regering, kunnen wij als volgt beantwoorden. Fiscale maatregelen zijn 
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naar ons oordeel geen geschikte instrumenten voor het vervoersbeleid, 
nog los van de principiële vraag naar de wenselijkheid van het daarvoor 
inzetten van het fiscale instrumentarium. In dit standpunt voelen wij ons 
gesteund door een onderzoek van juni 1988 van het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven. Ook daaruit komt naar voren dat 
maatregelen in de fiscale sfeer slechts marginale invloed zouden hebben 
op bij voorbeeld het gebruik van de auto in het woon- werkverkeer. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden over de beperking ad 350 
min van fiscale regelingen die van betekenis zijn voor de mobiliteit, 
merken wij op dat daarover pas in de loop van 1989 concrete besluitvorming 
kan plaatsvinden. De gedachten gaan daarbij uit naar maatregelen die de 
thans voorliggende voorstellen niet raken. 

Deze leden vragen voorts of de «10 km-beperking» niet ook in andere 
situaties zou moeten gelden. Voor een antwoord op deze vraag zij 
verwezen naar onderdeel 10.2. van deze memorie onder «Beperking 
aftrek kosten woon-werkverkeer». 

Op de opmerking van de aan het woord zijnde leden over de uitruil van 
f 200 reiskostenaftrek en f 200 arbeidskostenforfait gingen wij in onderdeel 
5.1. reeds in. Op deze plaats voegen wij daaraan toe dat de budgettaire 
opbrengst per saldo 125 min bedraagt. 

Voor de antwoorden op enige vragen van het lid van de G.P.V.-fractie 
over de wijzigingen in de reiskostenregelingen verwijzen wij naar onderdeel 
10.2., onder «Beperking aftrek kosten woonwerkverkeer» van deze 
memorie. 

5.3. Ziektekosten 

De voorstellen op het punt van de beperking van de buitengewone 
lasten wegens ziekte en dergelijke hebben aanleiding gegeven tot het in 
het voorlopig verslag stellen van kritische vragen en het maken van 
indringende opmerkingen. 

Wij achten deze kritiek niet onbegrijpelijk. Toch willen wij erop wijzen 
dat eventuele alternatieven moeten worden ingepast in het budgettaire 
kader, en in de voorwaarden ten aanzien van de menskrachtbesparing bij 
de belastingdienst en de vereenvoudiging. 

Wij hechten groot belang aan het tot stand komen van een goede 
regeling voor de ziektekosten in de sfeer van de buitengewone lasten. Om 
het inzicht in de feitelijke gevolgen van de voorstellen van de commissie 
Oort en van eventuele alternatieven te verbeteren, hebben wij opnieuw 
een onderzoek ter hand genomen. Daartoe heeft enige maanden geleden 
een steekproefonderzoek bij de belastingdienst plaatsgevonden. De 
resultaten daarvan worden thans bewerkt. Jammer genoeg is op dit 
moment die bewerking nog niet zo ver gevorderd dat het ons nu al 
mogelijk is op basis van deze nieuwe gegevens nader inzicht te bieden en 
vragen te beantwoorden. Wij gaan ervan uit dat dit binnen enkele weken 
wel het geval zal zijn. Tevens moet in het oog worden gehouden dat 
tussen nu en 1990, wanneer de herziene buitengewone-lastenregeling 
voor het eerst zou moeten worden toegepast, door de ontwikkelingen in 
de financieringsstructuur van de volksgezondheid, de feitelijke situatie 
aanzienlijk kan zijn gewijzigd. Dit betreft niet alleen de verschuldigde 
premie ziekenfondswet c.q. ziektekostenverzekering (invoering van een 
nominaal deel; verschuiving naar de heffing van AWBZ-premie) maar ook 
de samenstelling van het feitelijk als ziektekosten in aftrek te brengen 
bedrag na het overbrengen van bepaalde ziektekosten naar het AWBZ-
pakket. Het moge duidelijk zijn dat de antwoorden in dit onderdeel 
derhalve een enigszins voorlopig en voorwaardelijk karakter hebben en 
dat wij voorts, zeer tot onze spijt, enige vragen, onder meer op het gebied 
van de dieetkosten, pas verantwoord kunnen beantwoorden na de analyse 
van de nieuwe gegevens. 
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Door de leden van de P.v.d.A. en V.V.D,fractie zijn kaders geschetst 
voor een andere opzet, onder meer een budgettair kader van f 150 min. 
Wij menen dat de hierna globaal weergegeven opzet aan de geuite 
wensen zou kunnen voldoen, waarbij wij aantekenen dat wij daarmee de 
door deze leden geschetste kaders niet tot de onze hebben gemaakt. Het 
gaat dan om een regeling ontwikkeld langs de volgende hoofdlijnen: 

- uitsluiting van aftrek van premies ziekenfonds en ziektekostenverze-
kering op de wijze van de bestaande regeling, namelijk door bij de hoogte 
van de drempel allereerst uit te gaan van de premie voor een normaal te 
achten ziektekostenverzekering (in de huidige regeling 10,2% van het 
onzuivere inkomen met een maximum van f5050); de werkelijk betaalde 
premies en de belaste aanspraken op ziektekostenvoorzieningen kunnen 
aldus bij de bepaling van een eventueel aftrekbaar bedrag aan ziektekosten 
worden meegenomen; 

- de aldus verkregen drempel wordt opgetrokken tot 12,2% en 
aangevuld met een minimum van f2400 en een maximum van f 10000. 

Bij de vergelijking van het genoemde drempelpercentage met het 
huidige percentage moet worden bedacht dat het onzuivere inkomen 
veelal hoger zal zijn als gevolg van de overhevelingstoeslag. 

Een dergelijke regeling zou ten opzichte van het wetsvoorstel een 
derving van budgettaire middelen betekenen van f 150 min en uitgaande 
van een toename van het aantal gerechtigden met ca. 240 000 de 
menskrachtbesparing ter zake doen verminderen van 290 tot 170 
mensjaren. 

Op de hierboven geschetste regeling zijn uiteraard varianten mogelijk, 
maar die voldoen naar ons oordeel minder aan de hiervoor genoemde 
uitgangspunten. 

Een vaste drempel van f 1200 en uitsluiting van aftrek van premies 
ziektekostenverzekering zoals de leden van de C.D.A.-fractie suggereren, 
zou een budgettair kader van f 150 min met ten minste f 0,5 miljard 
overschrijden. Tevens is een dergelijke vaste, relatief lage drempel voor 
sommige belastingplichtigen waarschijnlijk een uitnodiging om op louter 
fiscale gronden een ziektekostenverzekering af te sluiten met een zo hoog 
mogelijk eigen risico, waardoor toch weer feitelijk tot het «normale» 
uitgavenpatroon behorende ziektekosten in u.trek zouden worden 
gebracht. In de voorstellen van de commissie Oort is dit bezwaar - dit in 
antwoord op vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A., de 
V.V.D., D66, de S.G.P. en het G.P.V. - minder aanwezig gelet op de 
hoogte van de voorgestelde drempel voor aftrek van overige kosten (8% 
van het onzuivere inkomen met een maximum van f 10000). 

Anders dan de leden van de V.V.D.-fractie hechten wij aan het voorstel 
de vermenigvuldigingsfactoren te laten vervallen. Niet alleen zou bij het 
handhaven van vermenigvuldigingsfactoren budgettaire ruimte verloren 
gaan zodat dan ook in de door de leden van de V.V.D. fractie gesuggereerde 
regeling bij voorbeeld de daarin opgenomen drempels moeten worden 
verhoogd, maar tevens zou daardoor - wij verschillen hierin met deze 
leden van mening - een belangrijke vereenvoudiging verloren gaan. Niet 
uit het oog moet namelijk worden verloren dat het voor de toepassing van 
de vermenigvuldigingsfactoren niet alleen nodig is te toetsen of aan de 
voorwaarden wordt voldaan, maar dat vervolgens het bedrag van de 
verhoging ook nog moet worden berekend, rekening houdend met zowel 
een procentueel als een absoluut maximum. In de door de commissie 
Oort gekozen opzet is het niet meer nodig deze bewerkingen uit te 
voeren; de uitvoering van een regeling zonder vermenigvuldigingsfactoren 
zou dan ook eenvoudiger zijn. Voorts zijn wij het met de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. eens dat de inkomenseffecten van de huidige 
regeling door de combinatie van drempels en vermenigvuldigingsfactoren 
een zeer grillig patroon laten zien. In onze opvatting pleit ook dit aspect 
ervoor de vermenigvuldigingsfactoren af te schaffen. 
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Deze leden vragen of bevestigd kan worden dat de negatieve inkomens-
effecten van de beperking van de aftrek van buitengewone lasten ter 
zake van ziektekosten vooral de inkomens in het traject minimum tot 
modaal betreffen en of deze effecten bij bij voorbeeld f3000 overige, niet 
door een verzekering gedekte, ziektekosten ongeveer -5% kunnen 
bedragen. Wat betreft de frequentie waarin de aftrek buitengewone 
lasten wegens ziektekosten voorkomt bij verschillende inkomensgroepen 
willen wij deze leden verwijzen naar de in bijlage 2 bij deze memorie van 
antwoord opgenomen gegevens. De partiële effecten van de voorgestelde 
beperking van de aftrek bedragen in het door hen genoemde voorbeeld 
van een belastingplichtige met f3000 overigens ziektekosten voor een 
werknemer met een minimumloon -4,3% en voor een modale werknemer 
- 4 , 1 % . Daarbij is uitgegaan van de meest ongunstige situatie, namelijk de 
toepassing van een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 in de huidige 
structuur. In combinatie met de positieve gevolgen van de tariefverlaging 
en de gunstige invloed die de overheveling van de opslagpremies met 
name bij lagere inkomens heeft voor werknemers met aftrekposten, is het 
uiteindelijke effect op het besteedbaar inkomen geringer. Op minimumloon 
niveau bedraagt het gecombineerde effect in het aangegeven voorbeeld 
-1,6% en op modaal niveau -1,7%. 

De verdeling van het aantal belastingplichtigen met aftrek van buiten-
gewone lasten ter zake van ziekte naar grootteklassen van de aftrek, 
waarnaar de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen, is in 1988 naar raming 
op basis van «oude» gegevens als volgt: 

grootteklasse van de aftrek (in aantal totaal bedrag aftrek 
guldens) belastingplichtigen (x min) 

0 - 250 103 800 13 
250 - 500 102 700 38 
500 - 1 000 182 600 135 

1 000 - 1 500 125 400 155 
1 500 - 2 000 89 900 156 
2 000 - 2 500 65 800 147 
2 500 - 3 000 48 800 134 
3 000 - 4 000 63 500 220 
4 000 - 5 000 35 300 157 
5 000 - 7 500 41 700 251 
7 500 - 10 000 17 200 149 

10 000 - 20 000 15 200 195 
20 000 en meer 1 500 44 

Totaal 893 500 1 796 

Deze leden vragen vervolgens welke drempel als percentage van het 
onzuivere inkomen zou moeten gelden om over het eerste inkomenstraject 
de absolute drempelbedragen constant te houden ten opzichte van de 
huidige situatie en welke kosten en inkomenseffecten daaraan zijn 
verbonden bij verschillende veronderstellingen ten aanzien van het te 
kiezen minimumniveau van de drempel. Naar aanleiding daarvan merken 
wij op dat geen eenduidig drempelpercentage valt aan te geven waarbij 
voor de verschillende groepen belastingplichtigen met lagere inkomens 
het bedrag van de drempel ten opzichte van de huidige situatie constant 
zou blijven. Dit houdt verband met het feit dat onder andere de overheveling 
van opslagpremies en de wijzigingen in de bruto uitkeringsniveaus van bij 
voorbeeld de AOW, de AWW en de Bijstand niet voor alle groepen 
belastingplichtigen in dezelfde mate doorwerken in het onzuivere 
inkomen. Zo neemt voor een werknemer met een minimumloon het 
onzuivere inkomen als gevolg van de overheveling van de opslagpremies 
toe met 10%, terwijl voor zelfstandigen in het algemeen het onzuivere 
inkomen niet verandert. Voor bejaarden met uitsluitend AOW bedraagt de 
stijging 9,5% (gehuwden) respectievelijk 13,3% (alleenstaanden). Uit deze 
cijfers blijkt dat voor het merendeel van de belastingplichtigen vanwege 
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de stijging van het onzuivere inkomen eerst na verlaging van het drempel-
percentage het bedrag van de aftrek (afgezien van de werking van de 
vermenigvuldigingsfactoren) gelijk zou blijven. Ter indicatie kan worden 
aangegeven wat de gevolgen zijn als in het huidige voorstel het drempel-
percentage met één procentpunt zou worden verlaagd. Bij een drempel-
percentage van 7, een minimumdrempel van f 2100 en een maximum-
drempel van f8750 bedragen de kosten circa 45 min. Het aantal belas-
tingplichtigen met aftrek buitengewone lasten stijgt in dat geval ten 
opzichte van het voorstel met ongeveer 65 000. De invloed van een 
dergelijke aanpassing op het besteedbaar inkomen ten opzichte van het 
voorstel is bij f3000 niet verzekerde ziektekosten en uitgaande van een 
factor 1,5 in de huidige situatie voor werknemers als volgt: 

Minimumloon 0,5% 
Modaal 0,2% 
2 x modaal 0% 
4 x modaal 0% 

De kosten van het minder korten van de aftrek van dieetkosten, 
waarnaar de leden van de P.v.d.A.-fractie informeren, bedragen op grond 
van de thans ter beschikking staande gegevens per f 100 circa 2 min, 
uitgaande van overigens ongewijzigde invoering van de voorstellen in de 
sfeer van de buitengewone lasten ter zake van ziekte. 

De leden van de CD.A-fractie achten de (conform de voorstellen van 
de commissie Oort) voorgestelde drempel voor dieetkosten te hoog. Een 
bedrag van f520 kwam hen vooralsnog redelijker voor. Dienaangaande 
willen wij het volgende opmerken. 

De huidige dieetkostenregeling is gebaseerd op een rapport van de 
Voedingsraad inzake de meerkosten van op medisch voorschrift gehouden 
diëten. De Voedingsraad heeft ter berekening van die meerkosten de 
kosten van de medische diëten afgezet tegen een (beperkt) pakket 
voedingsmiddelen voor een gemiddelde Nederlander tussen 16 en 65 
jaar. De kosten van dit laatste pakket zijn gesteld op f 2400 per jaar. Uit 
het rapport blijkt vervolgens dat in deze vergelijking een groot aantal 
diëten geen meerkosten opleveren. Het voorstel van de commissie Oort 
komt er in feite op neer dat in de fiscale wetgeving zou worden uitgegaan 
van een bedrag van f3400 per jaar voor een normaal voedingspakket. 
Uiteraard is zulks aan de hoge kant, maar naar ons oordeel niet onverde-
digbaar. 

In het vorenstaande ligt tevens een reactie besloten op de met betrekking 
tot de korting van f 1000 op dieetkosten gestelde vragen door de leden 
van de fracties van de P.v.d.A., D66 en de S.G.P. De voorgestelde 
regeling kan zelfstandig worden verdedigd en leidt tevens tot vereenvou-
diging. Een en ander neemt niet weg dat door de f 1000 korting op 
dieetkosten de drempel voor aftrek van buitengewone lasten ziektekosten 
minder snel zal worden gehaald. De vereenvoudiging van dit voorstel - de 
leden van de fracties van D66, de S.G.P. en de P.P.R. vragen daarnaar 
- wordt naar ons oordeel goed in beeld gebracht door erop te wijzen dat 
het aantal dieettypen en ziektecategorieën dat in de voorgestelde 
regeling nog overblijft ten opzichte van de huidige regeling ongeveer is 
gehalveerd. Het is duidelijk dat in ieder geval de omvang van de dieetkos-
tenproblematiek door het voorstel aanzienlijk zal afnemen. 

De vraag van de leden van de S.G.P. fractie naar de toepassing in de 
praktijk van de dieetkostenregeling, kunnen wij als volgt beantwoorden. In 
het huidige systeem dient uit een uitgebreid schema te worden afgeleid 
welk bedrag aan dieetkosten kan worden afgetrokken. Toepassing van het 
dieetkostenschema stuit bij veel belastingplichtigen op problemen. Om 
onjuiste toepassing van de regeling te voorkomen is een arbeidsintensieve 
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controle door de belastingdienst noodzakelijk. Voor deze controle dient 
een medische verklaring overlegd te worden die aansluit bij de in het 
dieetkostenschema gebruikte typeringen. Eerst dan kan getoetst worden 
of het op medisch voorschrift gevolgd dieet voldoet aan de in het schema 
gegeven typering. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben in het wetsvoorstel maatregelen 
gemist zoals die welke door hen waren voorgesteld tijdens de UCV van 
27 april 1987. Tijdens die UCV heeft de tweede ondergetekende een 
reactie gegeven op de toen door deze leden gedane suggesties. Wij 
mogen in dit verband verwijzen naar het desbetreffende verslag UCV 63, 
27 april 1987, blz. 59-60, met de toevoeging dat onze inzichten sindsdien 
niet zijn gewijzigd. 

Naar aanleiding van enige andere door de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. gestelde vragen merken wij het volgende op. 

In bijlage 3 bij deze memorie is wat betreft de krachtens artikel 57 van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet verstrekte voorzieningen een 
overzicht gegeven van de voorzieningen waarvoor de huidige vrijstelling 
wordt gehandhaafd. Daarnaast kunnen werkgevers aan hun werknemers 
uitkeringen en verstrekkingen geven voor bijzondere ziektekosten die 
onder de huidige vrijstelling vallen. Aangezien het hier om niet belaste 
inkomensbestanddelen gaat, hebben wij geen gegevens voorhanden met 
betrekking tot de door werkgevers verstrekte uitkeringen voor bijzondere 
ziektekosten. Zoals wij in het regeringsstandpunt hebben kenbaar 
gemaakt gaat de voorgestelde beperking van de buitengewone-lastenaftrek 
ter zake van ziektekosten gepaard met spanningen binnen de structuur 
van de inkomstenbelasting en de loonbelasting. In onze nadere afweging 
hieromtrent hebben wij - dit mede in antwoord op een vraag van de leden 
van de S.G.P.fractie - om redenen van doelmatigheid er toch de voorkeur 
aan gegeven de huidige vrijstelling te handhaven. Verwezen zij ook naar 
onze uiteenzetting omtrent de asymmetrie tussen ziektekosten en 
ziektekostenvergoedingen in hoofdstuk 10, onderdeel 3, van deze 
memorie onder «Vergoeding van ziektekosten». 

Zoals is uiteengezet in de memorie van toelichting - dit in antwoord op 
de vraag van de leden van de S.G.P. fractie - zal het bijzondere karakter 
van de buitengewone lasten, afgemeten aan de omvang van de uitgaven 
in de ge' ozen opzet meer worden geaccentueerd. Daarmee hebben wij 
niet willen aangeven dat het referentiekader in het onderhavige geval zou 
moeten worden gezocht in een procentueel te bepalen deel van het totale 
aantal belastingplichtigen dat nog in aanmerking zou mogen komen voor 
buitengewone-lastenaftrek. 

In antwoord op de desbetreffende vragen van de leden van de fracties 
van het G.P.V. en de R.P.F, merken wij op dat de voorstellen geen invloed 
hebben op de aard van de aftrekbare posten. Ook niet - het lid van de 
R.P.F, fractie vraagt daar expliciet naar - op de aftrekbaarheid van de 
kosten van interlandelijke adoptie en van de kosten van een klinische 
bevalling inclusief kraamhulp. Zulks neemt uiteraard niet weg dat ook hier 
de drempelverhoging van invloed is. 

5.4. Vakantiebonnen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A., die begrip hebben voor het 
nadere voorstel met betrekking tot de vakantiebonnen, vragen om een 
nadere toelichting op de hoogte van het gekozen waarderingspercentage 
voor vakantiebonnen. Zij hadden in een eerdere fase begrepen dat het 
huidige percentage voor de waardering van vakantiebonnen op zich al 
aanpassing behoeft aan het Oort-systeem, zonder dat daaruit inkomens-
effecten voortvloeien en vragen op welk niveau dit percentage in dat 
geval zou komen te liggen. 
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In het regeringsstandpunt is met betrekking tot de waardering van 
vakantiebonnen aangegeven dat volgens de tot nu toe gehanteerde 
systematiek binnen het tariefvoorstel van de commissie Oort het percen-
tage van 60 in ieder geval moest worden opgetrokken tot circa 80. Dit 
betrof een benadering zoals die tot nu toe is toegepast en waarbij 
uitsluitend via de hoogte van het waarderingspercentage de in te houden 
loonbelasting van de vakantiebongenieter wordt afgestemd op de 
loonbelasting die wordt ingehouden van een overeenkomstige werknemer 
zonder vakantiebonnen. Met nadruk stellen wij vast dat die benadering 
wel degelijk inkomenseffecten zou hebben veroorzaakt voor de werknemers 
met vakantiebonnen. Een vergelijking van deze benadering met het thans 
voorgestelde percentage van 75 is niet goed mogelijk omdat dit percentage 
is gebaseerd op het globaal in stand laten van de relatieve inkomenspositie 
van werknemers met vakantiebonnen. Daarbij is rekening gehouden met 
alle optredende effecten in de inhoudingssfeer, dus ook met de extra 
overhevelingstoeslag die het gevolg is van de waardering op 75% en de 
omstandigheid dat de waardering op 75% geldt voor zowel de premieheffing 
werknemers- en volksverzekeringen als de belastingheffing. Voor degenen 
die in de inkomstenbelasting worden betrokken, treden daarbij overigens 
wel inkomenseffecten op als gevolg van het optrekken van de waardering 
naar 75%. Deze inkomenseffecten zijn weergegeven in het hierna opge-
nomen overzicht, dit mede ten antwoord op de vraag van de leden van de 
fractie van de S.G.P. over de inkomenspositie van de werknemers die 
vakantiebonnen genieten. Deze inkomenseffecten (berekend naar 
tariefgroep III) komen overeen met het verschil tussen de inkomenseffecten 
die in het regeringsstandpunt (Kamerstukken II, 1986-1987, 19 567, nr. 
5) op blz. 52 zijn aangegeven voor gevallen waarin de loonbelasting 
eindheffing is en de aldaar vermelde gevallen waarin de belastingplichtige 
in de inkomstenbelasting wordt betrokken. 

Minimumloon — 1,3% 
Modaal - 2,6% 
IV2X modaal - 2,3% 

Bij de waardering op 75% van de nominale waarde moet nog worden 
opgemerkt dat, anders dan in de toelichting bij de eerste nota van 
wijziging is vermeld, de in de memorie van toelichting beschreven 
bijzondere berekening van loonbelasting en premie voor de volksverzeke-
ringen over vakantiebonnen wel doorgang zal vinden om te voorkomen 
dat in de inhoudingssfeer een relatieve achteruitgang in inkomenspositie 
zal optreden. Deze toevoeging maakt eens te meer duidelijk dat op het 
punt van de vakantiebonnen de bestaande ongelijkheden ten opzichte van 
degenen die geen vakantiebonnen genieten zouden moeten worden 
opgeheven door het percentage van 75 op te trekken naar 100. Door 
vorenbedoelde bijzondere berekening in de loonbelasting vervalt namelijk 
de thans bestaande motivering voor de waardering van vakantiebonnen 
op minder dan 100%. Met de leden van de fractie van D66 en het lid van 
de R.P.F.-fractie zijn wij van mening dat de vakantiebonnen eigenlijk voor 
100% in de heffing moeten worden betrokken. De waardering van 75% 
berust thans nog uitsluitend op het met de Stichting van de Arbeid 
bereikte uitgangspunt over het voorkomen van extra loonkosten en 
inkomenseffecten in de sectoren waarin wordt gewerkt met vakantiebon-
nen. Naar aanleiding van een opmerking van de leden de P.v.d.A.-fractie 
over het aan de orde stellen van het percentage in de voorziene evaluatie 
in 1993, merken wij op dat wij een stapsgewijze verhoging van het 
percentage voorstaan. Deze verhoging zou op korte termijn een aanvang 
moeten nemen maar dient wel te worden ingebed in de toegezegde 
evaluatie. Wellicht zou daarom reeds vóór 1993 op dit punt tot een 
interim-evaluatie moeten worden gekomen. 
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5.5. Autokostenfictie 

Niveau forfait 

De leden van de P.v.d.A.-fractie, de C.D.A.fractie en de S.G.P.-fractie 
vragen om een verificatie van de stelling dat een autokostenforfait van 
20% te hoog zou zijn nu het belastingadviesbureau Moret Gudde Brinkman 
deze stelling in een aan de Kamer gericht schrijven heeft verdedigd. Ook 
het lid van de G.P.V.-fractie vraagt de hoogte van het percentage nog 
eens te onderzoeken. Hierover merken wij het volgende op. 

Het autokostenforfait beoogt op forfaitaire wijze het voordeel te 
waarderen, dat voor werknemers en zelfstandigen voortvloeit uit het voor 
privégebruik ter beschikking staan van een personenauto. Bij de bereke-
ningen die ten grondslag liggen aan het autokostenforfait gaan wij uit van 
de meest actuele bij het C.B.S. beschikbare gegevens over de gemiddelde 
jaarkilometrages per personenauto, uitgesplitst naar verplaatsingsmotief, 
en van de door de ANWB laatstgepubliceerde gegevens over de gemiddelde 
kostprijs per kilometer van personenauto's. Uit de C.B.S.-publikatie «Het 
bezit en gebruik van personenauto's 1987» blijkt dat in 1987 het gemid-
delde jaarkilometrage 16 080 beliep, waarvan 4330 km woon-werkverkeer, 
2730 km zakelijk verkeer en 9020 km privéverkeer. Nu wordt voorgesteld 
om het woonwerkverkeer over de eerste 10 km tot de privésfeer te 
rekenen, dient met ingang van 1990 bij de beoordeling van het autokos-
tenforfait het aantal privékilometers te worden vermeerderd met het aan 
de eerste 10 km toe te rekenen deel van het woon-werkverkeer. Bij een 
voorzichtige raming kan dit deel worden gesteld op een derde deel van 
het totale woonwerkverkeer (circa 1450 km), zodat het totale privékilo-
metrage alsdan op circa 10 500 per jaar uitkomt. In het hierna volgende 
overzicht wordt voor twee auto's in een courante prijsklasse aangegeven 
wat de kosten van deze privékilometers zijn, uitgedrukt in een percentage 
van de catalogusprijs. Daarbij is gebruik gemaakt van de kilometerprijzen 
die door de ANWB zijn berekend over het jaar 1988. Tussen haakjes is 
aangegeven hoe hoog het percentage wordt indien geen rekening zou 
worden gehouden met het tot de privésfeer gaan behoren van het 
woon-werkverkeer over de eerste 10 km. 

catalogusprijs 
auto 

jaarkilometrage 
15 000 

jaarkilometrage 
20 000 

jaarkilometrage 
25 000 

20 a 21 000 
30 a 32 500 

28,83% (24,71%) 
25,63% (21,97%) 

24,68% (21,16%) 
21,87% (18,74%) 

22,38% (19,18%) 
19,72% (16,9 %) 

Uit dit overzicht kan naar ons oordeel worden afgeleid dat het huidige 
autokostenforfait van 20 percent zeker niet te hoog is. 

De door het belastingadviesbureau Moret Gudde Brinkman gemaakte 
berekeningen geven voor een aantal catalogusprijzen aan hoeveel 
privékilometers overeenkomen met een autokostenforfait van 20%. Indiër 
deze uitkomsten worden vergeleken met hetgeen op basis van de meest 
recente C.B.S. publicaties als totaal privékilometrage dient te worden 
aangemerkt (circa 10 500 km), dan blijkt ook in dat geval een autokosten-
forfait van 20% voor auto's met een catalogusprijs van 20000 - 21 000, 
25 000 - 26000 en 30 0 0 0 - 3 2 500 niet te hoog te zijn. De uitkomsten 
waartoe genoemd belastingadviesbureau komt door een kilometerprijs te 
berekenen op basis van 40000 km per jaar, achten wij minder van belang 
nu de auto's met een jaarkilometrage van 40000 km of meer circa 6% 
uitmaken van het totale wagenpark. Voorts zijn wij van oordeel dat het 
belastingadviesbureau een te sterke nadruk heeft gelegd op auto's met 
een catalogusprijs van f 40000 of meer. Van de in de periode 1 augustus 
1 9 8 6 - 3 1 juli 1987 in totaal verkochte personenauto's had 8,2% een 
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catalogusprijs van t4Uuuu ui meer. uun. in ue ueitjkeiiiiiyeii vmi het 
belastingadviesbureau zien wij, gezien het vorenstaande, een bevestiging 
van onze mening dat een autokostenforfait van 20 percent nog steeds 
een verantwoorde weergave geeft van het voordeel dat een belasting-
plichtige geniet, indien hem een auto voor privégebruik ter beschikking 
staat. 

Budgettaire aspecten en inkomenseffecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie en het lid van de G.P.V. fractie vragen 
hoe de geraamde opbrengst van de uitbreiding van de autokostenfictie 
(150 min) zich verhoudt tot de geraamde opbrengst van 100 min voor 
een vergelijkbare maatregel die in de Contourennota was voorgesteld. De 
leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen in dit verband op het feit dat sinds het 
uitbrengen van de genoemde nota het aantal belastingplichtigen in de 
inkomstenbelasting is toegenomen, zodat automatisch de autokostenfictie 
al meer en meer van toepassing is. Zij vragen zich dan ook tevens af of de 
benodigde menskracht wel juist is gecalculeerd. 

Dienaangaande merken wij op dat thans bij benadering voor ruim 
75 000 belastingplichtigen het voordeel dat wordt genoten ter zake van 
een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, belastingvrij is. Dit 
aantal is afgeleid uit C.B.S.-gegevens over het bezit en gebruik van 
personenauto's in samenhang met fiscale gegevens over het aantal 
belastingplichtigen in de inkomstenbelasting voor wie het bedoelde 
voordeel thans reeds belast is. Uitgaande van het genoemde aantal 
bedraagt in de voorgestelde tariefstructuur de opbrengst van de uitbreiding 
van de autokostenfictie circa 1 50 min, waarvan 50 min belasting en 100 
min premie voor de volksverzekeringen, en worden de personele gevolgen 
voorde inkomstenbelasting geraamd op 100 mensjaren (het oorspronkelijk 
voorziene menskrachtbeslag van 15 mensjaren in de loonbelasting is 
daartegenover vervallen). 

Ten behoeve van de raming in de Contourennota zijn destijds iets 
afwijkende uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot de catalogusprijs 
en het aantal belastingplichtigen voor wie de autokostenfictie van 
toepassing zou worden. Van groter gewicht is echter dat toen de extra 
opbrengst aan premie voor de volksverzekeringen buiten beschouwing is 
gelaten omdat die als financieringsbron voor een verlaging van het tarief, 
anders dan bij de meer geïntegreerde benadering van het tarief van de 
eerste schijf in de nu voorgestelde heffingsstructuur, niet van betekenis 
was. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie en de P.P.R. fractie vragen welke 
wijziging in de inkomenseffecten zijn opgetreden ten opzichte van het 
aanvankelijke voorstel. 

Bij een cataloguswaarde van de auto van f 20 000, respectievelijk 
f 30000 zijn de partiële inkomenseffecten thans als volgt. Bij deze 
inkomenseffecten past echter de relativering dat deze inkomenseffecten 
slechts gedeeltelijk optreden bij belastingplchtigen die thans geen 
aftrekposten geldend kunnen maken; in het huidige regime worden deze 
immers als het ware automatisch gesaldeerd met het bedrag van de 
autokostenfictie dat buiten de heffing blijft. Op dit aspect wordt mede 
ingegaan onder «Overgangsregeling?» hierna. 

Cataloguswae irde 

f 20 000 f 30 000 

Minimum loon 
Minimum loon plus 
Modaal 
1 Vi x modaal 

- 7,3% 
- 6,7% 
- 5,4% 

- 10,9% 
- 10,1% 
- 8 ,1% 
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De vraag van de leden van de P.v.d.A.-, de S.G.P.- en de G.P.V.fractie 
of bij de opbrengstraming van de voorgestelde uitbreiding van de 
autokostenfictie rekening is gehouden met een overstap naar het geven 
van een kilometervergoeding, beantwoorden wij ontkennend. Wij wijzen 
erop dat een dergelijke overstap zou inhouden dat de werknemer een 
beloningscomponent zou verliezen bestaande uit het voor privédoeleinden 
ter beschikking staan van een auto van de werkgever. Een zodanige 
loonsvermindering zou uiteraard repercussies oproepen. Een overstap 
naar kilometervergoedingen is voorts niet waarschijnlijk gezien het totale 
pakket van maatregelen in het kader van de vereenvoudiging van de loon-
en de inkomstenbelasting, waarvan het beperken van de aftrekbaarheid 
van gemengde kosten en de doorwerking daarvan op het terrein van 
vergoedingen deel zal uitmaken. In wetsvoorstel Oort-ll komt dit aspect 
nader aan de orde. 

Overgangsregeling? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleiten een overgangsregeling 
waarbij degenen die al gebruik maakten van een ter beschikking gestelde 
auto voor privédoeleinden en nu voor het eerst voor heffing in aanmerking 
komen, worden belast naar een autokostenforfait van 10%. Ook de leden 
van de V.V.D.-fractie zagen argumenten voor een overgangsregeling. 

Hierover merken wij het volgende op. In de gedachtengang van de 
leden van de P.v.d.A-fractie zou bij wijze van overgangsregeling een 
autokostenforfait van 10% moeten gelden voor de groep werknemers die 
een verplichte aanslag inkomstenbelasting krijgen uitsluitend als gevolg 
van het ter beschikking staan van een personenauto van de werkgever. 
Kenmerk van deze groep belastingplichtigen is dat zij van jaar op jaar van 
samenstelling wijzigt. Dit is het gevolg van het huidige heffingssysteem 
waarin een verandering in de omstandigheden - bij voorbeeld het 
aanvragen van een beschikking vermindering loonbelasting - gevolgen 
kan hebben voor de vraag of de loonbelasting eindheffing is dan wel een 
verplichte aanslag inkomstenbelasting volgt. Dit heeft als consequentie 
dat de groep belastingplichtigen voor wie deze overgangsregeling is 
bedoeld, in een volgend jaar al gedeeltelijk uit beeld zou moeten verdwijnen 
doordat voor een deel van deze groep een verplichte aanslag volgt los 
• an de autokostenfictie. Voor de belastingdienst zou dit een so!ectiepro-
bleem opleveren dat nauwelijks kan worden ingepast in de bestaande 
procedures. Bedacht dient te worden dat de overgangsregeling zich zou 
moeten uitstrekken tot de beoordeling of los van de autokostenfictie de 
f 1000-grens aan neveninkomsten wordt bereikt. Ook de belastingplichtige 
zou zich hierover het hoofd moeten breken voordat hij de dan te stellen 
vraag over de autokostenfictie in het aangiftebiljet (al of niet van toepassing 
zijn van de overgangsregeling) zou kunnen beantwoorden. Dit is duidelijk 
het tegendeel van vereenvoudiging omdat de belastingplichtige in het 
bestaande systeem in feite niet wordt lastiggevallen met de gecompliceerde 
vraag of de loonbelasting voor hem eindheffing is. 

Voorts moet de opmerking worden geplaatst dat het al of niet krijgen 
van een verplichte aanslag ten principale geen goed onderscheidend 
criterium is voor een overgangsregeling, omdat in een aantal gevallen het 
privégebruik van een auto van de zaak in feite nu al voor een deel wordt 
belast doordat aftrekposten niet worden geldend gemaakt als daar de 
'straf' op staat dat een bedrag aan autokostenfictie moet worden aange-
geven dat groter is dan de bedoelde aftrekposten. Op enigerlei wijze zou 
dus moeten worden voorkomen dat werknemers per saldo voordeel 
zouden hebben van de overgangsregeling. Wij zien daar geen mogelijkhe-
den toe. 

Ook zouden in de suggestie van genoemde leden belastingplichtigen 
onder de overgangsregeling komen te vallen voor wie de loonbelasting 
eindheffing is en die voor het eerst privégebruik auto gaan genieten. 
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Hiermee zou eveneens het paard achter de wagen worden gespannen 
omdat «inkomenseffecten» worden gematigd bij werknemers die in het 
verleden geen voordeel hebben gehad van het buiten aanmerking laten 
van de autokostenfictie in de inhoudingssfeer. De geschetste effecten 
zouden naar ons oordeel de overgangsregeling een geur van willekeur 
geven. Mede gelet op de ermee verbonden uitvoeringstechnische 
verzwaringen, komt een overgangsregeling als hiervoor bedoeld ons zeer 
onwenselijk voor. 

Uitvoering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen nog eens te schetsen welke de 
administratieve verzwaringen waren die volgens de werkgevers voor hen 
voortvloeiden uit het aanvankelijke voorstel om de autokostenfictie in de 
loonbelasting in te voeren. Deze leden brengen daarbij onder de aandacht 
dat werkgevers nu reeds een administratie van het wagenpark dienen bij 
te houden. 

In het SER-advies over de voorstellen van de commissie Oort is het 
standpunt ingenomen dat de introductie van de autokostenfictie in de 
loonbelasting zou leiden tot een aanzienlijke verzwaring van de taken van 
de inhoudingsplichtige. Nu het SER-advies geen nadere toelichting bevat 
op dit standpunt is het voor ons niet goed mogelijk de daarbij door de 
werkgevers gevolgde gedachtengang uiteen te zetten. Wij hebben zelf de 
indruk dat de verzwaring in de praktijk zou zijn meegevallen. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie welk 
premievoordeel (en daarmee een voordeel inzake de te verstrekken 
overhevelingsvergoeding) de inhoudingsplichtigen toevalt nu het forfait in 
de sfeer van de inkomstenbelasting wordt afgedaan, merken wij het 
volgende op. 

Voor de huidige loonbelasting en de bij wijze van inhouding geheven 
premies volksverzekering wordt het voordeel in verband met het aan een 
werknemer ter beschikking zijn gesteld van een auto niet in de heffing 
betrokken. Dit betekent dat inhoudingsplichtigen thans geen opslagpremies 
zijn verschuldigd over het autokostenforfait. Bij de aanvankelijk gekozen 
opzet van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies stond centraal het 
uitgangspunt dat een inhoudingsplichtige over een loonbestanddeel 
alleen dan een overhevelingstoeslag was verschuldigd indien hij vóór de 
invoering van de vereenvoudigingsvoorstellen over het desbetreffende 
loonbestanddeel opslagpremies was verschuldigd. Dit bracht mee dat de 
inhoudingsplichtige geen overhevelingstoeslag zou zijn verschuldigd over 
de zogenaamde Oortse-loonbestanddelen, waarvan de autokostenfictie 
deel uitmaakte. Na de nadere advisering door de Stichting van de Arbeid 
is het vorenbedoelde uitgangspunt in de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies verlaten. Nu dit gepaard is gegaan met de beslissing de 
autokostenfictie niet meer in de loonbelasting en de bij wijze van inhouding 
geheven premies volksverzekeringen te betrekken, is daardoor de lijn 
gehandhaafd dat inhoudingsplichtigen over de autokostenfictie geen 
overhevelingstoeslag zijn verschuldigd. 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie merken 
wij op dat wij, zoals in de eerste nota van wijziging reeds is aangeduid, 
voornemens zijn een regeling te treffen in de geest van de door mr. drs. 
H.P.A.M, van Arendonk gedane suggestie waarbij de werkgever via de 
loonbelastingkaart of langs andere weg jaarlijks opgave moet doen van 
de aan een werknemer ter beschikking gestelde auto('s) met opgave van 
de cataloguswaarde. Mede in antwoord op een vraag van het lid van de 
G.P.V.-fractie merken wij op dat dit zal leiden tot een lichte verzwaring 
van de administratieve verplichtingen voor de inhoudingsplichtige. 

Deze leden vragen voorts om een oordeel over de suggestie van mr. 
drs. H.P.A.M, van Arendonk de mogelijkheid tot tegenbewijs bij de 
autokostenfictie uit te sluiten. De mogelijkheid tot tegenbewijs voor de 
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autokostenfictie is naar ons oordeel nodig om te grote spanningen te 
voorkomen in de situaties waarin het werkelijke genoten voordeel niet in 
verhouding staat tot de uitkomsten van het autokostenforfait. Het ook 
voor die situaties uitsluiten van de mogelijkheid tot tegenbewijs zou, zo 
nemen wij aan, terecht op grote weerstanden stuiten van de desbetreffende 
belastingplichtigen. Bovendien is het beoordelen of een auto aan een 
werknemer wel ter beschikking staat - dit is namelijk de vraag die in veel 
gevallen zou moeten worden beantwoord bij het uitsluiten van tegenbe-
wijs - naar onze overtuiging voor de praktijk een veel problematischer 
vraag dan de bestaande mogelijkheid tot tegenbewijs. Voorts wijzen wij 
er in dit verband op dat door het als privé aanmerken van de eerste 10 
km van het woonwerkverkeer de 2000 km-grens in meer gevallen zal 
worden gehaald, waardoor de mogelijkheid tot tegenbewijs in minder 
gevallen van betekenis zal zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zien het als een nadeel dat het niet 
invoeren van de autokostenfictie in de loonbelasting leidt tot invorder-
ingsproblemen en afbreuk doet aan het streven de loonbelasting zo veel 
mogelijk eindheffing te laten zijn. Wij beamen dat de door deze leden 
geschetste gevolgen samenhangen met het voorstel de autokostenfictie 
niet in de loonbelasting in te voeren. In de menskrachtraming zijn voor de 
invorderingsproblemen circa 10 mensjaren uitgetrokken. 

Diversen 

De leden van de D'66-fractie en de R.P.F, fractie vragen om een 
toelichting op het in de eerste nota van wijziging opgenomen besluit om 
de autokostenfictie niet in de loonbelasting in te voeren maar in de 
inkomstenbelasting. De eerste nota van wijziging is een uitvloeisel van de 
nadere advisering door de Stichting van de Arbeid over het totale pakket 
van de vereenvoudigingsvoorstellen. Door rekening te houden met de 
standpunten van de sociale partners is het mogelijk gebleken het maat-
schappelijke draagvlak voor de vereenvoudigingsvoorstellen in zijn 
totaliteit aanzienlijk te verbreden. Nu dit naar ons oordeel voor een 
vruchtbaar verloop van de vereenvoudigingsoperatie van groot gewicht 
is, menen wij dat dit opweegt tegen de nadelen die vanuit vereenvoudi-
gingsoogpunt kunnen worden aangevoerd tegen het in de eerste nota van 
wijziging opgenomen besluit om de autokostenfictie alleen in de inkom-
stenbelasting te realiseren. 

De leden van de P.P.R.-fractie vragen wat het voorstel om een verplichte 
aanslag inkomstenbelasting op te leggen bij privégebruik van een door de 
werkgever ter beschikking van een werknemer gestelde auto betekent 
voor de kwantitatieve doelstelling van het vergroten van de loonbelasting 
als eindheffing. Ten opzichte van het eerder gedane voorstel neemt het 
aantal loonbelasting-eindheffing-gevallen met 75 000 af. 

Het lid van de G.P.V.fractie vraagt of het niet meer als zakelijke 
kilometers gelden van de eerste 10 km woon-werkverkeer niet als 
onbillijke consequentie heeft dat iemand die de auto strikt zakelijk 
gebruikt, door de eerste 10 km woonwerkverkeer al snel boven de grens 
van 2000 km privé komt waardoor de autokostenfictie van toepassing is. 
Wij menen dat de hiervoor aangegeven consequentie inherent is aan het 
voorstel de eerste 10 km van het woonwerkverkeer als privé aan te 
merken. Voor de toepassing van de vorenbedoelde grens van 2000 km 
mag het geen verschil uitmaken of het gaat om bij voorbeeld vakantie of 
om het tot de privé-sfeer behorende deel van het woon-werkverkeer. Van 
een onbillijkheid kan naar ons oordeel in dezen niet worden gesproken. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt of de gevolgen voor de belasting-
plichtige die pas in de inkomstenbelasting wordt geconfronteerd met de 
autokostenfictie, voldoende helder zijn. Wij verwachten dat dit wel het 
geval zal zijn omdat niet alleen de belastingdienst maar ook de desbetref-
fende werkgevers hun werknemers op dit punt zeker goed zullen informe-
ren. 
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6. REGELINGEN IN DE WINSTSFEER 

Algemeen 

Vrij algemeen wordt gevraagd naar de inkomenseffecten welke 
voortvloeien uit het voorgestelde pakket voor de winstsfeer. Dienaan-
gaande kunnen wij het volgende meedelen. 

Bij het wetsvoorstel Oort-ll zijn standaard koopkrachtoverzichten 
opgenomen, onder meer voor de zelfstandigen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de zelfstandigenaftrek, de dotatie aan de fiscale oudedags-
reserve en het effect van de invorderingsvrijstelling. Ten aanzien van de 
effecten van de voorstellen ter zake van het bijzondere tarief alsmede de 
middelingsregeling zijn hierna enige voorbeelden uitgewerkt. De laatstge-
noemde regelingen lenen zich namelijk niet voor opname in algemene 
koopkrachtoverzichten. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie geven wij hieronder de effecten weer van de regimes van 
het variabele bijzondere tarief onder de huidige regeling (regime 1988), 
onder het systeem zoals voorgestaan door de commissie Oort en onder 
het voorgestelde regime. Aangezien het bijzondere tarief alleen toepassing 
vindt op incidentele baten en voorts de omvang van de belasting- en 
premiedruk op de bijzondere baten afhankelijk is - in het bijzonder onder 
het huidige regime - van een veelheid van factoren, menen wij te kunnen 
volstaan met het weergeven van de belasting- en premiedruk op bijzondere 
baten in een aantal casusposities. Hierbij is, overeenkomstig het wettelijke 
systeem, uitgegaan van de veronderstelling dat de bijzondere bate de top 
van het inkomen vormt. 

De berekeningen zijn gemaakt voor een belastingplichtige die jonger is 
dan 65 jaar. Achter de verschuldigde belasting en premie is de gemiddelde 
belasting- en premiedruk op de bijzondere bate vermeld. 

Berekening belasting- en premiedruk ingevolge het variabele bijzondere tarief op bijzondere bate 

Voorbeeld 1:1 x de belastingvrije som (voor huidige regime met arbeidstoeslag) 

A = Naar tabel belast inkomen 
B = Bijzondere bate 
C = Regime 1988 
D = Commissie Oort 
E = Wetsvoorstel 

Gegevens: 
A O 20 000 20 000 60 000 60 000 60 000 100 000 100 000 
B 50 000 50 000 100 000 50 000 100 000 250 000 100 000 250 000 

Uitwerking: 
% % % % % % % % 

C 16944 33,9 20 797 41,6" 34 321 34,3' 19125 38,3 41529 41,5 113220 45,3 49 500 49,5 126792 50,7 
D 11616 23,2 15702 31,4 35 742 35,7 21287 42,6 43 787 43,8 111287 44,5 45 000 45 112500 45 
E 16 408 32,8 20 482 41,0 42 982 43 22 500 45 45 000 45 112 500 45 45 000 45 112 500 45 

Voorbeeld I I : 2 x de belastingvrije som (voor huidige regime met arbeidstoeslag) 

A = Naar tabel belast inkomen 
B = Bijzondere bate 
C = Regime 1988 
D = Commissie Oort 
E = Wetsvoorstel 

Gegevens: 
A 0 20 000 20 000 60 000 60 000 60 000 100 000 100 000 
B 50 000 50 000 100 000 50 000 100 000 250 000 100 000 250 000 
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Uitwerking: 

% 
C 
D 
E 

15 465 
10 032 
14 432 

30,9 19 277 
20.1 14 972 
28,9 19 998 

38,6-
29,9 
40,0 

29 277 
34519 
42 498 

29,3" 
34,5 
42,5 

19 125 
20 837 
22 500 

38,3 39 531 
41,7 43 337 
45 45 000 

39,5 109 893 
43,3 110 837 
45 112 500 

44,0 48 312 
44,3 45 000 
45 45 000 

% % 

48,3 124 941 50,0 
45 112 500 45 
45 112 500 45 

* Dat de gezamenlijke belasting en premie-
druk in het huidige regime in het gegeven 
voorbeeld bij een bijzondere bate van 
f 5 0 0 0 0 hoger uitkomt dan bij een bate van 
f 100000 vindt zijn oorzaak in de premiehef-
fing volksverzekeringen. Absoluut is het 
bedrag daarvan bij een bate van f 50000 
gelijk aan het bedrag bij een bate van 
f100000. Uitgedrukt in een percentage van 
de bijzondere bate maken de premies 
volksverzekeringen dan van de bijzondere 
bate van f 50000 een dubbel zo groot deel 
uit als van de bijzondere bate van f 100 000. 

Met betrekking tot de in het bovenstaande overzicht weergegeven 
effecten van de voorgestelde regeling inzake het variabele bijzondere 
tarief zij het volgende opgemerkt. Voor de berekeningen van de uitkomsten 
van het regime 1988 is ervan uitgegaan dat het gemiddelde inkomen van 
de vier voorafgaande jaren gelijk is aan het naar de tabel belaste inkomen 
in het jaar waarin de bijzondere bate is ontvangen. Voorts is daarbij 
rekening gehouden met de effecten voor de premieheffing volksverzeke-
ringen, waarbij ervan is uitgegaan dat de desbetreffende premie in 
hetzelfde jaar is betaald. De berekeningen van de uitkomsten van het 
voorgestelde tarief zijn gebaseerd op het in wetsvoorstel Oort-ll voor 
deze baten opgenomen tarief, te weten 45% voor zover de bijzondere 
bate te zamen met het naar de tabel belaste inkomen de eerste schijf 
ontstijgt. 

Zoals uit de cijfers blijkt, leidt het voorgestelde bijzondere tarief bij 
lagere naar de tabel belaste inkomens tot ongunstiger uitkomsten dan het 
door de commissie Oort voorgestelde «bijzondere tarief». De oorzaak 
daarvan is gelegen in het feit dat dit laatste «bijzondere tarief» ook 
doorwerkt naar de premieheffing, hetgeen wij, zoals wij in de memorie 
van toelichting hebben uiteengezet, niet wenselijk achten. Niettemin 
hebben wij gemeend naar aanleiding van deze uitkomsten een tegemoet-
komende regeling te moeten treffen, die de structuur van het voorgestelde 
bijzondere tarief niet aantast. Daarom stellen wij in wetsvoorstel Oort-ll 
voor de zogenaamde stakingswinstvrijstelling voor belastingplichtigen 
van 55 jaar en ouder met f 10000 te verruimen. Wij mogen in dit verband 
verwijzen naar wetsvoorstel Oort-ll en de toelichting daarop. 

De leden van de fractie van de PPR. vragen naar de financiële effecten 
voor diverse niveaus van winst uit onderneming van de voorgestelde 
systematiek van verrekening van WIR-premies. 

Allereerst moet worden opgemerkt dat, nu de WIR-basispremie op nihil 
is gesteld, de voorgestelde verrekeningssystematiek in beginsel alleen 
nog betrekking heeft op de kleinschaligheidstoeslag (KST). Vervolgens is 
van belang dat in het voorgestelde systeem een ondernemer-natuurlijk 
persoon de KST kan verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting 
en premies volksverzekering terwijl in het huidige systeem alleen verreke-
ning met de inkomstenbelasting mogelijk is. Voor een gehuwde alleenver-
dienende zelfstandige zijn er tot een winstniveau van ruim f 2 0 0 0 0 zowel 
onder het voorgestelde systeem als onder het huidige systeem geen 
verrekeningsmogelijkheden. Immers, tot dit winstniveau wordt onder de 
huidige regeling geen belasting geheven en blijft onder de voorgestelde 
regeling belasting- en premieheffing achterwege. Boven een winstniveau 
van ruim f 2 0 0 0 0 zijn de verrekeningsmogelijkheden onder het voorge-
stelde systeem groter dan thans, totdat bij een winstniveau van circa 
f300000 een omslagpunt wordt bereikt. 

De informatie van kwantitatieve aard met betrekking tot de werking van 
de voorgestelde middelingsregeling hebben wij hierna in dit hoofdstuk 
weergegeven. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie inzake 
overleg over het voorgestelde pakket met de ondernemersorganisaties op 
het terrein van het MKB, merken wij op dat de diverse, in het bijzonder 
voor het MKB van belang zijnde aspecten ook aan de orde zijn geweest 
tijdens overleg met de bedoelde organisaties. In het algemeen bestond er 
van de zijde van de ondernemersorganisaties op het terrein van het MKB 
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begrip en in zekere mate ook waardering voor de gekozen oplossingen 
binnen het kader van de oorspronkelijke voorstellen van de commissie 
Oort. 

Wij zijn erkentelijk voor de mededeling van de leden van de S.G.P.fractie 
dat zij de verschillende knelpunten bevredigend geregeld achten. 

Hierna gaan wij in op de onderdelen van het pakket voor de winstsfeer. 

Middelingsregeling 

Het verheugt ons dat men zich in het algemeen kan vinden in ons 
voorstel de middelingsregeling in verbeterde vorm te handhaven. De 
leden van verscheidene fracties informeren naar de bezwaren welke zijn 
verbonden aan het scheppen van de mogelijkheid om ook over het 
kalenderjaar waarin men de 65-jarige leeftijd bereikt te kunnen middelen. 
Wij merken hierover het volgende op. 

De middelingsregeling is bedoeld om progressienadelen verbonden aan 
de heffing over sterk wisselende inkomens te verminderen. Indien het jaar 
waarin de belastingplichtige 65 jaar wordt deel van een middelingstijdvak 
zou uitmaken, zou dat kunnen leiden tot een onbedoeld en ongewenst 
gevolg van de middelingsregeling. Immers, het effect van de daling van 
het heffingspercentage van de eerste schijf zou in combinatie met de 
structurele inkomensachteruitgang die veelal gepaard gaat met het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, kunnen resulteren in een teruggaaf 
die voornamelijk zou zijn terug te voeren op het niet heffen van premies 
AOW/AWW over het na de 65-jarige leeftijd genoten inkomen. Dit gevolg 
zou al kunnen optreden als de belastingplichtige in alle drie de jaren van 
het tijdvak, daaronder begrepen het jaar waarin hij 65 jaar wordt, een 
inkomen had dat de eerste schijf niet te boven ging. 

Gelet op de achtergrond van de middelingsregeling, te weten het 
tegemoetkomen aan gevallen waarin de gevolgen van het ongelijkmatig 
genieten van het inkomen sterk optreden, en met het oog op de in de 
memorie van toelichting bedoelde herleidings- en daarmee uitvoerings-
problematiek welke het in het middelingstijdvak betrekken van het 
kalenderjaar waarin men 65 jaar wordt met zich zou brengen, menen wij 
bedoeld kalenderjaar van de middelingsregeling te moeten uitsluiten. 
Aldus kan worden voorkomen dat in gevallen van een gedeeltelijke 
premieplichc de herrekende belastbare som zou moeten worden gesplitst 
in een gedeelte dat tegen het volle eerste schijftarief en een gedeelte dat 
tegen het gereduceerde tarief van die schijf wordt belast. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie 
van D66 en van het lid van de fractie van het G.P.V. kunnen wij mededelen 
dat wij onvoldoende reden zien voor een uitbreiding van de uitsluiting in 
die zin dat ook jaren waarin een belastingplichtige om een andere reden 
dan leeftijd niet is verzekerd ingevolge de volksverzekeringen niet in de 
middeling zouden kunnen worden betrokken. Immers, in die situatie is er 
geen sprake van de in de memorie van toelichting genoemde gecombi-
neerde werking van een daling van het percentage van het premiedeel 
van de eerste schijf en een brutodaling van het inkomensniveau. Voorts 
merken wij naar aanleiding van een vraag van het lid van de G.P.V.-fractie 
op dat het in de middeling betrekken van gedeelten van kalenderjaren 
samen met volle kalenderjaren aanleiding geeft tot een zelfde problematiek 
als is geschetst bij de beantwoording van de vraag met betrekking tot het 
in één tijdvak samennemen van jaren met volle en gedeeltelijke premie-
plicht. 

Aan het verzoek van de leden van de P.v.d.A.-fractie om voorbeelden 
die de werking van de voorgestelde middelingsregeling op basis van de 
voorgestelde tariefstructuur van Oort-ll nader toelichten, voldoen wij 
door hierna de voorbeelden uit de memorie van toelichting aan te passen 
aan de in Oort-ll voorgestelde tarieven. 
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Voorbeeld 1 
1. Middelingstijdvak jaar 1 jaar 2 jaar 3 totaal 
2. Belastbaar inkomen 10 500 20 000 100 000 130 500 
3 Belastbare som 1 500 11 000 91 000 103 500 
4. Geheven belasting 528 3 872 40 158 44 558 
5 Herrekende belastbare som 34 500 34 500 34 500 103 500 
6. Herrekende belasting 12 144 12 144 12 144 36 432 
7. Verschil 4 -6 8 126 
8. Teruggaafdrempel 1 200 
9. Teruggaaf 6 926 

Voorbeeld 2 
1. Middelingstijdvak jaar 1 jaar 2 jaar 3 totaal 
2. Belastbaar inkomen 120 000 20 000 - 18 000 122 000 
3. Carry-back 102 000 20 000 _ 122 000 
4. Belastbare som 93 000 11 000 - 104 000 
5. Geheven belasting 41 358 3 872 - 45 230 
6. Herrekende belastbare som 34 666 34 666 34 666 104 000 
7. Herrekende belasting 12 202 12 202 12 202 36 606 
8. Verschil 5-7 8 624 
9. Teruggaafdrempel 1 200 

10. Teruggaaf 7 424 

De achtergrond van de f 1200-drempel, waarnaar de leden van de 
P.v.d.A.-fractie informeren, is dat voor elk van de drie in de herrekening 
op grond van middeling betrokken jaren éénmaal de T-biljettendrempel 
wordt genomen. Ter zake van het T-biljet, dat betrekking heeft op slechts 
één jaar, wordt voorgesteld een grens van f400 te hanteren. Nu de op 
grond van middeling te verkrijgen teruggaaf betrekking heeft op drie 
jaren, komt het niet onredelijk voor dat deze drempel driemaal in acht 
wordt genomen. 

Daarbij is van belang dat de middelingsregeling beoogt in sprekende 
gevallen de werking van de progressie te redresseren. Voorkomen moet 
ook worden dat door een lage drempel de aantallen explosief zouden 
toenemen. 

Op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie welke technische 
bezwaren er bestaan tegen directe integrale invoering van de nieuwe 
middelingsregeling en op de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie 
waarom het jaar van invoering niet wordt opgenomen in het nog op basis 
van de huidige regeling af te handelen herrekeningstijdvak, gaan wij in bij 
de bespreking van de overgangsregeling middeling aan het slot van 
onderdeel 10. 

Meewerkaftrek/reële beloning 

Wij zijn erkentelijk voor de waardering van de leden van de C.D.A.-fractie, 
van de P.v.d.A.-fractie, van de S.G.P.-fractie en van het lid van de 
R.P.F.-fractie inzake het handhaven van de meewerkaftrekregeling voor 
gehuwden. 

Vrij algemeen worden bezwaren geuit tegen het vervallen van de 
mogelijkheid voor ongehuwd samenwonenden te kiezen voor de meewerk-
aftrek. De leden van de V.V.D. fractie wijzen er bovendien op dat het 
vervallen van die mogelijkheid geen besparing voor de werkdruk van de 
belastingdienst oplevert. 

De regering heeft op dit punt het voorstel van de commissie Oort 
overgenomen. Dat neemt niet weg dat inderdaad de vereenvoudiging die 
het voorstel voor de uitvoeringspraktijk biedt gering is, terwijl op het vlak 
van de wetteksten slechts twee artikelleden konden vervallen. Dit in 
aanmerking nemende achten wij het niet bezwaarlijk aan de genoemde 
bezwaren van de Kamer tegemoet te komen. In de bij deze memorie 
gevoegde nota van wijziging wordt het wetsvoorstel in die zin aangepast 
dat de optie-mogelijkheid voor ongehuwden wordt gehandhaafd. 
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De leden van de P.v.d. A-fractie en van de P.P.R.-fractie vragen in te 
gaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de voorgestelde 
wijziging met betrekking tot de meewerkaftrek. 

Een overzicht van de kwantitatieve aspecten waarmee wij tevens 
hopen, dit naar aanleiding van het verzoek van de leden van de C.D.A.-
f ractie, voldoende te kunnen illustreren dat de verlaging van de percentages 
van de meewerkaftrek noodzakelijk is om de relatieve positie van de 
desbetreffende belastingplichtigen niet te wijzigen, kan door enkele 
technische problemen niet tijdig worden afgerond. Wij hopen dit overzicht 
zeer spoedig te kunnen verstrekken. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie over 
de urennorm in de meewerkaftrekregeling merken wij op, dat het onder-
havige wetsvoorstel geen wijziging brengt in de bestaande urennormen. 
Wij hebben de indruk dat sinds de invoering van de meewerkaftrekregeling 
per 1 januari 1985 de maatschappelijke ontwikkelingen ter zake van 
arbeidsduur- c.q. arbeidstijdverkorting niet zodanig zijn geweest, dat de 
huidige urennormen de toets van de realiteit niet zouden kunnen doorstaan. 

Op de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie inzake het belang van 
het «zichtbaar» maken van de arbeid verricht door de meewerkende 
echtgenoot, antwoorden wij als volgt. 

Bij het vormgeven van de zogenaamde tweeverdienerswetgeving op 
het onderdeel van de in de onderneming meewerkende echtgenoot is 
uiteindelijk gekozen voor een optiemogelijkheid. Dit omdat ter zake de 
fiscus beter volgend dan stimulerend kan optreden, een standpunt dat 
overigens is bevestigd in het rapport van de commissie-Luimstra. De 
optiemogelijkheid geeft in de onderneming samenwerkenden de moge-
lijkheid ofwel de activiteit van de meewerkende partner geheel te behan-
delen als ware het door een derde verrichte arbeid dan wel te kiezen voor 
een eenvoudiger vergelding van het zogeheten tweeverdienersvoordeel 
door toepassing van de meewerkaftrek. In beide gevallen wordt overigens 
het meewerken fiscaal zichtbaar gemaakt. 

Fiscale oudedagsreserve (FOR) 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de S.G.P. kunnen in 
beginsel instemmen met ons vo >rstel de FOR te handhaven. De vraag of 
de regeling gewijzigd dient te worden, kunnen eerstgenoemde leden 
thans nog niet beoordelen aangezien daarbij een relatie zal moeten 
worden gelegd met de brede herwaardering. Ook de leden van de fractie 
van D66 leggen deze relatie. Wij begrijpen dit standpunt en voegen 
daaraan toe dat naar ons oordeel de mogelijkheid van vereenvoudigingen 
op onderdelen van de FOR, alsmede de vraag in hoeverre de regeling 
zodanig kan worden aangepast dat de FOR-gelden in sterkere mate dan 
thans het geval is worden aangewend voor een voorziening voor de 
oudedag, eveneens in relatie met de brede herwaardering dient te 
worden bezien. 

De vraag op welke wijze de brede herwaardering een rol heeft gespeeld 
bij de in dit wetsvoorstel neergelegde keuze om de FOR te handhaven, 
beantwoorden wij als volgt. Wij hebben een drietal opties met betrekking 
tot de FOR bezien in het licht van de systematiek van de brede herwaar-
dering, te weten: handhaving, ingrijpende wijziging en vervanging van de 
regeling. Dat heeft tot de conclusie geleid dat continuering van de 
regeling beter aansluit bij de bedoelde systematiek dan de beide andere 
opties. Het ging daarbij om de - door de commissie Oort te berde 
gebrachte - gedachte van een FOR zonder vermogenstoets en - zoals 
geopperd in het voorlopige regeringsstandpunt - de invoering, ter 
vervanging van de FOR, van een faciliteit die zou zijn geënt op de 
zelfstandigenaftrek. 
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Geruisloze overdracht aan echtgenoten 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen naar een nadere motivering van 
de aan de overnemende partner gestelde leeftijdseis van 55 jaar. Gaarne 
willen wij deze leden verwijzen naar ons antwoord dienaangaande in 
onderdeel 10.2, onder «Geruisloze overdracht aan echtgenoten». 

Aan de opmerking van deze leden aangaande de gelijkstelling van 
gehuwden en ongehuwd samenlevenden zal in het onderdeel 8.3, 
«Emancipatie-aspecten» aandacht worden besteed. 

Zelfstandigenaftrek 

De leden van de fractie van de S.G.P. merken op een voorziening te 
missen op grond waarvan ten aanzien van zelfstandigen die gemoedsbe-
zwaren hebben tegen verzekering, de zelfstandigenaftrek ook nog 
toepassing zou kunnen vinden nadat zij de voor die aftrek gestelde 
leeftijdsgrens van 65 jaar hebben bereikt. Wij zien daartoe geen reden 
omdat gemoedsbezwaarden in plaats van een premie een vervangende 
belasting tot hetzelfde bedrag betalen. Daarnaast zij bedacht dat gemoeds-
bezwaarden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd aanspraak op 
restitutie van de premievervangende belasting tot de hoogte van de 
AOW-uitkering kunnen maken. Wij hebben dit standpunt reeds eerder 
ingenomen, namelijk bij de schriftelijke voorbereiding van de behandeling 
in de Tweede Kamer van begrotingshoofdstuk IXB voor 1988 (Kamer-
stukken II 1987/88, 20 200, nr. 15, antwoord 122). 

Vervangingsreserve 

Onze reactie op de vraag van de leden van de fractie van D66 inzake 
het wijzigen van de vervangingsreserve in een herinvesteringsreserve 
hebben wij opgenomen in onderdeel 10.2, onder «Vervangingsreserve». 
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7. INKOMENSEFFECTEN EN BUDGETTAIRE ASPECTEN 

De leden van de PvdA-fractie vragen een geactualiseerd overzicht van 
de berekening van de inkomenseffecten op basis van Oort-I, uitgesplitst 
per maatregel naar inkomensnivau en naar groep. Naar aanleiding hiervan 
merken wij op dat een eenduidige, op de voorstellen in Oort I gebaseerde 
tarieflijn niet bestaat. Zoals is aangegeven bij de beantwoording van 
vraag 80 over de Nota Financieel-Sociaal-Economisch Beleid 1988-1990 
zijn in de voorbereidingsfase van de besluitvorming over die nota wel 
enkele technische exercities uitgevoerd met een hypothetisch tarief Oort 
voor het jaar 1988, waarbij is geabstraheerd van de inzet voor tariefverla-
ging van belastingmeevallers en van de opbrengst van een verdergaande 
beperking van aftrekposten. Bedacht moet worden dat daarbij de ontwik-
keling van premiepercentages en belastingtarieven in de periode 1985-
1988 op verschillende manieren kan worden verwerkt in mogelijke 
tarieflijnen Oort. Uiteraard binnen de randvoorwaarde van budgettaire 
neutraliteit zijn derhalve uiteenlopende uitkomsten mogelijk met betrekking 
tot de hoogte van de basisaftrek, de schijflengten en de schijfpercentages. 
In de destijds uitgevoerde exercities zou een hypothetisch tarief met de 
volgende structuur bij benadering een budgettair neutrale uitkomst 
opleveren: 

Basisaftrek 4 390 
Eerste schijf ca. 37% over 46 350 
Tweede schijf 54% over 36 155 
Derde schijf 64% over 41 320 
Vierde schijf 69,5% 

De inkomensgevolgen van dit denkbeeldige tarief zijn in de vorm van 
standaard-koopkrachtoverzichten als bijlage 4 bij deze memorie van 
antwoord gevoegd. Kort samengevat zijn de effecten voor werknemers in 
tariefgroep III als volgt: 

Minimumloon - 1,4% 
Modaal - 0,6% 
2 x modaal + 0,8% 
4 x modaal - 2,6% 

Ten opzichte van de structuur die, uitgaande van cijfers over 1985, 
door de Commissie-Oort is ontwikkeld is in dit tarief uitgegaan van 
volledige toepassing van de inflatiecorrectie in de periode 1985-1988 en 
is voorts rekening gehouden met de premie-ontwikkeling in die periode, 
de verlaging van de belastingtarieven per 1 januari 1988 met structureel 
1,7 mld. en de overneming door het Rijk van de kinderbijslaglasten. 

De bij dit tarief behorende marginale en gemiddelde premie- en 
belastingdruk en de druk van de premies werknemersverzekeringen, 
waarnaar deze leden eveneens vragen, is hierna weergegeven voor de 
door hen genoemde inkomensgroepen: 

Marginale druk (tariefgroep III) in procenten van het bruto loon plus overhevelings-
toeslag 

Belasting Premies Premies 
volksverz. werkn.verz. (incl. 

pensioenpremie) 

Minimumloon 
Minimum plus 
Modaal 
1,5 x modaal 
2 x modaal 
3 x modaal 
4 x modaal 

8,7 23,1% 23,2 
8,7 23,1% 23,2 
8,7 23,1% 23,2 

43,8 0 18.8 
51,2 0 5,1 
60,7 0 5,1 
66,0 0 5.1 
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Gemiddelde druk (tariefgroep II I) in porcenten van het brutoloon plus overhevelings-
toeslag 

Minimumloon 
Minimum plus 
Modaal 
1,5 x modaal 
2 x modaal 
3 x modaal 
4 x modaal 

6,7 18,0 8,2 
6,9 18.5 9,9 
7,4 19,8 13.5 

10,1 19.1 15,5 
19,2 14,4 14,8 
32,3 9,5 11,5 
38,9 7.5 10,1 

De leden van de PvdA-fractie merken terecht op dat ten tijde van de 
UCV in april 1987 nog niet te overzien was in hoeverre het gebruik van 
aanvullende middelen mogelijk zou zijn in de financiële situatie op het 
moment van invoering. De ontwikkelingen sedertdien - m.n. rond de 
besluitvorming als vervolg op het zogenoemde Paaspakket, waar deze 
leden overigens eveneens op wijzen - hebben er echter toe geleid dat 
aanvullende middelen zijn ingezet voor een verlaging van de marginale 
tarieven over de hele linie. Hiervan gaat een gunstige invloed uit op de 
wig tussen loonkosten en netto loon. Tevens wordt een zeer wenselijke 
verbetering van het koopkrachtbeeld bewerkstelligd. De knelpunten ook 
voor de lagere inkomens kunnen daarmee worden opgelost. De belasting-
hervorming - die in beginsel budgettair neutraal was opgezet - kan thans 
gepaard gaan met een lastenverlichting in de loon- en inkomstenbelasting 
van per saldo structureel 4,1 miljard. Het verheugt ons dat de hier 
sprekende leden een belastingverlaging niet op voorhand afwijzen. 

De leden van de PvdA-fractie vragen, ter vergroting van hun inzicht in 
de mogelijkheden negatieve inkomensmutaties op minimumniveau zoveel 
mogelijk te beperken, naar het effect van een verhoging van de basisaftrek 
met f500 onder verhoging van het tarief van de eerste schijf ter compen-
satie van het budgettaire effect, één en ander afgezet tegen de geactuali-
seerde koopkrachtoverzichten uit het regeringsstandpunt. In bijlage 4 bij 
deze memorie van antwoord zijn koopkrachtoverzichten opgenomen van 
een - het moet hier herhaald worden - hypothetische tarieflijn Oort-I. Ten 
opzichte van die tarieflijn leidt een verhoging van de basisaftrek met f500 
die budgettair wordt gecompenseerd in het tarief van de eerste schijf, tot 
een verhoging van het belastingdeel van de eerste schijf met 0,4 procent-
punt en van het premiedeel met 0,6 procentpunt. In de weergegeven 
inkomenseffecten treden daardoor de volgende mutaties op (min is 
verslechtering; plus is verbetering): 

Tariefgroep 

II III IV 

Minimumloon - 0,3% 
Modaal - 0,7% 
2 x modaal - 0,5% 
3 x modaal - 0,2% 
4 x modaal - 0,2% 

- 0,2% 1,0% 0,7% 
- 0,7% 0,2% 0,0% 
- 0,5% 0,2% 0,0% 
- 0,2% 0,3% 0,2% 
- 0,2% 0,3% 0,2% 

De leden van de P.v.d.A. fractie konden niet goed beoordelen of de 
berekeningen van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) met betrekking tot 
de inkomenseffecten op basis van correcte veronderstellingen zijn 
uitgevoerd. Zij vernamen gaarne van het kabinet hoe zij deze berekeningen 
beoordeelt. Zij zouden gaarne voor de door de SVr onderscheiden 
casusposities inzicht willen krijgen in de afwijkende resultaten, indien 
deze berekeningen correcties behoeven. 

De berekeningen met betrekking tot de inkomenseffecten van de SVr 
behoeven inderdaad correctie. Deze berekeningen laten een veel te 
somber beeld zien. Voor één berekening van de SVr (casus 1a; werknemer 
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met een brutoloon van f44 500) is in onderstaande tabel toegelicht op 
welke onderdelen van het bruto-netto-traject er verschillen tussen de SVr 
en het kabinet zijn. Het voert naar onze mening voor deze memorie van 
antwoord te ver om alle berekeningen van de SVr te corrigeren. 

Huidige Voorgestelde situatie berekend volgens: 
situatie 
1988 (SVr) 
situatie 
1988 (SVr) SVr Kabinet 

Bruto loon 44 500 44 500 44 500 
Pensioenpremie - 1 610" - 1 610" - 1 610" 
zfw-premie - 2 148 - 2 268 - 2 148 
ww/zw-premie 772 772 772 
wao-premie - 2 558" - 2 558" - 2 558" 
overhevelingstoeslag + 5 410(13,3%) + 4 375(10,75%) 
aow/aww-premie - 5 207 
loonbelasting - 3 901 
Nieuwe heffing - 15 127" (40%) 

27 575 
- 12 702"(35,2%) 

Netto loon 28 304 
- 15 127" (40%) 

27 575 29 086 

Netto mutatie (niveau) 729 782 
Netto mutatie (%) 2,6 2,8 

" Marginaal tarief 

Uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen dat de SVr een koop-
krachtmutatie berekent van - 2,6% terwijl het kabinet een effect berekent 
van + 2,8%. Het verschil in berekende koopkrachtmutatie tussen SVr en 
kabinet bedraagt derhalve ruim 5%. De belangrijkste oorzaken van dit 
verschil in de berekende koopkrachtmutaties zijn de volgende. 

- De SVr heeft de inkomenseffecten berekend op basis van de situatie 
in 1988. De Oortse-tarieven heeft de SVr overgenomen uit het rapport 
«Zicht op Eenvoud», die evenwel zijn berekend op basis van het jaar 
1985. Hierdoor geven de door de SVr berekende inkomenseffecten een te 
ongunstig beeld. De SVr heeft in het Oortse-tarief geen rekening gehouden 
met de sinds 1985 opgetreden endogene ontwikkelingen en de lastenver-
lichting in de belastingsfeer in 1988. 

- De voorstellen ter vereenvoudiging van de premie- en belastingheffing 
voor 1990 zijn aangevuld met enkele lastenverlichtende voors'ellen in de 
belastingsfeer voor 1990. Met deze laatste voorstellen heeft de SVr in 
zijn berekeningen geen rekening gehouden. Ook om deze reden geven de 
door de SVr berekende inkomenseffecten een te ongunstig beeld. 

- In de berekeningen van de SVr is tenslotte rekening gehouden met 
een AKW-premie voor werkgevers, die wordt overgeheveld naar werkne-
mers. Ter compensatie van deze overgehevelde premieplicht ontvangen 
de werknemers een overhevelingstoeslag. In de berekeningen van het 
kabinet is er daarentegen van uitgegaan, dat de AKW-premie in 1990 niet 
meer uit premies maar uit rijksmiddelen zal worden gefinancierd. In de 
berekeningen van het kabinet is met betrekking tot de overhevelingstoeslag 
om deze reden geen rekening gehouden met een voor-Oortse AKW-premie. 
Mutatis mutandis maakt een na-Oortse AKW-premie geen onderdeel uit 
van de nieuwe heffing. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie maken, vooruitlopend op de behandeling 
van het wetsvoorstel Oort-ll, reeds een aantal opmerkingen over de 
recent aan de Kamer toegezonden overzichten met inkomenseffecten van 
het totale Oort-I en Oort-ll pakket. Naar hun oordeel geven deze effecten 
in hoge mate een fictief beeld van de werkelijke inkomenseffecten omdat 
geabstraheerd is van individueel bepaalde aftrekposten. Naar aanleiding 
van hun vraag of meer bekend is over het gemiddelde bedrag dat via die 
aftrek vergolden wordt bij de weergegeven inkomensniveaus hebben wij 
als bijlage bij deze memorie van antwoord een overzicht opgenomen. 
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Voor de belangrijkste aftrekposten en andere regelingen, waarin wijzigingen 
worden voorgesteld, is in dit overzicht de huidige verdeling naar inko-
mensklassen weergegeven. Het betreft ramingen voor het jaar 1988. 

Deze leden vragen vervolgens, eveneens naar aanleiding van de 
toegezonden overzichten, de structurele inkomenseffecten voor alleen-
staande zelfstandigen weer te geven, dus na afloop van de voorgestelde 
overgangsregeling. Het gaat hier om alleenstaande zelfstandigen in 
tariefgroep II die onder bepaalde voorwaarden gedurende drie jaren in 
aanmerking komen voor een gefaseerd afnemende toeslag op de zelf-
standigenaftrek. De effecten voor deze groep zijn opgenomen in de 
onderstaande tabel. Wij tekenen hierbij aan dat het aantal alleenstaande 
zelfstandigen in het inkomenstraject van de overgangsregeling (tot 
f28 000 fiscale winst) gering is. Het aantal belastingplichtigen dat 
daadwerkelijk voor de regeling in aanmerking komt, schatten wij op 
hooguit enkele duizenden. 

Procentuele mutaties in het besteedbaar inkomen. 

Fiscale winst Totaal Inkomenseffecten van jaar op jaar 
effect 

1993 t.o.v. 1 990 t.o.v. 1991 t.o.v. 1992 t.o.v. 1993 t.o.v. 
1989 1989 1990 1991 1992 

15 000 - 2,5 0,0 0,0 0,0 - 2,5 
16 000 - 5,3 0,0 0,0 - 1,7 - 3,7 
17 000 - 7,7 0,0 -0.9 - 3,4 - 3,6 
18 000 - 9.9 -0,2 - 3,2 - 3,3 - 3,5 
19 000 - 11,0 - 1.7 - 3,1 - 3,2 - 3,4 
20 000 - 10,8 - 2,4 - 3,1 - 3,1 - 2,6 
21 000 - 10,1 - 2,8 - 3,0 - 2,7 - 2,1 
22 000 - 9.2 - 2,9 - 2,7 - 2,0 - 2,0 
23 000 - 8,3 - 2,8 - 1,9 - 1,9 - 2,0 
24 000 - 7,4 - 2,1 - 1,8 - 1,9 - 1,9 
25 000 - 6.4 - 1.2 - 1.8 - 1,8 - 1,8 
26 000 - 5,4 -0.3 - 1,7 - 1,7 - 1,8 
27 000 - 4,3 0,7 - 1,7 - 1.7 - 1,7 
28 000 - 3,2 1,7 - 1,6 - 1,6 - 1,7 
29 000 - 2,5 - 2,5 0,0 0,0 0,0 
30 000 - 2,5 - 2,5 0,0 0,0 0,0 

De leden van de S.G.P.-fractie zijn van oordeel dat nog onvoldoende 
duidelijk is hoe de verhoudingen in de drukverdeling tussen alleenverdieners 
en tweeverdieners zich wijzigen als gevolg van de voorstellen. Naar 
aanleiding daarvan merken wij het volgende op. Uit de in de bijlagen bij 
het voorlopige regeringsstandpunt opgenomen gegevens bleek dat de 
voorstellen bij een budgettair neutrale opzet verschillend uitwerken voor 
alleenverdieners en tweeverdieners, maar dat zij niet een eenduidig 
voordeel betekenen voor een bepaalde groep. In de thans voorliggende 
voorstellen is een belastingverlaging verwerkt van per saldo 4,1 miljard, 
waarbij is gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de 
verschillende inkomensgroepen. Het valt dan ook niet te verwachten dat 
de conclusie uit het regeringsstandpunt thans wezenlijk anders zou 
uitvallen. 
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8. UITVOERINGSASPECTEN EN DEREGULERINGS- EN EMANCI-
PATIE-ASPECTEN 

8 .1 . Uitvoeringsaspecten 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen om een geactualiseerd overzicht 
van de menskrachtbesparing. Wij merken op dat de in de nota van 
wijziging neergelegde aanpassingen inderdaad gevolgen hebben voor de 
menskrachtbesparing. Deze neemt hierdoor af met 85 mensjaren zodat 
de berekening nu uitkomt op 1525 mensjaren. De afname van de besparing 
wordt volledig veroorzaakt door de beslissing de heffing over het privége-
bruik auto alleen via de inkomstenbelasting te realiseren. Zoals op blz. 3 
in de toelichting op de nota van wijziging is opgemerkt worden de 
budgettaire en personele gevolgen nader toegelicht in de toelichting op 
het in te dienen wetsvoorstel Oort-ll. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van het lid van de R.P.F.-fractie 
over de uitvoeringsaspecten merken wij op dat de berekening van 
menskrachtbesparing zo nauwkeurig mogelijk is geschied. Met dit lid zijn 
wij van mening dat deze nauwkeurigheid niet betekent dat daarmee alle 
onzekerheden die samenhangen met de afslankingstaakstelling zouden 
zijn weggenomen. Belangrijk is echter dat de onderhavige menskrachtbe-
sparing afhankelijk is gemaakt van het tempo en de mate waarin de 
feitelijke wetgeving besparingen mogelijk maakt. 

In antwoord op de vraag van dit lid naar de ratio van de invoering van 
de negatieve persoonlijke verplichtingen merken wij het volgende op. In 
de memorie van toelichting is inderdaad, voor de menskrachtberekening, 
gesteld dat de negatieve persoonlijke verplichtingen zich niet of nauwelijks 
meer zullen voordoen na invoering van het wetsvoorstel. Wij hebben met 
die passage bedoeld aan te geven dat met het vervallen van de premie-aftrek 
de qua aantal belangrijkste persoonlijke verplichtingencategorie waarbij 
negatieve persoonlijke verplichtingen aan de orde komen, wordt wegge-
nomen. Dit neemt niet weg dat deze bij andere categorieën nog kunnen 
voorkomen, hetgeen ook verklaart waarom wij in hoofdstuk 5 van de 
memorie van toelichting de invoering van de negatieve persoonlijke 
verplichtingen kwalificeren als het tot stand brengen van een evenwichtige 
situatie waarvan de wenselijkheid reeds eerder was onderkend. Zo kan 
het bij voorbeeld voorkomen dat betaalde renten die als persoonlijke 
verplichtingen voor aftrek in aanmerking zijn gekomen, worden terugont-
vangen. Te denken valt hierbij aan terugontvangen invorderingsrente en 
heffingsrente op het gebied van de belastingen, en aan vooruitbetaalde 
rente die wordt terugontvangen bij vroegtijdige aflossing van een geldle-
ning. Wat dit laatste betreft wijzen wij erop dat thans in de prakcijk op 
deze wijze met vooropgezette bedoeling wordt geprofiteerd van het 
ontbreken van een wettelijke regeling voor negatieve persoonlijke 
verplichtingen. De nu voorgestelde regeling vormt derhalve tevens een 
instrument om dergelijke onbedoeldo voordelen tegen te gaan. 

Wat betreft de vraag naar de controlemogelijkheden van de negatieve 
persoonlijke verplichtingen zij toegegeven dat deze niet het grootst zijn 
indien de terugontvangst toevalt aan een ander dan degene die de 
persoonlijke verplichting betaalde. Bedacht dient daarbij evenwel te 
worden dat dergelijke situaties in hoofdzaak beperkt zullen zijn tot 
gevallen waarbij een erfgenaam door de erflater betaalde bedragen 
terugontvangt. Wellicht ten overvloede merken wij op dat in het aangifte-
biljet uitdrukkelijk zal worden gevraagd naar negatieve persoonlijke 
verplichtingen. 

8.2. Dereguleringsaspecten 

In antwoord op vragen van de leden van de fracties van het C D A . , de 
V.V.D. en de P.v.d.A. kunnen wij mededelen dat alle voor het wetsvoorstel 
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van belang zijnde wijzigingsvoorstellen gedaan door de Commissie voor 
de toetsing van wetgevingsprojecten (Commissie Hirsch Ballin) over de 
wetsvoorstellen inzake vereenvoudigingen in de belasting- en premiehef-
fing, zijn overgenomen. Ook wat betreft de delegatiebepalingen - de 
leden van de fracties van het C D A . en de V.V.D. informeren hiernaar 
- zijn alle adviezen van de Commissie gevolgd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeren naar het standpunt van de 
regering over de opvatting van de Commissie Hirsch Ballin inzake de 
beperking van de aftrekbaarheid van ziektekosten. Deze opvatting komt 
erop neer dat de beperking van de aftrekbaarheid een deel van de 
belastingplichtigen onevenredig zwaar zou treffen, terwijl voorts reeds 
thans rekening zou kunnen worden gehouden met de voorstellen in het 
rapport van de Commissie-Dekker. Op de inkomenseffecten van het 
buitengewone-lastenvoorstel en de samenhang met de voorstellen-Dekker 
zijn wij ingegaan in hoofdstuk 5 van deze memorie. Op deze plaats willen 
wij verwijzen naar het aldaar gestelde. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts in hoeverre het mogelijk 
is bij de uitwerking van de voorstellen wetteksten te vereenvoudigen. De 
wetteksten in het onderhavige voorstel zijn zo veel mogelijk vereenvoudigd 
en gestroomlijnd. Het is niet goed doenlijk om, zoals deze leden suggereren, 
thans ook nog teksten te vereenvoudigen die buiten het kader van de 
voorstellen-Oort staan. Een eventuele herziening van andere teksten, 
zoals in de literatuur recentelijk ook door prof. Stevens is gesuggereerd 
(Weekblad voor Fiscaal Recht 25 augustus 1988, blz. 1015), wordt 
opgenomen in het wetgevend programma voor de jaren negentig. 

8.3. Emancipatie-aspecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten de gevolgen van het wetsvoorstel 
uit een oogpunt van emancipatie per saldo positief. Ook betuigen zij hun 
instemming met het besluit f 125 min voor kinderopvang af te zonderen. 
Op de aanwending van dit bedrag zal worden ingegaan in het nadere 
regeringsstandpunt over de kinderopvang. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben overwegende bezwaren 
tegen een kinderopvangregeling. Wij menen evenwel niet voorbij te 
mogen gaan aan de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij in steeds 
meer gezinnen beide partners werken en een goede kinderopvangregeling 
van groot belang is. De aan het woord zijnde leden stellen voorts dat zij 
overwegende bezwaren blijven koesteren tegen de gelijke behandeling 
van op het monogame huwelijk gebaseerde huishoudingen en niet daarop 
gebaseerde huishoudingen. Ook hier geldt dat wij - reeds in het verleden -
aansluiting hebben gezocht bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Naar 
ons oordeel moeten deze beide veel voorkomende, vergelijkbare leefvor-
men zo gelijk mogelijk worden behandeld. 

De ledenvan de S.G.P.fractie vragen ook aandacht voor de keuzevrijheid 
van belastingplichtigen die naar hun oordeel in het gedrang komt door 
individualisering. Wij respecteren deze opvatting. Wel willen wij er in dit 
verband op wijzen dat het huidige systeem als uitgangspunt heeft 
gediend bij de onderhavige herziening. Daarbij is enerzijds sprake van een 
heffing naar gezinsdraagkracht en bevat het anderzijds elementen van 
individualisering. Daarin hebben wij met dit wetsvoorstel geen fundamen-
tele wijziging willen brengen. 
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9. DE VEREENVOUDIGING 

Wij hebben goede nota genomen van de constatering van de de leden 
van de P.v.d.A.-fractie dat vereenvoudiging voor hen een belangrijk 
oogmerk is en de ratio van de fiscale hervorming, maar dat vereenvoudiging 
voor hen een uiteindelijke afweging tegen andere belangen behoeft. Met 
hen zien wij als een belangrijk hoofdpunt dat de loonbelasting voor meer 
belastingplichtigen eindheffing wordt en dat problemen in de vorm van 
(na)heffing van opslagpremies goeddeels worden weggenomen. 

Het nadere regeringsstandpunt over het rapport «Heerendiensten» - de 
leden van de P.v.d.A.-fractie vragen er in dit verband naar - verwachten 
wij tegen het einde van dit jaar. 

Deze leden vragen voorts of er reeds gedachten bestaan over de wijze 
van aanpak van een verdergaande vereenvoudiging ten vervolge op de 
onderhavige voorstellen. Wij willen deze leden in dit verband allereerst 
verwijzen naar hetgeen wij hierover hebben opgemerkt in hoofdstuk 1 van 
deze memorie. Het vervolg op de onderhavige voorstellen zal, na tot-
standkoming van de voorstellen, naar ons oordeel onderdeel moeten 
gaan uitmaken van het wetgevend programma voor de jaren negentig. 
Het is naar onze mening nu nog te vroeg om in te gaan op de prioriteiten 
binnen dat programma. 

Een van de aspecten van eenvoud is ontegenzeglijk het gebruiken van 
begrippen met dezelfde betekenis. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
merken op dat naar hun inzicht de begrippen samenwonenden/gehuwden 
en alleenstaanden/ongehuwden in het wetsvoorstel en in andere wetgeving 
- met name op het gebied van de sociale zekerheid - niet altijd dezelfde 
betekenis hebben. Wij wijzen erop dat dit verschijnsel onderwerp van 
studie is geweest van een interdepartementale werkgroep, die in december 
1986 het rapport «Samenlevingsvormen buiten huwelijk» heeft uitgebracht. 
In dit rapport - bij brief van 10 februari 1987 door de Minister van 
Justitie aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal (TK 1986/8, 19 871, nr. 1) - is een inventarisatie opgenomen van 
de in de verschillende wetten voorkomende begrippen met betrekking tot 
bepaalde leefsituaties. Wij mogen deze leden in de eerste plaats hiernaar 
verwijzen, met name naar de in bijlage 1 opgenomen nventarisatie van 
de regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid, waarbij ook 
begrippen als «alleenstaande» en «eenouder-gezin» in beeld worden 
gebracht. In genoemd rapport wordt overigens ook aandacht besteed aan 
de mogelijke harmonisatie van de begrippen, ook waar het de eisen met 
betrekking tot de duurzaamheid van een samenwoningssituatie betreft 
(verwezen zij naar paragraaf 8 van het rapport). Voor de volledigheid zij 
nog opgemerkt dat de keus van de eis dat men gedurende anderhalf jaar 
op één adres in het bevolkingsregister ingeschreven is geweest, berust 
op de wens om - conform het voorstel van de commissie-Oort - een 
helder, doelmatig criterium te kunnen hanteren. Blijkens het oordeel van 
de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten verdient dit 
criterium als gemakkelijk vast te stellen uiterlijkheid alle steun. 

Het overzicht van de begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder, 
ongehuwde en gehuwde in de Wet op de inkomstenbelasting en de 
diverse sociale zekerheidswetten dat deze leden vragen, hebben wij 
opgenomen in bijlage 5 van deze memorie. 

Deze leden vragen naar aanleiding van het artikel van mw. drs. C.M. 
Sjerps in het Sociaal Maandblad Arbeid van april 1988 om de visie van 
de regering omtrent de werking van artikel 26 van het internationale 
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (het BuPo-verdrag) 
voor gehuwden, ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden. 

Bij brief van 24 juni 1988 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aange-
geven dat, naar aanleiding van het advies van de Raad van State van 15 
juni 1988 over het voorstel tot wijziging van de Algemene Arbeidsonge-
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schiktheidswet, aan zijn toezegging tot het geven van een uiteenzetting 
over de internationaal-rechtelijke aspecten van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de sociale zekerheid een wat andere vorm zou 
worden gegeven. Aan de Sociaal-Economische Raad, de Emancipatieraad 
en de Sociale Verzekeringsraad zal, zo mogelijk nog dit jaar, advies 
worden gevraagd over zijn zienswijze omtrent de betekenis van de 
nationale en internationale bepalingen, in het bijzonder omtrent de 
betekenis van artikel 26 van het BuPo-verdrag, die het tegengaan van 
discriminatie beogen alsmede de ter zake gevormde jurisprudentie. 

Daarnaast zal de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de Tweede Kamer, eveneens nog dit jaar, inlichten omtrent het overleg 
over een systematisch onderzoek naar mogelijk discriminatoire bepalingen 
in het sociaal verzekeringsstelsel. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merken op, dat zij vergelijkbare 
overzichten als het overzicht met betrekking tot de reductie in werkdruk 
als gevolg van de operatie Oort bij de belastingen, wat betreft de sociale 
zekerheid missen. De memorie van toelichting bij het onderhavige 
wetsvoorstel, dat uitsluitend ziet op de vereenvoudiging van de tarief-
structuur en de aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting, achten 
wij niet de meest geëigende plaats voor dergelijke overzichten met 
betrekking tot de sociale zekerheid. Uiteraard zullen de Oort-voorstellen 
als geheel, waaronder mede de overhevelingstoeslag op lonen en 
uitkeringen en de aanpassing van de uitkeringsregelingen dienen te 
worden begrepen, verstrekkende gevolgen hebben voor de uitkeringssys-
temen in de sociale zekerheid. Deze systemen moeten ingrijpend worden 
herzien. Van een reductie in werkdruk als gevolg van de Oort-voorstellen 
op het terrein van de sociale zekerheid zal dan ook niet zonder meer 
kunnen worden gesproken. 

Gelet op het feit dat, zoals eerder vermeld, besloten is één van de grote 
projecten, de samenstellingsregeling van loon en uitkering voor de 
premieheffing werknemersverzekeringen, tot een nader te bepalen datum 
uit te stellen, mag worden verwacht, dat de invoering van de operatie 
Oort zal kunnen plaatsvinden met gebruikmaking van de beschikbare 
menskracht. 

Het voornemen om het verlenen van een overhevelingstoeslag op lonen 
en uitkeringen te beperken tot vijf jaar en het systeem van overhevelings-
toeslagen, afhankelijk van de uitkomst van een in 1993 te houden 
evaluatie, per 1 januari 1995 zo nodig te wijzigen of geheel te vervangen 
door iets anders, maakt het niet goed mogelijk aan te geven, of de 
werkdruk structureel wijziging zal ondergaan. In de jaren 1990 tot en met 
1994 wordt voorhands geen extra inzet van menskracht voorzien. 

Deze leden stellen voorts enkele vragen omtrent een - in de Financiële 
nota sociale zekerheid 1988 uitgewerkte - bruto koppeling voor de 
gehele sociale zekerheid. Ook voor de Algemene Bijstandswet zou 
volgens deze nota een bruto koppeling kunnen gelden. Met betrekking tot 
de Algemene Bijstandswet zijn in deze nota enkele punten genoemd die 
nader bezien dan wel nader onderzocht zouden moeten worden. Het 
kabinet heeft evenwel nog geen voorstel gedaan om een bruto koppeling 
voor de gehele sociale zekerheid te introduceren. Ook over een precieze 
uitwerking van een brutokoppeling voor de Algemene Bijstandswet is nu 
geen uitsluitsel te geven. Wij verwachten voorts dat als gevolg van de 
Oort-voorstellen geen extra kosten en menskracht nodig zijn bij de 
bijstandverlenende instanties omdat het in het voornemen ligt het huidige 
voorheffingsregime (zogenaamd bijstandpercentagetarief) te handhaven. 
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10. ARTIKELEN 

10.1 . Algemeen 

Op grond van de zogenaamde Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 
(vastgesteld bij besluit van de Minister-President van 14 februari 1984, 
nr. 341078, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 april 1986) moet voor 
de verwijzing naar een gedeelte van een artikellid de uitdrukking «onder-
deel» worden gebezigd in plaats van het vroeger gebruikelijke «letter». 
Wij hebben ons aanvankelijk op het standpunt gesteld dat deze aanwijzing 
niet geldt voor wijzigingen van bestaande wetten, teneinde te voorkomen 
dat in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en vele andere wetten de 
aanduidingen onderdeel en letter door elkaar zouden worden gebruikt. De 
Raad van State heeft ons er evenwel op gewezen dat, indien in te wijzigen 
bepalingen de aanduiding «letter» voorkomt, deze dient te worden 
vervangen door «onderdeel». Teneinde een al te rommelige aanblik te 
vermijden - dit ten antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-
fractie - hebben wij dit aldus geïnterpreteerd dat in het gehele te wijzigen 
artikel overal letter wordt vervangen door onderdeel. Wij hebben er 
evenwel van afgezien ook de artikelen die overigens geen wijzigingen 
ondergaan, op dit punt aan te passen. Zouden wij dit wel hebben gedaan, 
dan zou Oort-I een nog aanzienlijk grotere omvang hebben dan thans 
reeds het geval is. 

In het kader van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek past ook 
de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. over de suggestie van 
Prof. Stevens om met het oog op wetgevingstechnische redenen het 
begrip «ongehuwd samenleven» te definiëren in artikel 2 van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964. Dienaangaande kunnen wij mededelen dat 
wij dit zelf ook hebben overwogen doch uiteindelijk niet hebben voorgesteld 
omdat, zoals Prof. Stevens ook al aanduidt, met betrekking tot het begrip 
«ongehuwd samenleven» niet met één definitie voor alle bepalingen zou 
kunnen worden volstaan. Met een verschuivingsexercitie alleen zou 
weinig of geen vereenvoudigingswinst zijn te boeken. Op grond van 
soortgelijke overwegingen hebben wij er eveneens van afgezien begrippen 
als «gehuwd», «ongehuwd» en «duurzaam gescheiden levend» in 
genoemd artikel 2 te definiëren. 

10.2. Inkomstenbelasting 

Plaats negatieve persoonlijke verplichtingen in inkomen 

In antwoord op de vraag dienaangaande van de leden van de C.D.A.-
fractie merken wij op dat de negatieve persoonlijke verplichtingen 
ingevolge de voorstellen geen deel uitmaken van de bestanddelen van het 
onzuivere inkomen aangezien zij de tegenhanger vormen van de persoon-
lijke verplichtingen die ook pas bij de herleiding van het onzuivere 
inkomen naar het inkomen aan de orde komen. Beide inkomensbestand-
delen worden op deze wijze op dezelfde plaats in de inkomensopbouw 
vergolden. Zij hebben daardoor geen invloed op, onder meer, drempels 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het onzuivere 
inkomen. Beide inkomensbestanddelen hebben gemeen dat zij niet 
voortkomen uit bronnen van inkomen, waarvan de inkomensbestanddelen 
wel onderdeel uitmaken van het onzuivere inkomen. 

Toerekening van inkomensbestanddelen 

Bij echtgenoten worden vermogensinkomsten belast bij de echtgenoot 
met het hoogste persoonlijke arbeidsinkomen. Bij ongehuwd samenwo-
nenden is zulks niet het geval. De leden van de fractie van het C D A . 
stellen dat in deze situatie sprake kan zijn van negatieve discriminatie en 
vragen of dit strijdig is met internationale verdragen. 
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In het onderhavige kader gaat het, onder meer, om de vraag of een 
willekeurige samenwonersrelatie gelijk kan worden geacht aan de 
huwelijksrelatie zoals die zowel wat betreft de onderlinge verzorgingsrelatie 
als het tussen de echtgenoten geldende vermogensrecht is ingebed in 
het burgerlijk recht. Dit is naar ons oordeel niet het geval en wij vermogen 
dan ook niet in te zien dat in dit kader van ongelijke behandeling van 
gelijke gevallen sprake is. Vergelijk ook de uitspraak van het Gerechtshof 
te Arnhem van 22 januari 1986, nr. 2520/84, Infobulletin 86/118. Hierin 
stelde het Hof vast dat artikel 5 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 geen bepalingen bevat die zich begeven op het terrein van artikel 
26 van het Internationale Verdrag van New York inzake burgerrechten en 
politieke rechten. Voor het overige verwijzen wij naar onze beschouwing 
in hoofdstuk 5 van deze memorie over eventuele strijd van fiscale 
bepalingen met het gelijkheidsbeginsel en internationale verdragen. 

Het vorenstaande betekent uiteraard niet dat de wijze van toerekening 
van inkomensbestanddelen bij echtgenoten een vast en onveranderbaar 
gegeven is. Ook op dit punt dient de fiscale wetgeving de maatschappelijke 
ontwikkelingen zoveel mogelijk te volgen. Wij doelen daarbij met name 
op de verzelfstandiging van de positie van de gehuwde vrouw. In dat licht 
moet ook de in 1984 toegezegde studie inzake individualisering van 
inkomsten uit vermogen bij gehuwden worden gezien. 

Met betrekking tot die studie heerst de rust van het kerkhof, zo 
constateren de leden van de V.V.D.-fractie. De medewerkers van het 
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken zijn inderdaad druk doende met 
tal van andere onderwerpen, waarvan het onderhavige wetsvoorstel er 
een is, en waaraan wij een hogere prioriteit toekennen. Dit betekent 
echter niet dat de studie inzake individualisering van inkomsten uit 
vermogen bij gehuwden ten grave zou zijn gedragen. Zij zal na afronding 
van de thans lopende projecten worden hervat. 

Wel is thans reeds duidelijk geworden dat bij individualisering van 
vermogensinkomsten op een tweetal gebieden grote problemen opdoe-
men, namelijk wat betreft de praktische uitvoerbaarheid en wat betreft de 
inkomenseffecten. Naar onze stellige indruk lopen bij de meeste gehuwden 
de vermogensinkomsten volledig door elkaar. Zulks geldt onafhankelijk 
van het huwelijksgoederenregime en a fortiori bij al wat langer durende 
huwelijken, waar het voor de belastingplichtigen zelf al niet goed mogelijk 
is vast te stellen van welke echtgenoot bepaalde vermogensinkomsten 
zijn. Voor de fiscus is dat dan (vrijwel) onmogelijk. Ook de commissie 
Oort was in haar rapport Zicht op eenvoud (blz. 52/53) van oordeel dat er 
vanuit een oogpunt van vereenvoudiging onvoldoende mogelijkheden zijn 
de bestaande toerekening van inkomensbestanddelen aan partners te 
wijzigen. 

Voorts wijzen wij erop dat, in het bijzonder ten aanzien van eigenaren 
van een met vreemd vermogen gefinancierde eigen woning, de inkomens-
effecten van het individualiseren van vermogensinkomsten onoverkomelijk 
lijken. Individualisering zou vanuit de daaraan ten grondslag liggende 
gedachte immers zowel voor positieve als voor negatieve inkomensbe-
standdelen moeten gelden. Dit zou voor veel echtparen betekenen dat 
een deel van de hypotheekrente, te weten het deel dat moet worden 
toegerekend aan de niet-verdienende echtgenoot, niet ten laste van een 
inkomen kan worden gebracht. Voorts zou een gevolg van individualisering 
van alle inkomensbestanddelen kunnen zijn dat er geen goede gronden 
meer zijn aan te voeren tegen het tevens individualiseren van de aftrek 
van persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en giften. Dit zou de 
negatieve inkomenseffecten nog versterken. 

De commissie Oort wijst, op blz. 53 van haar rapport, ook de invoering 
van een optiemogelijkheid af. Hieraan kan worden toegevoegd dat bij een 
optiemogelijkheid de desbetreffende inkomensbestanddelen, indien 
positief, normaliter aan de partner met het laagste overige inkomen 
zouden worden toegekend. Gelet op de basisaftrek en op de invorderings-
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vrijstelling, op basis waarvan niet-looninkomen tot f6750 vrij blijft en tot 
f 11 250 lager wordt belast, zou dit tot niet gewenste inkomenseffecten 
leiden. Bovendien zouden de budgettaire gevolgen zeer aanzienlijk zijn. 

Meewerkende echtgenoot; reële beloning 

Voorgesteld is om een reële betaling van de ene echtgenoot aan de 
andere echtgenoot die meewerkt in de onderneming van de eerstbedoelde 
echtgenoot, fiscaal slechts te vergelden indien de beloning meer bedraagt 
dan tweemaal de basisaftrek. In wetsvoorstel Oort-ll wordt een analoge 
maatregel voorgesteld voor de echtgenoot die meewerkt aan het verwerven 
van inkomsten uit arbeid door de andere echtgenoot. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie wijzen erop dat deze drempel thans 150% van de algemene 
belastingvrije som bedraagt. Deze 150%-drempel is destijds ingevoerd 
om te voorkomen dat de optanten voor de reële beloning gebruik zouden 
kunnen maken van de premievrijstellings- en reductieregeling. Zij vragen 
of de voorgestelde drempel van tweemaal de basisaftrek dan niet hoger 
moet zijn, omdat met die drempel nog gebruik kan worden gemaakt van 
de in de plaats van de premievrijstellings- en reductieregeling voorgestelde 
invorderingsvrijstelling. 

De door deze leden geschetste achtergrond van de 150%-drempel is 
juist. Volgens het onderhavige voorstel zal de drempel voor de meewerk-
beloning tweemaal de basisaftrek bedragen, terwijl de invorderingsvrij~ 
stelling na de daarin bij wetsvoorstel Oort-ll aan te brengen wijziging loopt 
tot 250% van de basisaftrek. Aldus is het gebruik van de invorderingsvrij-
stelling door meewerkende echtgenoten niet geheel uitgesloten. 

De drempel van tweemaal de basisaftrek (f9000) is gekozen mede met 
het oog op de omstandigheid dat de drempel volgens wetsvoorstel 
Oort-ll ook zal gaan gelden voor beloningen tussen echtgenoten in het 
kader van het verwerven van inkomsten uit arbeid (vergelijk het zoge-
naamde Hoogleraarsarrest HR 16 september 1981, BNB 1981/296). 
Daarbij moet worden bedacht dat, bij beloningen beneden de drempel, 
sprake is van hst niet in aftrek toestaan van een in feite wel overeengekomen 
beloning, terwijl in deze sfeer niet het voor de winstsfeer aanwezige 
alternatief van de meewerkaftrek geldt. Voorts is van belang dat de 
belastingplichtige aannemelijk zal moeten maken dat de door de echtge-
noot verleende assistentie een beloning van f9000 of meer rechtvaardigt. 
Indien zulks het geval is, behoeft er niet van te worden uitgegaan dat 
uitsluitend om redenen van belastingbesparing meewerkhulp wordt 
gefingeerd. Bestaat eenmaal de gerede overtuiging dat een beloning van 
f9000 of meer op haar plaats is, dan is er ons inziens geen voldoende 
reden aanwezig om de desbetreffende belastingplichtige de faciliteiten 
te onthouden die behoren bij dat beloningsniveau, waaronder de invor-
deringsvrijstelling. Hierbij zij bedacht dat op dat niveau het effect van de 
invorderingsvrijstelling al sterk is afgenomen. Wij menen in dat licht met 
de drempel van tweemaal de basisaftrek enerzijds recht te doen aan reële 
gevallen en anderzijds een voldoende drempel op te werpen tegen 
oneigenlijk gebruik. 

Vervangingsreserve niet langer beperkt tot lichamelijke bedrijfsmiddelen 

De leden van de fractie van D66 vragen ons te reageren op een 
suggestie van prof. mr. E. Aardema de vervangingsreserve uit te breiden 
tot een «herinvesteringsreserve». 

De beperking van de vervangingsreserve tot «lichamelijke» bedrijfsmid-
delen wordt in het onderhavige wetsvoorstel weggenomen. Wat betreft 
de door Aardema genoemde problematiek van de «niet-identieke vervan-
ging» (het nieuwe bedrijfsmiddel heeft een andere bedrijfseconomische 
functie dan het oude) benadrukt hij dat de bedrijfseconomie hiervoor zelf 
geen adequate oplossing weet te bieden. Hij meent overigens dat dit 
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gegeven aan het zoeken naar een oplossing op pragmatische grondslag 
niet in de weg hoeft te staan. Doch ook op dat niveau voorziet Aardema 
problemen; in ieder geval zouden zich niet onaanzienlijke toerekenings-
problemen voordoen op het punt van de doorschuiving van boekwinsten 
naar de bij wijze van herinvestering aangeschafte bedrijfsmiddelen welke 
een andere bedrijfseconomische functie hebben. Mede om die reden zien 
wij niet hoe een herinvesteringsreserve een bijdrage zou leveren aan 
verdergaande vereenvoudiging van de belastingwetgeving. 

Ook de ruime opzet van de herinvesteringsreserve zoals Aardema die 
voor ogen staat - boekwinsten ter zake van de realisatie van de stille 
reserves in een ijzeren voorraad zouden eveneens in de herinvesteringsre-
serve kunnen worden opgenomen - maakt ons huiverig deze gedachte 
over te nemen. 

Wij zijn van mening dat in dit kader het uitstellen van de belastingheffing 
over waardestijgingen en inflatiewinsten naar de verre toekomst zich niet 
verder behoort uit te strekken dan tot de gevallen van vervanging van een 
bedrijfsmiddel door een ander bedrijfsmiddel dat bedrijfseconomisch een 
zelfde functie vervult. 

Geruisloze overdracht aan echtgenoten 

Het doet ons deugd dat de leden van de fractie van het C.D.A. instemmen 
met de geschapen mogelijkheid tot geruisloze overdracht aan de echtge-
noot. Met de leden van de P.v.d.A. fractie kwam hen een nadere motivering 
van de aan de overnemende partner gestelde leeftijdseis van 55 jaar 
gewenst voor. Met het stellen van de leeftijdseis beogen wij onder meer 
tegen te gaan dat degenen die zich in een leeftijdsgroep bevinden 
waarvan kan worden aangenomen dat zich daar de behoefte aan terugtre-
ding uit de werksituatie doet gevoelen, kort vóór de effectuering van de 
terugtreding een geruisloze overdracht aangrijpen om een ruimer - bij 
overdracht van een gedeelte van de onderneming: dubbel - gebruik te 
kunnen maken van de fiscale voordelen verbonden aan bedrijfbeëindiging. 
Daar het een nieuw in het leven te roepen faciliteit betreft, is in de praktijk 
uiteraard van oneigenlijk gebruik nog niet gebleken. 

Op de vraag van de C.D.A."fractieleden of tussen in algehele gemeen-
schap van goederen gehuwden die een man/vrouw-firma aangaan ook 
stille reserves kunnen worden overgedragen, antwoorden wij dat een 
dergelijke overdracht mogelijk is, zij het dat onder de huidige fiscale 
wetgeving steeds over die overgedragen reserves met de fiscus moet 
worden afgerekend. Het is onder meer deze situatie waaraan de voorge-
stelde faciliteit tegemoet wil komen. 

Voorts vragen deze leden aandacht voor de situatie waarin een in 
algehele gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar voor gezamenlijke 
rekening een onderneming drijft en een van de partners overlijdt. 

Zoals ook is opgemerkt in paragraaf 14, zesde lid, van de Korte 
Toelichting op de Wet op de inkomstenbelasting 1964 - deze leden 
verwijzen daarnaar - vindt ten aanzien van het aan de overledene toeko-
mende gedeelte algehele afrekening plaats ingevolge artikel 15, eerste 
lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 15 vindt ten aanzien van het aan de 
langstlevende echtgenoot toekomende gedeelte afrekening voor de helft 
plaats, namelijk over het gedeelte dat krachtens huwelijksvermogensrecht 
aan de overledene toekwam. In totaal vindt dus afrekening plaats over 
3/4 gedeelte van de gezamenlijk gedreven onderneming, welke afrekening 
plaats vindt tegen het bijzondere tarief van 20%. 

Het is ons niet duidelijk welke maatschappelijke ontwikkelingen deze 
leden voor ogen hebben om ter zake van deze afrekening tot een wijziging 
te komen. Allereerst wijzen wij in dit verband op de in artikel 15, derde 
lid, opgenomen mogelijkheid dat bij voortzetting van de onderneming de 
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afrekening ingevolge het eerste en/of tweede lid van artikel 1 5 wordt 
voorkomen. Voorts hebben wij de indruk dat de maatschappelijke 
ontwikkeling in de richting gaat van samenlevingsvormen waarbij meer 
dan in het verleden de algehele gemeenschap van goederen ontbreekt, 
hetgeen ertoe leidt dat het door deze leden geschetste gevolg - dat 
immers is terug te voeren tot de werking van het huwelijksgoederenrecht -
minder vaak optreedt. Bovendien kunnen echtgenoten ook staande het 
huwelijk huwelijkse voorwaarden aangaan ter zake van het ondernemings-
vermogen teneinde het bedoelde gevolg te voorkomen. 

Stamrechtvrijstelling 

De leden van de fractie van het C.D.A. stemmen in met de in Artikel I, 
onderdeel I, voorgestelde wijziging van artikel 19 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964. Zij stellen vervolgens de in deze bepaling 
gehandhaafde voorwaarde aan de orde, dat de verplichting tot het doen 
van periodieke uitkeringen of verstrekkingen die voortvloeit uit het door 
de belastingplichtige bedongen stamrecht, moet behoren tot een Neder-
lands ondernemingsvermogen. Deze leden achten de mogelijkheid 
aanwezig dat een dergelijke voorwaarde strijdig is met bestaande of te 
verwachten Europese regelgeving. Wij merken hierover het volgende op. 

Wij menen uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen te kunnen afleiden dat met betrekking tot het 
vrije verkeer van diensten als bedoeld in de artikelen 59 en 60 van het 
EEG-verdrag restricties aanvaardbaar kunnen zijn, indien deze hun 
rechtvaardiging vinden in dringende reden van algemeen belang. Het 
verzekeren van de doeltreffendheid van de belastingheffing en de fiscale 
controle - in dat licht moet de door deze leden bedoelde voorwaarde 
immers worden gezien - is naar ons oordeel aan te merken als een 
dergelijke dringende reden van algemeen belang. 

Geconstateerd kan voorts worden dat ook verscheidene andere 
EG-lidstaten in vergelijkbare situaties ter zake van de fiscale aftrekbaarheid 
eisen stellen. Zo wordt de eis gesteld dat premies worden betaald aan 
een binnenlandse verzekeraar dan wel aan een buitenlandse verzekeraar 
met een vertegenwoordiger in het binnenland. Dit geeft ons de overtuiging 
dat wanneer zich een ontwikkeling zou voordoen op het punt van de 
genoemde artikelen van het EEG-verdrag, dit gepaard zou gaan met 
nadere regelgeving teneinde de belangen van de desbetreffende lidstaten 
op het terrein van de belastingheffing en de fiscale controle veilig te 
stellen. 

Fictief rendement buitenlandse beleggingsinstellingen 

Naar aanleiding van de daartoe strekkende vraag van de leden van de 
C D A . fractie merken wij op in het gewijzigde verdragsbeleid inzake 
Canadese en Australische hypotheken geen grond te zien voor wijziging 
van artikel 29a, vierde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, 
voor zover het betreft hypotheekbanken. In artikel 29a, vierde lid, betreft 
het immers de inkomsten die een belastingplichtige geniet uit de aandelen 
in een in het buitenland gevestigde hypotheekbank en niet de inkomsten 
uit een rechtstreekse belegging door de belastingplichtige in hypotheken. 
Deze inkomsten worden genoten in de vorm van dividend op de aandelen. 
Ongewenste belastingvoordelen ten gevolge van belegging in deze 
hypotheekbanken zijn derhalve niet aan de orde. 

Uitkeringen en verstrekkingen van publiekrechtelijke aard 

Op de in het bovengenoemde kader door de leden van de C.D.A.-fractie 
gestelde vraag gaan wij hierna in dit onderdeel onder «Vervallen aftrek-
baarheid premies buitenlandse volksverzekeringen» in. 
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Beperking aftrek kosten woon• werkverkeer 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensen nadere aandacht te besteden 
aan de vraag of de 10 km-beperking niet ook zou moeten gelden in de 
winstsfeer en in situaties waarin het forfait niet van toepassing is, waarbij 
zowel het gelijkheidsbeginsel als het vereenvoudigingsmotief aan de orde 
worden gesteld. 

Wij merken hierbij op dat het gelijkheidsbeginsel uitgaat van de 
gedachte gelijke gevallen gelijk te behandelen. Hier kan echter niet 
worden gesproken van gelijke gevallen omdat het reiskostenforfait voor 
de eerste 10 km ook toepassing vindt indien weinig of in het geheel geen 
kosten worden gemaakt. Dit is een gevolg van de forfaitaire benadering. 
In de winstsfeer en andere situaties waarin het forfait niet geldt, is aftrek 
alleen mogelijk indien werkelijk kosten worden gemaakt. Voor die 
situaties moet daarom een zelfstandige afweging worden gemaakt. Bij 
die afweging hebben wij geconstateerd dat het uit vereenvoudigingsoog-
punt aantrekkelijker is om de 10 km-beperking niette laten gelden voor 
situaties waarin het forfait niet van toepassing is. Bij aftrek van de 
werkelijke kosten zou dan immers steeds een toerekening moeten worden 
gemaakt van de kosten van het reizen aan de eerste 10 km en aan de 
overige kilometers. Hierop hebben ook de aangevoerde controleproblemen 
betrekking. Met het lid van de G.P.V.-fractie zijn wij het eens dat hier de 
systematiek niet tot in zijn uiterste consequenties moet worden doorge-
voerd. Met betrekking tot het belasten van eigen vervoer van de werkgever 
over de eerste tien kilometer zijn wij - dit naar aanleiding van opmerkingen 
van het lid van de G.P.V.-fractie - van mening dat op dat punt wel de 
systematiek moet worden doorgetrokken door het belasten van een 
natura-voordeel ook al vloeit hier een zekere administratieve belasting 
voor de werkgever uit voort. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen naar ons oordeel over de 
opmerking van de Raad van State dat de beperking van het reiskostenforfait 
leidt tot een verschuiving in belastingdruk ten gunste van het winstinkomen. 
Wij menen dat deze verschuiving niet als een afzonderlijk element in het 
evenwicht tussen de belastingheffing van winstinkomen en looninkomen 
moet worden beoordeeld. Er zijn immers veel factoren die van belang zijn 
voor dit evenwicht. Met name de in wetsvoorstel Oort-ll opgenomen 
voorstellen zijn ook van belang voor een totaalafweging met betrekking 
tot de vraag of wij zijn geslaagd in het vinden van een evenwichtige 
benadering. 

Het lid van de G.P.V.-fractie doet de suggestie woon-werkkilometers 
niet onbeperkt in aftrek toe te laten door te bepalen dat bij het regelmatig 
woon-werkverkeer de kosten over maximaal 60 km in aanmerking kunnen 
worden genomen en het meerdere te beschouwen als privékosten. 
Werkgeversvergoedingen over dergelijke lange afstanden zouden volledig 
belast dienen te zijn. 

Wij merken hierbij op dat het maximum van het reiskostenforfait zowel 
aan de aftrekkant als aan de vergoedingenkant nu reeds is gebaseerd op 
de kosten van het reizen over een afstand van 60 km. Dit houdt verband 
met de structuur van de tarieven voor het openbaar vervoer. 

Delegatiebepaling reiskostenregeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen in hoeverre recente 
jurisprudentie in plaats van vereenvoudigingsredenen er de oorzaak van is 
dat wordt afgezien van de gelijkstelling van het reizen binnen grote 
woongebieden met het reizen over een afstand van niet meer dan 10 km. 

De recente jurisprudentie waarbij de bedoelde gelijkstelling gedeeltelijk 
onverbindend werd verklaard is op zichzelf geen reden om af te zien van 
de gelijkstelling. Die jurisprudentie heeft immers betrekking op de situatie 
vóór 1985. Vanaf 1985 geldt de gelijkstelling niet indien voor het reizen 
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niet kan worden volstaan met een 2-sterabonnement, hetgeen in het 
algemeen de prijs is voor het reizen over niet meer dan 10 km. Wel is de 
recente jurisprudentie evenals de sinds 1985 geldende beperking van de 
gelijkstelling een uitvloeisel van het feit dat door de gewijzigde tarief-
structuur in het openbare stads- en streekvervoer, de oorspronkelijke 
grond tot gelijkstelling is komen te vervallen. De kosten van het reizen 
binnen de grote woongebieden zijn sinds de harmonisatie van de tarieven 
vrijwel gelijk aan de kosten van het reizen daarbuiten. In verband hiermee 
is het uit een oogpunt van eenvoud in de regelgeving wenselijk de 
groot-woongebiedregeling te laten vervallen. Bij handhaving van de 
regeling zou het gelijkheidsbeginsel meebrengen dat eigenlijk ook voor 
andere gebieden dan de huidige grote woongebieden zou moeten worden 
nagegaan of gelijkstelling zou moeten gelden. 

Afschaffing van de groot-woongebiedregeling brengt wel met zich dat 
in meer gevallen dan thans - namelijk voor hen die meer dan 10 km 
reizen binnen het grote woongebied en daarvoor geen 3-sterabonnement 
nodig hebben - de feitelijke reisafstand bekeken moet worden. 

Vervallen aftrek van groot onderhoud 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A met betrekking tot de huidige fiscale aftrekregelingen 
inzake onderhoud aan monumentenwoningen en groot onderhoud bij 
woningen tot f 4 0 0 0 0 merken wij het volgende op. Wij hebben gemeend 
eerstgenoemde regeling binnen de fiscaliteit te moeten handhaven omdat 
deze regeling - mede gelet op de centrale uitvoering ervan bij de zogeheten 
monumenten-inspecteur te Zeist - voor de belastingdienst geen noemens-
waardige uitvoeringsproblemen oplevert. Door een adequate vervanging 
van deze regeling in de subsidiesfeer zou er voor de belastingdienst een 
geringe lastenverlichting plaatsvinden doch deze zou meer dan teniet 
worden gedaan door de lastenverzwaring elders in het overheidsapparaat. 
Deze afweging heeft het kabinet tot de conclusie geleid dat het handhaven 
van de onderhavige regeling efficiënter en goedkoper is dan het opzetten 
van een nieuwe regeling. 

In antwoord op een vraag van deze leden en het lid van de P.S.P.-fractie 
merken wij verder op dat het in ons voornemen ligt de «belastinguitgaven» 
in verband mei de huidige fiscale aftrekregeling inzake groot onderhoud 
bij woningen tot f40 000 met ingang van 1 januari 1990 om te zetten in 
subsidiemiddelen. Deze middelen zullen alsdan ter beschikking van de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden 
gesteld. 

Premie volksverzekeringen geen kosten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het mogelijk is belasting-
plichtigen die elders verzekerd zijn toch premie ingevolge de volksverze-
keringen te laten betalen onder aftrek van de elders betaalde premie, ook 
als dit vergt dat de bepalingen omtrent de premieplicht zouden moeten 
worden aangepast. 

Wij wijzen erop dat deze vraagstelling van een andere orde is dan de 
aftrekbaarheid van premie voor buitenlandse volksverzekeringen in 
gevallen waarin men hier te lande verzekerd is. De suggestie van deze 
leden betreft immers een gelijktrekking van belasting- en premieplicht die 
voorbij zou gaan aan de oorzaken van de thans bestaande verschillen 
tussen belasting- en premieplicht. Voorwaarde voor het premieplichtig 
zijn, is dat men verzekerd is voor de volksverzekeringen. Als leidend 
beginsel wordt daarbij, met name ook in internationale verhoudingen, 
gehanteerd dat men maar in één land tegelijk onder een bepaalde 
verzekering dient te vallen. Bij de belastingplicht geschiedt de toedeling 
in internationale verhoudingen niet volgens dit alles of niets systeem. 
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Uniformering van belasting- en premieplicht onder invoering van een 
credit-regeling voor elders betaalde premies is daarom zonder het 
verzekeringskarakter van de volksverzekeringen opzij te zetten naar onze 
mening niet mogelijk. 

Doorschuiving oudedagsreserve 

Met betrekking tot het voorgestelde artikel 44g, vierde lid, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 vragen de leden van de P.v.d.A. fractie 
inzicht in de materiële gevolgen van de relatie tussen de door te schuiven 
oudedagsreserve en het over te dragen ondernemingsvermogen. Er 
kunnen drie situaties worden onderscheiden. 

Ten eerste de gevallen waarin een gedeelte van het ondernemingsver-
mogen wordt overgedragen op grond van het voorgestelde artikel 17, 
tweede lid, onderdelen b en c, en waarin de bij het einde van het jaar 
aanwezige oudedagsreserve bij de overdragende partner het bij hem 
resterende ondernemingsvermogen niet te boven gaat. In deze situatie 
leidt de toepassing van genoemd artikel 17 niet tot afrekening van de 
FOR. Wel staat het de partners vrij ook in deze situatie een verzoek te 
doen om doorschuiving van (ten hoogste) het aan het ondernemingsver-
mogen evenredige gedeelte van de oudedagsreserve. 

Ten tweede de situatie waarin de oudedagsreserve wèl boven het na de 
geruisloze overdracht resterende ondernemingsvermogen uitgaat. Dit is 
de situatie die deze leden beschrijven. Zonder nadere voorziening zou de 
oudedagsreserve op grond van artikel 44f, eerste lid, onderdeel b, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij het einde van het kalenderjaar 
waarin als gevolg van de overdracht de reserve boven het ondernemings-
vermogen uitstijgt, verplicht afnemen tot het niveau van het alsdan bij de 
overdragende ondernemer resterende ondernemingsvermogen. De door 
deze leden bedoelde situatie dat er meer oudedagsreserve kan zijn dan er 
ondernemingsvermogen is, treedt derhalve niet op. 

De derde situatie komt overeen met de tweede situatie, doch met dit 
verschil dat belanghebbenden tegelijkertijd met het verzoek om het 
ondernemingsvermogen geruisloos te mogen overdragen een zelfde 
verzoek met betrekking tot een evenredig deel van de oudedagsreserve 
hebben gedaan. Op deze wijze kan het ook bij de invoering van de 
tweeverdienerswetgeving (artikel XI van de Wet van 30 december 1983, 
Stb. 690) niet gewenste gevolg van gedwongen afrekening over - een 
gedeelte van - de oudedagsreserve worden voorkomen. Het betreft hier 
een keuzemogelijkheid voor belanghebbenden; ingeval zij nalaten een 
verzoek om doorschuiving van «en evenredig gedeelte van de oudedags-
reserve te doen, is de daaruit eventueel volgende afrekening tegen het 
progressieve tarief over de boven het resterende ondernemingsvermogen 
uitgaande oudedagsreserve als een door belanghebbenden bewust 
gekozen consequentie te zien. 

Vervallen aftrekbaarheid premies buitenlandse volksverzekeringen 

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat de redelijkheid meebrengt 
dat de premies voor buitenlandse sociale verzekeringen aftrekbaar zijn, nu 
de buitenlandse sociale verzekeringsuitkeringen belast zijn. Naar wij 
veronderstellen doelen zij op het in de artikelsgewijze toelichting op 
artikel I, onderdeel HH, kenbaar gemaakte voornemen de met toepassing 
van de hardheidsclausule verleende goedkeuring voor aftrek van premies 
voor buitenlandse sociale verzekeringen met ingang van 1990 in te 
trekken. Zulks omdat wordt voorgesteld de aftrek van Nederlandse 
premies volksverzekeringen met ingang van die datum te doen vervallen. 
Wij delen de mening van deze leden niet. Het gaat naar ons oordeel niet 
aan premie voor de Nederlandse AOW niet in aftrek toe te laten en dat 
wel te doen met premie voor met de AOW vergelijkbare buitenlandse 
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sociale verzekeringen, nu met de niet-aftrekbaarheid van de premies in 
het tarief rekening is gehouden. Daarbij dient tevens in de beschouwingen 
te worden betrokken dat op het stuk van de sociale verzekeringen 
internationaal het beginsel geldt dat men slechts in één land verzekerd is, 
zodat voor de belastingheffing ook slechts behoeft te worden uitgegaan 
van premieheffing door één land. Er zij overigens op gewezen dat in het in 
artikel I, onderdeel Y, voorgestelde artikel 43 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 een voorziening is getroffen voor het uitzonderlijke 
geval waarin een premieplichtige voor de Nederlandse volksverzekeringen 
wordt geconfronteerd met buitenlandse premieheffing voor soortgelijke 
verzekeringen. Indien in een dergelijk geval de buitenlandse premies 
drukken op bepaalde inkomsten, kunnen zij als aftrekbare kosten in 
aanmerking komen. 

Negatieve persoonlijke verplichtingen 

Het verheugt ons dat de leden van de C.D.A. fractie hun voldoening 
uitspreken over de voorgestelde regeling van de negatieve persoonlijke 
verplichtingen. Anders dan deze leden zijn wij evenwel niet de mening 
toegedaan dat het brengen van de negatieve persoonlijke verplichtingen 
onder de buitenlandse belastingplicht zonder meer een dode letter zal 
blijken te zijn door de werking van de verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen dat de billijkheid zich niet 
ertegen verzet een terugontvangst van een persoonlijke verplichting die 
niet tot aftrek heeft geleid omdat de belastingplichtige geen binnenlandse 
belastingplichtige was ten tijde van de betaling ervan, in de heffing te 
betrekken, mits ter zake van die verplichting in het buitenland aftrek is 
genoten. Voorts zou daardoor volgens hen de ruimte voor fiscaal oneigenlijk 
gebruik over de grenzen kunnen worden beperkt. 

Wij zijn van mening dat eventueel oneigenlijk gebruik in de gedane 
voorstellen afdoende is ingeperkt. De persoonlijke verplichtingen zijn 
weliswaar inherent aan het inkomensbegrip zoals dat hier te lande wordt 
gebezigd, maar vormen geen onderdeel van bronnen van inkomen 
waarvan ook in het buitenland de tegenhangers zonder meer aanwijsbaar 
zijn. Het betreft hier een specifiek Nederlands onderdeel van het inko-
mensbegrip dat in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting 
buiten beeld blijft. De negatieve persoonlijke verplichtingen vormen 
derhalve eveneens een specifiek Nederlands inkomensbestanddeel 
waarvoor in het algemeen geen buitenlandse tegenhanger valt aan te 
wijzen. Om oneigenlijk gebruik daarvan over de grenzen tegen te gaan 
past louter een Nederlandse maatregel. Deze bestaat erin dat de negatieve 
persoonlijke verplichtingen op grond van het in artikel I, onderdeel 00.3. , 
opgenomen voorstel deel gaan uitmaken van het belastbaar binnenlands 
inkomen van buitenlandse belastingplichtigen. Daarbij, en dat geldt ook 
ook ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen, kan een negatieve 
persoonlijke verplichting zich alleen maar voordoen indien een uitgaaf 
wordt terugontvangen die op grond van de Nederlandse belastingwetge-
ving als persoonlijke verplichting op het inkomen in mindering kon 
komen. Voor een persoon die ten tijde van de uitgaaf niet in Nederland 
woonde was dat niet mogelijk. Er bestaat derhalve geen noodzaak, 
afgezien nog van de uitvoeringsproblemen die dit mee zou brengen, te 
bezien of de uitgaaf gedaan in een buitenlandse periode wellicht op 
enigerlei wijze krachtens het buitenlandse belastingregime in aftrek had 
kunnen komen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de 
mate en het karakter van door belastingplichtigen genoten terugontvang-
sten van inkomensbestedingen die aftrekbaar waren - het betreft hier 
buitengewone lasten en aftrekbare giften - merken wij het volgende op. 
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Het is inderdaad mogelijk dat er situaties zijn waarin uitgaven die als 
buitengewone lasten of aftrekbare giften aftrekbaar waren, nadien worden 
terugontvangen. Deze situaties zullen veeleer uitzondering dan regel zijn 
en zullen nog in aantal verminderen door de voorgestelde beperking van 
de buitengewone lastenregeling. Voor de voorkomende gevallen achten 
wij het noodzakelijk noch gewenst wettelijke maat regelen te nemen, 
aangezien, zoals vermeld in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, 
onderdeel II, de terugontvangsten van bestedingen fiscaaltechnisch niet 
als het ware «automatisch» inkomen vormen en het voorts uitvoering-
stechnische complicaties zou meebrengen die ontvangsten in aanmerking 
te nemen. Daar komt nog bij dat voor oneigenlijk gebruik in deze sfeer 
niet behoeft te worden gevreesd. Indien immers een uitgaaf wordt 
gedaan, waarvan vaststaat dat deze te gelegener tijd zal worden terug-
ontvangen, leidt die uitgaaf niet tot aftrek als buitengewone last of 
aftrekbare gift. De uitgaaf «drukt» dan immers niet op de belastingplichtige 
onderscheidenlijk houdt geen bevoordeling uit vrijgevigheid in. 

Buitengewone lasten 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de gevolgen van het 
zogenaamde Koffiegeldarrest zal hierna in onderdeel 10.3 worden 
beantwoord onder «Vergoeding van ziektekosten en dergelijke». 

De vraag van deze leden over negatieve buitengewone lasten is in dit 
onderdeel onder «Negatieve persoonlijke verplichtingen» behandeld. Wij 
mogen daarnaar verwijzen. 

Levensonderhoud 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af of het niet noodzakelijk 
is de forfaitaire aftrek ex artikel 46, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 in overeenstemming te brengen met de 
bedragen voor de Algemene Kinderbijslagwet. 

Wij nemen aan dat hier sprake is van een misverstand, aangezien deze 
bedragen jaarlijks worden aangepast op basis van de ontwikkeling van de 
kinderbijslagbedragen. 

De vraag van deze leden of het niet mogelijk is voor de in artikel 46, 
eerste lid, onderdeel a, onder 2c (bedoeld is, naar wij aannemen, onder 
2°) genoemde situaties een forfait in de plaats te stellen van de werkelijke 
kosten, beantwoorden wij ontkennend. De kosten van het verstrekte 
(aanvullende) levensonderhoud zijn immers zo verschillend per individu 
dat een forfaitaire benadering geen recht kan doen aan de individuele 
draagkrachtverschillen tussen de belastingplichtigen die dat levensonder-
houd verstrekken. 

Kring van verwanten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of de in artikel 46, eerste 
lid, onderdeel b, omschreven personen wel voldoende is afgestemd op de 
huidige maatschappelijke verhoudingen. Daarbij gaan hun gedachten in 
het bijzonder uit naar de ongehuwde partner en diens verwanten in de 
rechte lijn en voorts naar andere personen met wie een gemeenschappelijke 
huishouding bestaat. 

Dienaangaande merken wij op dat het in onze opvatting niet wenselijk 
is de kring van verwanten in vorenbedoelde zin uit te breiden. Ten aanzien 
van ongehuwden dient in onze opvatting als uitgangspunt te gelden dat 
zij individueel in de belastingheffing worden betrokken. Zij kunnen in die 
opzet hun eigen ziektekosten aftrekken, evenals de op hen drukkende 
ziektekosten van hun naaste verwanten. 

Wij hebben overigens wel gemeend de kring van verwanten te moeten 
uitbreiden in het nieuwe derde lid, onderdeel e, van artikel 46 van de Wet 
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op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen buitengewone- lastenregeling 
wegens regelmatig ziekenbezoek aan naaste verwanten. Verwezen zij 
naar onze uiteenzetting hieromtrent het hierna opgenomen onderdeel 
«Aftrek uitgaven wegens regelmatig ziekenbezoek». 

Deze leden vragen voorts naar de motivering waarom in artikel 46, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
stiefkinderen wel en in onderdeel b niet zijn opgenomen. 

Dienaangaande merken wij op dat het apart noemen van stiefkinderen 
in onderdeel b niet nodig is omdat een stiefkind valt onder de categorie 
aanverwanten in de rechte lijn. In dit verband is van belang artikel 3, 
tweede lid, van Boek 1, titel 1, van het Burgerlijke Wetboek. Deze 
bepaling luidt: «Door huwelijk ontstaat tussen de ene echtgenoot en een 
bloedverwant van de andere echtgenoot aanverwantschap in dezelfde 
graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot en 
diens bloedverwant». 

Vervallen aftrek kosten gezinshulp een-oudergezinnen 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fracties van de 
P.v.d.A., het G.P.V. en de P.S.P. over het vervallen van de huidige 
buitengewone-lastenregeling ter zake van kosten van gezinshulp voor 
een-oudergezinnen merken wij op, dat het in het voornemen ligt deze 
regeling met ingang van 1 januari 1 990 te vervangen door een andere 
maatregel. De bewindspersonen van WVC hebben - gelet op de omvang 
van het met de huidige regeling gemoeide bedrag en de perceptiekosten 
van een nieuwe regeling in de subsidiesfeer - nog in beraad op welke 
wijzede betrokken gelden een bestemming moeten krijgen. Ter voorkoming 
van misverstand zij aan het adres van het lid van de G.P.V.-fractie 
opgemerkt dat het voor de huidige tegemoetkoming niet ter zake doet of 
de alleenstaande ouder al dan niet ziek is. Deze tegemoetkoming strekt er 
namelijk toe een bijdrage te geven in de extra kosten waarvoor alleen-
staande ouders veelal worden geplaatst bij de verzorging van hun 
kinderen in het algemeen. 

Artikel 46, tweede lid 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie merken 
wij op dat in het gewijzigde tweede lid van artikel 46 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, evenals thans het geval is, bij ministeriële 
regeling kan worden bepaald dat de belastingplichtige voor de toepassing 
van het eerste lid, onderdeel a, wordt geacht geen recht te hebben op 
kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. Deze bepaling is 
thans uitgewerkt in artikel 3c van de Uitvoeringsbeschikking inkomsten-
belasting 1964. Genoemd artikel is bedoeld om bijzondere groepen 
(gemoedsbezwaarden, gescheidenen die in verband met anticumulatiebe-
palingen het recht op kinderbijslag niet geldend kunnen maken) zo veel 
mogelijk gelijk te behandelen met belastingplichtigen die geen recht 
hebben op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet en om 
die reden in aanmerking komen voor de buitengewone-lastenaftrek ter 
zake van kosten van levensonderhoud van naaste verwanten. Wij menen 
artikel 46, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 niet te 
moeten verzwaren met een opsomming van bijzondere groepen. 

Uit de vraagstelling maken wij voorts op dat de genoemde leden zich 
afvragen of de delegatiebepaling niet gebiedenderwijs zou moeten 
worden geformuleerd, met andere woorden of het woord «kan» niet zou 
kunnen vervallen. Hierop antwoorden wij dat het woord «kan» niet zozeer 
ziet op de vrijheid van de minister om de ministeriële regeling al dan niet 
te treffen, maar een woord is waarvan het gebruik om redactionele 
redenen noodzakelijk is in verband met het fictiekarakter van de zinsnede 
«wordt geacht geen recht te hebben». 
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Dieetkosten 

Met betrekking tot de aftrekbaarheid van dieetkosten in de sfeer van de 
buitengewone lasten ter zake van ziektekosten stellen wij voor de huidige 
bedragen voor aftrek wegens dieetkosten te korten met f 1000. Op deze 
wijze kan de huidige regeling, die is gebaseerd op het rapport van de 
door de Voedingsraad ingestelde commissie Dieetnormen, op eenvoudige 
wijze worden gestroomlijnd. Ook de commissie Oort heeft een uitdunning 
van dit breedvoerige normenstelsel uit vereenvoudigingsoogpunt wenselijk 
geacht. De gedachte van de leden van de P.v.d.A-fractie dat de commissie 
Oort een terugkeer wenselijk acht naar het voor 1983 geldende globale 
stelsel, moet op een misverstand berusten. Zoals is uiteengezet op blz. 99 
van het rapport «Zicht op eenvoud» van de commissie Oort, zoekt deze 
commissie de vereenvoudiging - liever dan in een globale omschrijving 
van de voor aftrek in aanmerking komende diëten, zoals in het verleden -
in het aanhouden van een ruimere marge ten opzichte van de kosten van 
normale voeding. Om die reden stelde zij voor de huidige bedragen met 
f 1000 te korten. Wij zijn ons, evenals de leden van de P.v.d.A-fractie, met 
de commissie Oort ervan bewust dat er cumulatie kan optreden van 
negatieve inkomenseffecten door dit voorstel en de voorgestelde drem-
pelverhoging van de buitengewone-lastenregeling. Wij achten dit gevolg 
onvermijdelijk, gelet op de doelstelling om zowel de dieetkostenregeling 
te vereenvoudigen als wijziging aan te brengen in de buitengewone-las-
tenregeling ter zake van ziektekosten. 

Aftrek uitgaven wegens regelmatig ziekenbezoek 

Zoals hiervoor in dit onderdeel onder «Kring van verwanten» is uiteen-
gezet, hebben wij gemeend in de buitengewone-lastenregeling ter zake 
van regelmatig ziekenbezoek de kring van verwanten aan wie o.nder het 
aftrekregime bezoeken kunnen worden gebracht, uit te moeten breiden. 
Wij hebben hier - dit in navolging van een gedachte van de leden van de 
P.v.d.A.fractie - in het bijzonder gedacht aan de ongehuwde partners en 
diens verwanten in de rechte linie en voorts aan andere personen met wie 
een gemeenschappelijke huishouding bestaat. Om die reden hebben wij 
in het nieuwe derde lid, onderdeel e, van artikel 46 de verwijzing naar de 
in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel bedoelde kring van verwanten 
laten vervallen. Onder meer om wetstechnische redenen hebben wij 
afgezien van een limitatieve opsomming van naaste verwanten, en 
hebben wij volstaan met de aanduiding personen die wegens ziekte of 
invaliditeit langdurig worden verpleegd. Hiermee is de kring van te 
bezoeken zieken niet meer aan enige beperking in de sfeer van de relatie 
tussen zieke en bezoeker onderhevig. Wij achten dit passend in het 
huidige tijdsgewricht en vrezen, gelet op de voorwaarden, niet voor 
oneigenlijk gebruik op dit punt. 

Het antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie in 
hoeveel van het huidige aantal gevallen aftrek nog reëel tot de mogelijk-
heden zal behoren kunnen wij niet geven, omdat dergelijke verfijnde 
gegevens ons niet ter beschikking staan. Bovendien hangt zulks af van de 
omvang van de overige ziektekosten van de belastingplichtige, nu - zoals 
hierna wordt uiteengezet - ter zake één drempel zal gaan gelden in plaats 
van de huidige twee drempels. 

Bij de stroomlijning van de buitengewone-lastenregeling ter zake van 
ziektekosten is, zoals is uiteengezet in de memorie van toelichting, tevens 
van de gelegenheid gebruik gemaakt de regeling voor kosten wegens 
regelmatig ziekenbezoek aan naaste verwanten in de wet te verankeren. 
Dit betekent - de leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen hiernaar 
- dat deze uitgavenpost voortaan niet meer afzonderlijk, doch in samenhang 
met andere ziektekosten voor de toetsing of de in het eerste lid, onderdeel 
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b, bedoelde algemene drempel wordt overschreden, in aanmerking wordt 
genomen. 

Duidelijkheidshalve zij opgemerkt dat hierdoor de thans voor deze 
uitgavenpost geldende bijzondere drempel van 5% van het onzuivere 
inkomen, met een minimum van f400 en een maximum van f2000, komt 
te vervallen. Wij zijn tot de nadere conclusie gekomen dat het aanbeveling 
verdient de regeling die ons voor ogen staat zo veel mogelijk in de wet 
vorm te geven. Een voorstel daartoe is opgenomen in de bij deze memorie 
gevoegde tweede nota van wijziging. Hierin wordt een wijziging voorgesteld 
van het aanvankelijk voorgestelde artikel 46, derde lid, onderdeel e, van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Voor een belangrijk deel hebben 
wij de thans voorgestelde regeling afgestemd op de regeling die is vervat 
in de aanschrijving van 23 mei 1972, nr. B72/1 2 584, BNB 1987/1 57. 
Om voor aftrek in aanmerking te komen moet derhalve sprake zijn van het 
regelmatig bezoeken van personen die langer dan een maand wegens 
ziekte of invaliditeit worden verpleegd. Evenals thans het geval is, dient 
de verpleging te geschieden in een verpleeginrichting op een afstand van 
meer dan 10 kilometer van de woning of verblijfplaats van de belasting-
plichtige. 

De vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. of het in ons 
voornemen ligt het bij ministeriële regeling te bepalen bedrag ten 
opzichte van de huidige situatie aan te passen, kunnen wij bevestigend 
beantwoorden. Wij hebben gemeend ingeval per auto wordt gereisd 
aansluiting te moeten zoeken bij het normbedrag dat zal worden gehanteerd 
bij de buitengewone-lastenregeling ter zake van studiekosten (vergelijk de 
in de tweede nota van wijziging opgenomen tweede volzin van artikel 46, 
achtste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1 964). Dit bedrag zal 
naar het zich thans laat aanzien op 25 cent per kilometer worden gesteld 
en stemt overeen met de prijs per kilometer indien gebruik wordt gemaakt 
van NS-vervoer over een afstand van 28-30 kilometer enkele reis. Daarbij 
is het gemiddelde NS-tarief 1e en 2e klas van een dagretour tot uitgangs-
punt genomen. 

In de huidige regeling wordt wat betreft het vervoer per auto uitgegaan 
van de variabele autokosten die voor de jaren 1986 en volgende op 27 
cent per kilometer worden gesteld. Dit bedrag van 27 cent per kilometer 
zou thans naar 25 cent kunnen worden bijgesteld, gelet op de omstandig-
heid dat sinds 1986 de variabele autokosten zijn gedaald. 

Wij hebben - dit in antwoord op een vraag van de leden van de 
V.V.D. fractie - in het kader van het onderhavige wetsvoorstel onvoldoende 
aanleiding gezien de regeling uit te breiden tot gevallen waarin het 
regelmatige bezoek aan een thuis verblijvende zieke plaatsvindt. Daaraan 
doet niet af dat ook wij het belang van thuisverzorging onderkennen en 
de inspanningen van degenen die zich daarvoor inzetten waarderen. Deze 
inspanningen hebben niet zelden een buitengewoon karakter, maar dat is 
veel minder het geval met betrekking tot de kosten van het regelmatig 
bezoeken van al dan niet zieke familieleden. 

De budgettaire consequenties van een dergelijke uitbreiding - deze 
leden vragen daarnaar - kunnen wij bij gebrek aan gegevens niet ramen. 

Aftrek kosten wegens ouderdom of arbeidsongeschiktheid als buitenge-
wone lasten 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. merken wij op dat wij de in artikel 46, eerste lid, onderdeel b 
(drempels ziektekosten) en vierde lid, (aftrek van kosten wegens ouderdom 
of arbeidsongeschiktheid), opgenomen bedragen op de voet van het 
nieuwe artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in 
aanmerking laten komen voor indexering (automatische inflatiecorrectie). 
Deze bedragen worden ook thans jaarlijks aangepast, zij het dat de 
aanpassing van de huidige ziektekostendrempels via een ander mechanis-
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me geschiedt. Wij geven er de voorkeur aan de in artikel 46 van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen andere vaste bedragen 
(drempel kosten levensonderhoud naaste verwanten, drempel studiekosten 
en de korting van de dieetkostenregeling met f 1000) niet jaarlijks te 
indexeren. Met betrekking tot de eerstgenoemde twee drempelbedragen 
betekent dit een continuering van de huidige praktijk. Bij de korting van 
de dieetkosten met f 1000 achten wij het van belang dat deze korting met 
een duidelijk herkenbaar bedrag op eenvoudige wijze kan plaatsvinden. 

Beperking aftrek studiekosten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of in het licht van 
recente jurisprudentie niet ook de doorwerking van de beperking van 
aftrekbare kosten naar thans onbelaste vergoedingen voor woon- studie-
verkeer in de loonbelasting moet worden geregeld. Ook vragen zij een 
toelichting op het voorstel deze doorwerking alleen te laten plaatsvinden 
voor studeerruimten. 

De doorwerking van de beperking van de aftrekbaarheid van studiekosten 
op het punt van de studeerkamer wordt geregeld in artikel 11, eerste lid, 
onderdeel I, van de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel II, onderdeel 
G.2. van het wetsvoorstel) en is - dit mede in antwoord op een vraag van 
het lid van de P.S.P.fractie - toegelicht op blz. 72 van de memorie van 
toelichting. Aldaar is vermeld dat van regelgeving voor reiskostenvergoe-
dingen in verband met studie is afgezien op grond van praktische 
overwegingen. Regelgeving op dit punt zou namelijk betekenen dat 
werkgevers hun vergoedingsregeling voor studiekosten zouden moeten 
toetsen aan de nieuwe regelgeving c.q. deze vergoedingsregelingen in 
verbinding moeten brengen met de loonadministratie indien sprake zou 
zijn van bovenmatige vergoedingen. Wij achten het belang van regelend 
optreden in dit geval te gering om daartoe over te gaan. Wij herinneren 
hierbij voorts aan de discussie met de sociale partners over de «Oortse» 
loonbestanddelen die ertoe heeft geleid dat zo min mogelijk wijzigingen in 
het loonbegrip zijn voorgesteld. Nu wij uitdrukkelijk regelgeving op het 
terrein van de vergoedingen voor studiekosten voorstellen en naar wij 
menen op goede gronden daarbij de reiskostenvergoedingen niet tot het 
loon rekenen, verwachten wij niet dat eventuele jurisprudentie tot een 
andere uitkomst zal leiden dan die welke wordt voorgesteld. 

De leden van de fractie van D66 vragen - onder verwijzing naar het 
meer genoemde artikel van prof. Stevens in het Weekblad voor fiscaal 
recht - of toepassing van het systeem van het reiskostenforfait voor 
reiskosten in verband met studie in de praktijk toch niet te bezwaarlijk zal 
zijn. Wij hebben ons op dit punt nader beraden en menen dat een 
regeling zoals door prof. Stevens wordt gesuggereerd, die uitgaat van 
een bepaald bedrag per km inderdaad de voorkeur verdient. In de tweede 
nota van wijziging die bij deze memorie is gevoegd, is het in artikel I, 
onderdeel JJ.10, voorgestelde achtste lid van artikel 46 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 dienovereenkomstig aangepast. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen met betrekking tot de 
buitengewone-lastenregeling ter zake van studiekosten welke moeilijkhe-
den de fiscus op zijn weg vindt bij het beoordelen van deze post. 

Dienaangaande merken wij op dat met betrekking tot deze post 
allereerst dient te worden onderzocht of de uitgaven zijn gedaan ten 
behoeve van de studie of opleiding voor een beroep. Is de studie onder-
nomen uit liefhebberij of ter vergroting van de algemene ontwikkeling van 
belastingplichtige dan is er geen sprake van buitengewone lasten. 
Vervolgens dient de fiscus te controleren of de desbetreffende kosten 
werkelijk zijn gemaakt. Dit is niet steeds even eenvoudig. Met betrekking 
tot, bij voorbeeld, een niet op naam gestelde nota met de omschrijving 
«boeken» is het niet op voorhand duidelijk dat het hier om studieboeken 
ten behoeve van de belastingplichtige gaat. 
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De kosten van een studeerkamer en reiskosten ter zake van de studie 
vragen nog meer aandacht van de fiscus. In verband met het vervallen 
van de aftrekmogelijkheid van kosten van de studeerkamer komen de 
controleproblemen wat deze kosten betreft te vervallen. Door de voorge-
stelde forfaitering van de reiskostenaftrek in het kader van studie (verwezen 
zij naar de bij tweede nota van wijziging aangepaste regeling ter zake) 
wordt de uitvoeringspraktijk ook op dit punt vereenvoudigd. 

Wij merken voorts aan het adres van deze leden op dat posten die 
onder de regeling van de Wet op de studiefinanciering vallen in principe 
ook onder de buitengewone-lastenregeling ter zake van studie vallen. In 
het thans voorliggende wetsvoorstel zijn de studiekosten in de sfeer van 
de buitengewone lasten immers slechts op een tweetal punten (studeer-
kamer en reiskosten) beperkt ten opzichte van het huidige regime. 
Andere studiekosten blijven onverkort aftrekbaar. 

Buitengewone-lastenaftrek; behandeling van ongehuwd samenwonenden 
als gehuwden 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en D66 met betrekking tot het voorstel de 
keuzemogelijkheid voor ongehuwd samenwonenden om voor de buiten-
gewone-lastenaftrek als gehuwd te worden aangemerkt te doen vervallen, 
merken wij het volgende op. 

Zoals is uiteengezet in de memorie van toelichting bij het onderhavige 
wetsvoorstel hebben wij bij dit voorstel het vereenvoudigingsaspect van 
meer betekenis geacht dan het beginsel van gelijke behandeling. Daarbij 
is van belang geweest - de leden van de fractie van de V.V.D. wijzen 
hierop in hoofdstuk 6 van het voorlopig verslag - dat gehuwden ook maar 
één regime hebben. Wij zijn laatstgenoemde leden erkentelijk dat zij 
geneigd zijn de regering te volgen in het doen vervallen van deze optiere-
geling. 

Wij achten het niet wenselijk - de leden van de P.v.d.A.-fractie doen 
een suggestie in die richting - om bij ongehuwd samenwonenden de 
aftrek steeds bij de meestverdienende partner te doen plaatsvinden. In 
onze opvatting dient bij ongehuwd samenwonenden als uitgangspunt te 
gelden dat zij individueel in de belastingheffing worden betrokken. Een 
verplichte toerekening van inkomensbestanddelen bij deze categorie 
belastingplichtigen is dan ook niet op zijn plaats. De vermogensrechtelijke 
relatie die ongehuwd samenwonenden ten opzichte van elkaar kunnen 
hebben is, anders dan bij gehuwde belastingplichtigen, zo divers dat wij 
het onwenselijk en onjuist achten hen in de fiscale sfeer verplicht aan 
elkaar te koppelen. 

Buitenlands inkomen 

Op de opmerkingen van de leden van de fractie van het C.D.A. over de 
voorgestelde regeling met betrekking tot negatieve persoonlijke verplich-
tingen zijn wij hiervoor ingegaan in het onderdeel «Negatieve persoonlijke 
verplichtingen». 

Deze leden stellen voorts de vraag of het niet beter zou zijn de passages 
over de winst uit onderneming over te brengen van artikel 48, vierde lid, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 naar artikel 49 van die wet. 
De artikelen 48 en 49 zijn, voor de buitenlandse belastingplicht, de 
pendanten van de artikelen 3 en 4 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964. In het eerste artikel wordt het belastbare inkomen afgepaald terwijl 
in het tweede artikel het onzuivere inkomen wordt gedefinieerd. Gelet op 
deze systematiek kunnen wij ons goed vinden in de gedachtengang van 
de genoemde leden. Hoewel wij, evenals de wetgever van 1967, ons ook 
kunnen vinden in de huidige redactie, stellen wij het op prijs die leden 
tegemoet te komen. In de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging 
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stellen wij voor het tweede gedeelte van de eerste volzin van artikel 48, 
vierde lid, over te brengen naar artikel 49, eerste lid, onderdeel a, en de 
tweede volzin van dat vierde lid onder te brengen in een nieuw tweede lid 
van artikel 49. Nadrukkelijk zij erop gewezen dat met deze exercitie, 
waarmee ook enige redactionele wijzigingen gepaard gaan, geen inhou-
delijke wijzigingen zijn beoogd; ook niet voor de toepassing van artikel 
17, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarin 
naar vorenbedoelde bepalingen wordt verwezen. 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., de V.V.D. en D66 
vragen naar een explicatie van het door Stevens in WFR 5833 (blzz. 1008 
en 1009) aangegeven verschil in belastingheffing tussen buitenlandse 
artiesten en andere buitenlandse belastingplichtigen. 

Wij merken hierbij op dat de positie van buitenlandse artiesten van 
oudsher verschillend is van die van andere buitenlandse belastingplichti-
gen. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat buitenlandse artiesten die een 
overeenkomst van korte duur om als artiest op te treden zijn aangegaan, 
sinds 1973 alleen aan de heffing van de loonbelasting zijn onderworpen. 
Daarbij wordt voorts geen rekening gehouden met belastingvrije sommen 
en geldt een vast tarief van 25%. De heffing van de inkomstenbelasting 
ten aanzien van bedoelde artiesten is destijds beëindigd omdat die in de 
praktijk met grote moeilijkheden gepaard ging. In deze situatie is geen 
verandering opgetreden c.q. te verwachten. Bovendien kan worden 
opgemerkt dat ook in internationaal verband onder de verdragen ter 
voorkoming van dubbele belasting het gebruikelijk is voor artiesten een 
speciale regeling op te nemen. Verwezen wordt in dit verband naar de 
notitie over het Algemeen fiscaal verdragsbeleid (Kamerstukken II, 
20365, nr. 2, blz. 2 1 , nr. 3, blz. 8 en nr. 5, blz. 19). Ook andere landen 
kennen een afwijkend heffingsregime voor artiesten, bij voorbeeld de 
Bondsrepubliek Duitsland (15% van de brutogage), Zweden (30 of 15% 
van de brutogage) en Noorwegen (20 of 30% van de brutogage). In het 
licht van het voorgaande en mede in aanmerking genomen de forfaitaire 
kostenaftrek van 25%, hebben wij gemeend het percentage van 25 als 
een soort bronheffing te kunnen handhaven. Ten slotte zij vermeld dat in 
het kader van de Algehele herziening Besluit uitbreiding en beperking 
kring verzekerden volksverzekeringen (Kamerstukken II, 19 615) is 
voorgesteld de buitenlandse zogenaamde korte duur artiesten niet 
verzekerd te doen zijn ingevolge de volksverzekeringswetten. In verband 
hiermee is toepassing van het bejaardentarief, waarin immers een 
premiedeel is verwerkt, niet mogelijk. 

De leden van de V.V.D. fractie vragen of het niet beter is, conform het 
Oort-rapport, te spreken over heffingsinkomen in plaats van belastbaar 
inkomen en basisaftrek of heffingvrije som in plaats van belastingvrije 
som. 

In het wetsvoorstel geldt als uitgangspunt de inkomstenbelasting. De 
wet leidt uiteindelijk tot het vaststellen van het belastbare inkomen. 
Vervolgens opent de wet de mogelijkheid om, indien tevens premie voor 
de volksverzekeringen verschuldigd is, belasting en premie in één aanslag 
te heffen. Qua wetssystematiek staat dus het opleggen van een aanslag 
inkomstenbelasting voorop en wordt de aanslag premieheffing volksver-
zekeringen daarbij gevoegd. Vergelijk het voorgestelde tweede lid van 
artikel 62 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Deze wetssyste-
matiek brengt mee te spreken van belastbaar inkomen en belastingvrije 
som. Een en ander neemt niet weg dat het in de praktijk regel zal zijn dat 
de aanslag zowel belasting als premie omvat. Een bijkomend voordeel 
van het voorstel is dat het aldus niet nodig is een inbreuk te maken op 
vast spraakgebruik. 

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties van het C.D.A., 
de P.v.d.A., de V.V.D. en D66 met betrekking tot de positie van buiten 
landse belastingplichtigen, merken wij het volgende op. 
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Uit een oogpunt van uniformiteit is het aantrekkelijk om ook buitenlandse 
belastingplichtigen de basisaftrek te verlenen. Daarnaast heeft vooral ook 
meegespeeld dat het toestaan van de basisaftrek aan buitenlandse 
belastingplichtigen alleen een voordeel oplevert voor de groep die nu 
geen belastingvrije som heeft. Deze groep is slechts gering van omvang 
doordat de meeste buitenlandse belastingplichtigen aanspraak op de 
belastingvrije som kunnen maken hetzij op grond van de zogenaamde 
90%-regeling, hetzij doordat hun binnenlandse inkomsten aan de loonbe-
lasting zijn onderworpen, hetzij op grond van verdragen ter voorkoming 
van dubbele belasting. 

Overigens is het naar onze mening niet zo dat de basisaftrek bij uitstek 
het instrument is waardoor bij de belastingheffing rekening wordt 
gehouden met persoonlijke omstandigheden. Dit gebeurt veeleer in de 
buitengewone-lastenregeling, de persoonlijke verplichtingen- en giftenaf-
trekregeling en met de alleenstaande-oudertoeslag. De basisaftrek wordt 
immers aan iedere belastingplichtige, ongeacht zijn situatie, toegekend. 
De door prof. Stevens ervaren inconsistentie van de door ons voorgestelde 
regeling, de leden van de V.V.D.-fractie verwijzen daarnaar, vermogen wij 
niet te zien. Naar onze mening rechtvaardigt het feit dat slechts weinigen 
de belastingvrije som nu missen de keuze om wat betreft de basisaftrek 
tot een eenduidige en eenvoudige regeling te komen. Wij gaan er vanuit 
dat niet wordt beoogd wijziging te brengen in de huidige situatie dat 
buitenlandse belastingplichtigen op grond van de 90%-regeling of het feit 
dat hun inkomsten aan de loonbelasting zijn onderworpen, dan wel op 
grond van een verdrag wel recht hebben op de basisaftrek. Het niet 
algemeen toekennen van de basisaftrek aan buitenlandse belastingplichti-
gen zou dan leiden tot een budgettaire opbrengst van circa 40 min. 
Daarbij moet worden bedacht dat dit bedrag is opgebouwd uit twee 
componenten. Enerzijds betreft het de groep die alleen premieplichtig is 
en dus aan het premiedeel van de eerste schijf is onderworpen (opbrengst 
circa 35 min premie), anderzijds betreft het de groep die alleen belasting-
plichtig is en dus aan het belastingdeel van de eerste schijf is onderworpen 
(opbrengst circa 5 min belasting). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar een beschrijving 
van de groep die alleen het belastingdeel verschuldigd zal zijn. In de 
eerste plaats is dit een groep van ongeveer 35 000 inkomstenbelasting-
plichtigen die inkomsten uit onroerend goed of uit aanmerkelijk belang 
genieten. Van hen heeft ongeveer 20000 een negatief inkomen. In de 
tweede plaats is er een groep van circa 5000 personen die alleen 
inkomstenbelastingplichtig zijn en winst uit onderneming genieten. Ten 
slotte betreft het een groep van circa 15 000 buitenlandse belastingplich-
tigen in de loonbelasting die alleen het belastingdeel verschuldigd zijn op 
grond van internationale verdragen betreffende de premieheffing volks-
verzekeringen. 

Het voordeel kan aan de eerste groep ontnomen worden, de leden van 
de P.v.d.A.-fractie vragen daarnaar, door buitenlandse belastingplichtigen 
de basisaftrek te ontnemen. Het voordeel van de tweede groep zou 
hierdoor in feite niet beperkt worden omdat zij de aftrek toch krijgen op 
grond van het in belastingverdragen voor die groep neergelegde non-dis-
criminatiebeginsel. Ook de derde groep, de buitenlandse belastingplichti-
gen die in de loonbelasting worden betrokken, krijgt de basisaftrek. 

Een apart belastingtarief voor buitenlandse belastingplichtigen ter 
grootte van bij voorbeeld het bejaardentarief zoals de leden van de 
fracties van de P.v.d.A. en D'66 voorstellen, achten wij in verband met de 
vereenvoudiging niet wenselijk en in een aantal gevallen overigens ook 
niet haalbaar. Ten aanzien van veel landen waarmee Nederland belasting-
verdragen heeft afgesloten is dit, wat betreft winst uit onderneming, niet 
toegestaan op grond van non-discriminatiebepalingen in die verdragen. 
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De leden van de P.v.d.A.fractie willen voorts weten of de zogenoemde 
35%-regeling naast het alleen verschuldigd zijn van het belastingdeel van 
de eerste schijf toegepast kan worden. Cumulatie van alleen belasting-
heffing en de 35%-regeling zal niet voorkomen. De hoofdregel is dat 
verplicht verzekerd zijn de buitenlandse belastingplichtigen die in Neder-
land een dienstbetrekking vervullen en daarvoor aan de loonbelasting zijn 
onderworpen. Hieraan zal in de gevallen waarin de 35%-regeling wordt 
toegepast moeten worden voldaan. 

De leden van de C.D.A. fractie wijzen nog op de mogelijkheid van 
belastingvlucht. Wij willen opmerken dat het hierbij in feite gaat om 
vlucht voor het premiedeel als gevolg van het lage belastingtarief voor 
buitenlandse belastingplichtigen. Naar onze mening is dit risico niet erg 
groot. Het kan immers slechts om een beperkte groep gaan. Degenen die 
hier te lande in dienstbetrekking zijn en aan de loonbelasting zijn onder-
worpen zullen ook na een eventuele verhuizing over de grens premieplichtig 
blijven. Er resteert een groep die inkomsten uit onroerend goed, uit 
aanmerkelijk belang of uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamhe-
den geniet (waaronder zelfstandige beroepsuitoefening). Voor deze 
groep zal meespelen dat ze dan niet meer verzekerd zijn of zich moeten 
verzekeren in het land van vestiging. Bovendien moet worden bedacht dat 
het voordeel van het lage tarief alleen wordt behaald met betrekking tot 
dat deel van het inkomen dat binnen het bereik van de eerste schijf blijft. 
Voor bejaarden geldt bovendien dat het tariefverschil aanzienlijk geringer 
is. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen voorts of het niet mogelijk is de 
heffing van premies niet meer als onderscheiden element in de aanslagre-
geling te betrekken maar de noodzakelijke middelen «achteraf» aan de 
fondsen af te dragen, zulks onder vermelding van een specificatie op het 
aanslagbiljet. Ook buitenlandse belastingplichtigen zouden dan aan de 
normale heffing kunnen worden onderworpen. 

Op deze wijze zou men ongeacht of men hetzij belastingplichtig hetzij 
premieplichtig is aan het volle tarief zijn onderworpen. Daarmee zou ook 
het volle tarief gaan gelden indien men niet verzekerd is voor de volksver-
zekeringen. Het verzekeringskarakter van de volksverzekeringen zou aldus 
aanzienlijk aan betekenis inboeten. De andere weg die zou inhouden dat 
aan deze belastingplichtigen, in verband met het feit dat ze ook premie 
betalen, rechten zouden worden toegekend, stuit immers af op de op het 
terrein van de sociale verzekeringen bestaande internationale verdragen. 
Voorts zou in de situatie waarin men niet belastingplichtig is maar wel 
premieplichtig (bij voorbeeld de in de Belgische grensstreek wonende en 
in de Nederlandse grensstreek werkzame grensarbeiders) geen heffing 
plaatsvinden, zodat men gratis verzekerd zou zijn. De herkenbaarheid van 
het premiedeel in het tarief van de eerste schijf - en daarmee de herken-
baarheid van het verzekeringskarakter - gaat op deze wijze verloren en 
staat op gespannen voet met de internationale regelingen inzake sociale 
zekerheid die tussen Nederland en een of meer andere landen van kracht 
zijn zoals bij voorbeeld de Verordening (EEG) nr. 1408/71. 

Alleenstaande-ouderaftrek en aanvullende alleenstaande-ouderaftrek 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de alleenstaande-ouderaftrek 
en de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek ook gelden voor degenen 
die hun kind in co-ouderschap opvoeden en of deze dus gelden in de 
situatie waarin de ene ouder het kind drie dagen per week verzorgt en de 
ander dit vier dagen per week doet. 

Wij willen hierbij vooropstellen dat de omvang van de aftrekken voor 
alleenstaande ouders zodanig is dat deze niet twee keer voor één kind 
behoren te gelden. 
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Voorts willen wij in dit verband wijzen op het arrest van de Hoge Raad 
van 1 juni 1988 (BNB 1988/212) waarbij deze in een geval als door deze 
leden bedoeld, heeft geoordeeld dat een verblijf van drie dagen bij één 
van de ouders te bijkomstig is om te voldoen aan de eis voor de (aanvul-
lende) alleenstaande-ouder-toeslag. 

Het komt ons juist voor ook in het kader van de voorgestelde regeling 
de aftrekken alleen van toepassing te laten zijn voor de ouder bij wie het 
kind gedurende meer dan zes maanden meer dan de helft van de tijd 
verblijft. 

Overdracht basisaftrek ongehuwden 

De leden van de V.V.D.-fractie trekken op basis van de (voorgestelde) 
tekst van artikel 56, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 de conclusie dat ook voor de ongehuwdensituatie geldt dat de 
belastingplichtige die zijn basisaftrek overdroeg toch ook zelf de basisaftrek 
geniet in het jaar van beëindiging van het gezamenlijke huishouden. Deze 
conclusie is juist. In de memorie van toelichting (blz. 56) is deze situatie 
met zoveel woorden vermeld. De opvatting van deze leden dat de Raad 
van State een andere mening zou zijn toegedaan, lezen wij niet in het 
door de Raad uitgebrachte advies. 

Ongehuwd samenwonenden 

De leden van de V.V.D.-fractie vinden wat de categorie ongehuwd 
samenwonenden betreft de ingrijpende wijziging in de wettelijke definitie 
van deze categorie opvallend, met name met betrekking tot het vereiste 
dat de gezamenlijke huishouding het gehele voorafgaande jaar en 
aansluitend meer dan 6 maanden in het belastingjaar moet zijn gevoerd 
en dat de betrokkenen gedurende die tijd waren ingeschreven op één 
adres. De commissie Oort heeft deze criteria voorgesteld om oneigenlijk 
gebruik en misbruik te voorkomen. Deze criteria kunnen - zoals ook in 
het advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 
wordt opgemerkt - door de belastingdienst worden gecontroleerd zonder 
dat daarvoor inbreuken nodig zijn op de persoonlijke levenssfeer. Zoals in 
de memorie van toelichting is opgemerkt, vormt het ingeschreven staan 
op hetzelfde adres, te zamen met de voorwaarde dat ook het gehele 
voorafgaande kalenderjaar een gezamenlijke huishouding is gevoerd, een 
goed toepasbaar criterium voor de overdracht van de basisaftrek. Het 
voorkomen van misbruik is naar het oordeel van de ondergetekenden een 
begrijpelijke motivering voor de onderhavige criteria. 

Wij zien het ingeschreven staan op één adres niet als een registratiecri-
terium in de zin van een voor de belastingheffing geldend vereiste. De 
bevolkingsboekhouding is immers een op zichzelf staande registratuur 
waarvoor de regel geldt dat ieder die verhuist of van adres verandert, 
verplicht is daarvan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Het voor 
de belastingheffing in bepaalde situaties aansluiting zoeken bij die uit 
anderen hoofde ingerichte registratie voegt niets toe aan de verplichtingen 
die uit hoofde van de belastingheffing bestaan. Het vormt wel voor de 
uitvoeringspraktijk, bij de indeling van ongehuwden in tariefgroep 3, te 
zamen met het daarbij geldende inkomenscriterium, een doelmatig 
aangrijpingspunt. 

Op de vraag van deze leden waarom wij het begrip «ongehuwd 
samenleven» niet in artikel 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
hebben gedefinieerd, zijn wij ingegaan in onderdeel 10.1 «Algemeen» van 
dit hoofdstuk. 

Het lid van de G.P.V. fractie vraagt hoe met het oog op de overdracht 
van de basisaftrek ongehuwd samenwonenden zouden moeten aantonen 
dat zij ook in het gehele voorafgaande jaar een gezamenlijke huishouding 
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hebben gevoerd. Het antwoord hierop ligt besloten in het hiervoor 
besproken wettelijke uitgangspunt. 

Op de mogelijkheden van het hanteren van de inschrijving in de 
bevolkingsadministratie als beslissend criterium voor de toekenning van 
een alleenstaande-toeslag zijn wij ingegaan in onderdeel 4 van hoofdstuk 3 
van deze memorie. 

Referentieperiode gehuwden 

Het lid van de G.P.V.fractie vraagt of het wel terecht is in geval van 
huwelijk ook de eis van een referentieperiode van zes maanden te stellen 
als voorwaarde voor de mogelijkheid van overdracht van de basisaftrek. 
Datzelfde geldt, volgens dit lid, eigenlijk ook voor de mogelijkheid van het 
verkrijgen van de alleenstaande-ouderaftrek en de aanvullende alleenstaan-
de-ouderaftrek. In al deze gevallen gaat het om objectief vast te stellen 
momenten, namelijk de huwelijksdatum en de overlijdensdatum. Dit 
laatste is ontegenzeggelijk juist maar, zo willen wij hierbij opmerken, het 
gaat bij de belastingheffing om de draagkrachtmeting per heffingsperiode 
en deze is, althans in de regel, het kalenderjaar, terwijl ook bij kortere 
heffingsperioden (zoals bij immigratie, emigratie en overlijden voorkomt) 
toch het op een geheel jaar gebaseerde tarief wordt toegepast op 
inkomen over een gedeelte van het jaar. Voor die draagkrachtmeting 
achten wij het juister niet de toestand op een bepaald moment, zoals die 
welke bij het begin of bij het einde van het kalenderjaar of de eventuele 
kortere heffingsperiode bestaat, beslissend te achten maar die meting 
afhankelijk te stellen van de toestand die gedurende meer dan zes 
maanden, heeft bestaan. De daarvoor in het kader van het ontstaan van 
de tweeverdienerswetgeving aangedragen - en vrijwel unaniem aanvaar-
de - argumenten, blijven naar onze mening onverkort gelden. 

Op de vraag of de eisen, die in de verschillende soorten wetgeving 
worden gesteld ten aanzien van de duurzaamheid van de samenwonings-
relatie, niet meer op elkaar dienen te worden afgestemd, zijn wij in 
hoofdstuk 9 van deze memorie ingegaan. Wij mogen dit lid daarnaar 
verwijzen. 

Bijzonder tarief 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. kunnen niet inzien waarom het 
hoge bijzondere tarief nader bij wet zou moeten worden vastgesteld. Het 
spijt ons dat de door ons gekozen formulering kennelijk aanleiding is 
geweest tot een misverstand. Het gehele tarief van de inkomstenbelasting, 
met inbegrip van het bijzondere tarief, doch met uitzondering van de te 
handhaven 10%- en 20%-tarieven, wordt vastgesteld bij wetsvoorstel 
Oort-ll. Zoals uit dit dezer dagen bij de Kamer in te dienen wetsvoorstel 
blijkt is voorgesteld het hoge bijzondere tarief te stellen op een vast 
percentage van 45 voor zover de bijzondere bate uitkomt boven de eerste 
tariefschijf. 

Op de vraag van deze leden in hoeverre het bijzondere tarief nog door 
inkomensmanipulaties kan worden beïnvloed, kunnen wij antwoorden dat 
dit niet meer het geval is. 

Technische aanpassing tarief herkapitalisatie 

De leden van de P.v.d.A.-fractie signaleren terecht dat zich in beginsel 
toch nog de situatie zou kunnen voordoen waarin de over herkapitalisatie-
dividend verschuldigde belasting en premie, niet uit het dividend in 
contanten kan worden voldaan, namelijk voor zover het herkapitalisatiedi-
vidend binnen de eerste tariefschijf valt. In zoverre is het belasting- en 
premietarief van de eerste schijf verschuldigd. Deze situatie doet zich ook 
thans voor indien het premieinkomen beneden de premiegrens blijft, de 
premieheffing kent immers niet het instituut van bijzonder tarief. 
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Deze leden stellen voorts de vraag of het nog wel is aan te te bevelen 
het tarief voor herkapitalisatie op 10 percent te handhaven. Zij verwijzen 
daarbij naar het artikel van prof. dr. L.G.M. Stevens in het Weekblad voor 
fiscaal recht nr. 5830, blz. 841, waarin deze een beschouwing wijdt aan 
het heffingspercentage voor herkapitalisatie in relatie tot een als een 
aanmerkelijk belang aan te merken pakket aandelen en de verkrijgingsprijs 
van die aandelen. 

Gaarne zeggen wij deze leden toe dat wij deze beschouwing zullen 
betrekken in de aangekondigde studie met betrekking tot het inkomsten-
belastingregime inzake onder meer de verkoop van aandelen die tot een 
aanmerkelijk belang behoren. 

Wijze van heffing 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar het effect dat in 
vergelijking met de huidige situatie wordt opgeroepen door het minimum 
en maximum van de verhoging wegens het niet doen van aangifte slechts 
eenmaal toe te passen voor belasting en premie te zamen. 

Dienaangaande merken wij op dat onder het huidige regime de in 
artikel 9, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, neerge-
legde boeteregeling wegens het niet doen van een tijdige aangifte, 
afzonderlijk dient te worden toegepast op de aanslag inkomstenbelasting 
en de aanslag premieheffing volksverzekeringen. Dit betekent dat de op 
grond van deze regeling toe te passen verhoging van de aanslag met 5%, 
met een minimum van f 5 en een maximum van f 1000, thans zowel geldt 
voor de aanslag inkomstenbelasting als voor de aanslag premieheffing 
volksverzekeringen. Indien voor beide aanslagen een verhoging wordt 
toegepast geldt derhalve een minimum van f 10 en een maximum van 
f2000. 

Als gevolg van het voorgestelde artikel 62, tweede lid, tweede volzin, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt - indien zowel 
belasting als premie voor de volksverzekeringen is verschuldigd -
vorenbedoelde verhoging eenmaal toegepast op het gezamenlijke bedrag 
van belasting en premie. In dat geval geldt derhalve een minimumverhoging 
van f 5 en een maximumverhoging van f 1000. In bepaalde gevallen kan 
dit betekenen dat een belastingplichtige die met betrekking tot aangiften 
voor jaren vanaf 1990 hetzelfde verzuim pleegt als daarvóór, een bedrag 
variërend van f 5 tot f 1000 «voordeliger uit» kan zijn. Wij menen dit 
resultaat te moeten accepteren als uitvloeisel van de gedachtengang dat 
iemand die één aangifte ten behoeve van één aanslag te laat doet, 
daarvoor ook maar één keer een verhoging dient te ondergaan. 

Al dan niet vaststellen aanslag inkomstenbelasting 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van het C.D.A. 
over de wijziging met betrekking tot dividend, voor de toepassing van de 
f 1000-grens voor neveninkomsten in het kader van het al of niet opleggen 
van een aanslag inkomstenbelasting, merken wij op dat het onzuivere 
inkomen wel wordt verlaagd met de dividendvrijstelling. Een voorbeeld 
moge de voorgestelde regeling verduidelijken. 

In een geval waarin het inkomen bestaat uit f40000 loon en f 1200 
dividend wordt thans geen verplichte aanslag opgelegd omdat de 
neveninkomsten na aftrek van de dividendvrijstelling niet meer dan f 1000 
bedragen. Het bedrag aan dividendbelasting (f300) kan op grond van de 
bijzondere teruggaafmogelijkheid met een T-biljet worden teruggevraagd, 
omdat het meer dan f 50 beloopt. In de voorgestelde regeling wordt wel 
een verplichte aanslag inkomstenbelasting opgelegd, omdat de nevenin-
komsten nu f 1200 bedragen (geen aftrek van dividendvrijstelling). Bij de 
berekening van de aanslag wordt wel met de dividendvrijstelling rekening 
gehouden, zodat ook nu de ingehouden dividendbelasting in beginsel 
wordt teruggegeven. 
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Deze leden vragen of ook een verplichte aanslag wordt opgelegd in de 
situatie waarin er geen sprake is van overlappende dienstbetrekkingen 
maar toch meer dan eenmaal bij in de tijd opvolgende werkgevers de 
basisaftrek is vergolden. Dit is niet het geval. Voor een verplichte aanslag 
is in deze situatie geen aanleiding, omdat de basisaftrek naar tijdsevenre-
digheid in de loonbelastingtabellen wordt verwerkt. 

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de R.P.F, fractie hoe zal 
worden gecontroleerd dat slechts bij één inhoudingsplichtige de belas-
tingvrije som geldend wordt gemaakt indien iemand gelijktijdig uit meer 
dan één bron aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten 
geniet, merken wij op dat dit met name zal worden gecontroleerd aan de 
hand van de gegevens die de inhoudingsplichtige op de loonbelastingkaart 
moet vermelden. Blijkt dan te veel belastingvrije som te zijn genoten, dan 
wordt een verplichte aanslag inkomstenbelasting opgelegd. 

In vorderings vrijs telling 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A. en de V.V.D. 
constateren dat met de invorderingsvrijstelling een ingewikkelde regeling 
aan de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt toegevoegd. De leden 
van de fractie van de S.G.P. kunnen, wij vernemen dat met genoegen, de 
uitwerking van de invorderingsvrijstelling billijken. 

Naar aanleiding van de door vorengenoemde leden gestelde vragen 
merken wij in de eerste plaats op dat, overeenkomstig het advies van de 
commissie Oort, is gezocht naar een alternatief voor de huidige premie-
vrijstellings- en reductieregeling dat wat betreft de inkomenseffecten de 
huidige regeling benadert. Daarbij is gebleken dat de thans voorgestelde 
regeling de enige is die aan de genoemde voorwaarde voldoet. Naar 
aanleiding van een vraag van de leden van de fracties van het C.D.A. en 
de P.v.d.A. inzake een vergelijkend overzicht van het effect van de huidige 
vrijstellings- en reductieregeling en de voorgestelde invorderingsvrijstel-
ling, merken wij op dat een beoordeling van de verschillen tussen beide 
regelingen pas goed mogelijk is in het kader van wetsvoorstel Oort-ll. 

Wij zijn het eens met de stelling dat de invorderingsvrijstelling niet in 
aanmerking komt voor de prijs voor eenvoud en in de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 eigenlijk een wezensvreemd element vormt. Wij 
stellen het echter op prijs hierbij een relativerende kanttekening te 
maken: de regeling is voor de uitvoeringspraktijk niet moeilijk omdat deze 
door het automatiseringssysteem wordt uitgevoerd. Het bedrag van de 
vrijstelling vloeit op rekenkundig eenvoudige wijze voort uit het toepassen 
van een formule waarvan drie factoren reeds uit anderen hoofde bekend 
zijn bij het berekenen van de aanslag (belastbaar inkomen, loon, verschul-
digde belasting minus voorheffingen) en de vierde factor minus voorhef-
fingen) en de vierde factor moet worden berekend met behulp van 
eveneens bekende elementen. 

De invorderingsvrijstelling is niet van toepassing voor belastingplichtigen 
die zo veel vermogen hebben dat zij - direct of door middel van hun 
echtgenoot - in aanmerking komen voor een aanslag vermogensbelasting. 
Indien het fiscale vermogen meer dan f113 000 bedraagt (vrijstelling 
gehuwden) mogen invorderingsproblemen - wij merken dit op in de 
richting van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. - niet worden 
voorondersteld. Overigens laat de eis van praktische toepasbaarheid van 
deze invorderingsmaatregel slechts een marginale vermogens-(solvabili-
teits)toets toe. Het al dan niet hebben van een aanslag vermogensbelasting 
is een dergelijke toets. Het geheel achterwege laten van een dergelijke 
toets zou in strijd zijn met het karakter van de regeling. 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vragen zich af of hier 
niet sprake is van ongelijke behandeling van belastingplichtigen die wel 
en die niet onder de loonbelasting vallen. Deze leden verliezen uit het oog 
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dat de invorderingsvrijstelling geen tariefmaatregel is doch een invorde-
ringsmaatregel, en dat het onderscheid dus moet worden gelegd bij 
belastingplichtigen die wel en die niet te maken hebben met invorde-
ringsproblemen. Nogmaals zij benadrukt dat ter zake van reeds ingehouden 
belasting geen invorderingsproblemen kunnen optreden. 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie merken 
wij op dat het vervallen van de roze tabel en daarmee de daarin verwerkte 
premievrijstellings- en reductieregeling het gevolg is van het feit dat door 
de overheveling van de opslagpremies het instituut van verhaal van 
opslagpremies in de premieheffing niet meer voorkomt (voorgestelde 
artikel 8 van de Wet premieheffing volksverzekeringen). 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie gevraagde geactualiseerde 
voorbeelden van de werking van de invorderingsvrijstelling worden 
hieronder afgedrukt. 

Voorbeeld 1 
Een belastingplichtige heeft een belastbaar inkomen van f 2 0 000 dat 

geheel bestaat uit niet aan inhouding van loonbelasting onderworpen 
inkomsten. Hij valt in tariefgroep 3. 

Berekening invorderingsvrijstelling: 

Aangezien het inkomen niet aan inhouding van loonbelasting is onder-
worpen, is de factor 

iy= gelijk aan 1, zodat de vrijstelling gelijk is aan factor B. 

Verschuldigde belasting + premie: 
belastbaar inkomen f 20 000 
af: belastingvrije som 

2 x f4500 f 9 000 

belastbare som f 11 000 
belasting + premie 

35,2% x f 11 000 f 3 872 

Verschuldigde belasting + premie over belastbare som ter grootte van 
belastbaar inkomen minus 150% 
belastingvrije som: 
belastbaar inkomen f 20 000 
af: 150% x 2 x f 4500 f 13 500 

belastbare som f 6 500 
belasting + premie 

35,2% x f 6500 f 2 288 
150% hiervan f 3 432 

Verschil = B f 440 

De invorderingsvrijstelling bedraagt f440, zodat van de verschuldigde 
belasting en premie ad f3872 wordt ingevorderd f3432. 
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f 3 872 
f 250 

f 3 622 
f 440 

Voorbeeld 2 
Als voorbeeld 1, met dien verstande dat f 250 dividendbelasting is 

ingehouden. 

Berekening invorderingsvrijstelling: 

Het bedrag van de voorheffingen is pas van belang voor de factor V. 
De vrijstelling is derhalve in eerste instantie te berekenen op de factor B 
als in voorbeeld 1, derhalve op f 440 
Maximale omvang vrijstelling: 
verschuldigde belasting 
+ premie 
af: voorheffingen 
Maximum vrijstelling 
De vrijstelling blijft derhalve 

De invorderingsvrijstelling bedraagt f 440 zodat van de vóór vrijstelling 
te betalen belasting en premie ad f 3872 (verschuldigd) minus f 250 
(voorheffing) wordt ingevorderd f3182 . 

Voorbeeld 3 
Een Alphahulp heeft een belastbaar inkomen van f 4000. Zij heeft haar 

basisaftrek overgedragen. 

Berekening invorderingsvrijstelling: 

Aangezien het inkomen niet aan inhouding van voorheffingen is onder-
worpen, bedraagt de vrijstelling de factor B 

Verschuldigde belasting + premie: 
belastbaar inkomen f 4 000 
af: belastingvrije som nihil 

belastbare som f 4 000 
belasting + premie 

35,2% x f 4000 f 1 408 

Verschuldigde belasting + premie over belastbare som ter grootte van 
belastbaar inkomen minus 150% van (in casu) basisaftrek: 
belastbaar inkomen f 4 000 
af: 150% x f 4 500 f 6 750 

belastbare som negatief 
belasting + premie nihil 
150% hiervan nihil 

Verschil - B f 1 408 

De invorderingsvrijstelling bedraagt 1 408, zodat van de verschuldigde 
belasting en premie ad f 1408 niets wordt ingevorderd. 

Voorbeeld 4 
Als voorbeeld 1, doch het belastbare inkomen bestaat voor een bedrag 

van f 12 000 uit aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten. 
Ingehouden loonbelasting + premie f3200. 
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Berekening invorderingsvrijstelling: 
De factor B wordt berekend als in voorbeeld 1. 
Vrijstelling = 

^ 20 000 - 12 000 
1 X B = 20000 x f 4 4 0 = 

f 176 doch ten hoogste V, te weten f 3872 - f 3200 = f 672, derhalve 
f 176. 

Voorbeeld 5 
Als voorbeeld 4, met dien verstande dat f250 dividendbelasting is 

ingehouden. 

Berekening invorderingsvrijstelling: 

Vrijstelling = 20.000 - 12 000 x f 4 4 0 = 
20 000 

f 176 doch ten hoogste V, te weten f 3872 - f 32000 - f 250 = f 422, 
derhalve f 176. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. vragen voorts of 
voor het van toepassing zijn van de invorderingsvrijstelling geen rekening 
zou moeten worden gehouden met het inkomen van de partner. Ook de 
leden van de fractie van de S.G.P. informeren hiernaar. Enerzijds zijn 
hiervoor inderdaad argumenten aan te voeren. Aan de andere kant is bij 
de behandeling van de tweeverdienerswetgeving indringend gebleken dat 
de maatschappij vanwege arbeidsmarkt" en emancipatieredenen behoefte 
heeft aan een regeling die geringe inkomsten uit arbeid in feite vrij van 
heffing laat, ook als de partner een inkomen heeft. De leden van de 
S.G.P.-fractie rien goed dat de regeling met name van belang is voor 
situaties waarin slechts een klein inkomen wordt genoten. Te denken valt 
aan bij voorbeeld alphahulpen en overblijfmoeders. Tot 1 januari 1985 
(derde fase tweeverdieners; individualisering premieheffing) werden voor 
de premievrijstellingS" en reductieregeling de inkomens van echtgenoten 
samengeteld. Deze systematiek is toen om bovengenoemde redenen 
losgelaten. Wij zien - evenals de leden van de C.D.A.-fractie - geen 
aanleiding om daar thans op terug te komen. 

Aan het adres van de leden van de P.v.d.A.-fractie merken wij op dat 
een beperking van de invorderingsvrijstelling tot het premiedeel, zijnde in 
strijd met de nieuwe systematiek van één aanslag voor belasting en 
premie samen, op dit punt de vereenvoudigingswinst geheel teniet zou 
doen. Daar komt bij dat, bij een bepaald inkomensniveau, de invorde-
ringsproblemen voor belasting niet anders zijn dan die voor premie. Voorts 
kan aan de voorwaarde van inkomensneutraliteit ten opzichte van de 
premievrijstellings- en reductieregeling niet worden voldaan indien de 
invorderingsvrijstelling uitsluitend van toepassing zou zijn op het premie-
deel. Ten slotte zij opgemerkt dat het uit een oogpunt van uitvoering 
weinig aantrekkelijk is een groot aantal kleine inkomensgenieters voor 7% 
inkomstenbelasting in de aanslagregeling te moeten betrekken. 

De vraag van deze leden om nadere berekeningen aan de hand van de 
formule van de Raad van State moet berusten op een misverstand. Wij 
hebben in het advies van de Raad van State geen formule aangetroffen. 
De wisselwerking met het kwijtscheldingsbeleid verloopt als volgt. Eerst 
wordt met behulp van de invorderingsvrijstelling bepaald welk deel van 
de verschuldigde belasting voor invordering in aanmerking komt. Voor 
dat bedrag kan vervolgens eventueel kwijtschelding worden verleend, 
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waarbij dezelfde normen worden gehanteerd als voor andere belasting-
plichtigen met een zelfde te betalen bedrag aan belasting die overigens in 
dezelfde omstandigheden verkeren. 

De opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie dat eventuele 
navorderingsproblemen door het terugnemen van de invorderingsvrijstel-
ling worden vergroot, kunnen wij niet goed plaatsen. Het zal toch niet hun 
bedoeling zijn om een belastingplichtige die een navorderingsaanslag van 
f 100000 ontvangt blijvend te laten profiteren van de invorderingsvrijstel-
ling waarvan hij in eerste instantie ten onrechte gebruik heeft gemaakt? 

De invorderingsvrijstelling kan ook toepassing vinden indien dit leidt tot 
teruggaaf van een reeds op een voorlopige aanslag betaald bedrag. Ten 
antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie dienaangaande 
merken wij op dat wij het niet juist achten de toepassing van de invorde~ 
ringsvrijstelling mede afhankelijk te maken van de min of meer willekeurige 
tijdstippen waarop voorlopige en definitieve aanslagen worden opgelegd 
en voorlopige aanslagen worden betaald, en van de omstandigheid of 
uitstel van betaling al dan niet wordt gevraagd en verleend. Dit geldt 
eveneens voor verminderingen na bezwaar of beroep. Wij achten het 
voorts onjuist dat de omstandigheid dat de fiscus een - achteraf bezien -
onjuiste aanslag heeft opgelegd, van invloed zou zijn op de uiteindelijk te 
betalen belasting. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen erop dat de toepassingsmoge-
lijkheid van de invorderingsvrijstelling blijft gehandhaafd bij overdracht 
van de basisaftrek aan de partner. Wij hebben dit voorgesteld om ook in 
die situatie tegemoet te komen aan de eerder genoemde arbeidsmarkt-
en emancipatie-eisen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen om een overzicht van de fiscale 
gevolgen van de invorderingsvrijstelling, overdracht basisaftrek, aanslag 
vermogensbelasting, 80%-regeling, middeling en norm voor meewerkaf-
trek. Wij verwijzen hiervoor naar het geactualiseerde voorbeeld 4, waar 
sprake is van samenloop van invorderingsvrijstelling en overdracht 
basisaftrek. Komt de desbetreffende belastingplichtige of diens echtgenoot 
in aanmerking voor een aanslag vermogensbelasting, dan vervalt de 
invorderingsvrijstelling. Dit wordt niet anders - dit tevens in antwoord op 
een andere vraag van deze leden - indien vervolgens voor de vermogens-
belasting de 80%-regeling wordt toegepast. Indien vervolgens het 
inkomen in een middeling wordt betrokken, wordt ingevolge het derde lid 
van het voorgestelde artikel 66a van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 als geheven belasting aangemerkt de belasting na toepassing van 
de invorderingsvrijstelling. Voor de herrekende belasting vindt daarente-
gen, op grond van het vierde lid van dat artikel, de invorderingsvrijstelling 
geen toepassing. Het resultaat is dat de invorderingsvrijstelling voor de 
belastingplichtige verloren gaat. Het zou naar ons oordeel niet juist zijn 
de twee faciliteiten tegelijkertijd toepassing te doen vinden. Wij brengen 
in herinnering dat middeling en bijzonder tarief evenmin samengaan. Wat 
betreft de norm voor de meewerkaftrek zij verwezen naar de uiteenzetting 
in dit hoofdstuk onder «Toerekening van inkomensbestanddelen». 

De budgettaire derving die is gemoeid met de voorgestelde invorde-
ringsvrijstelling, de leden van de V.V.D.-fractie en het lid van de G.P.V.-
fractie informeren hiernaar, bedraagt circa 50 min. Het beslag aan 
menskracht, dit ten antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.-
fractie, is beperkt omdat de vaststelling van de vrijstelling c.q. de reductie 
onderdeel uitmaakt van de geautomatiseerde verwerking van de aanslagen. 

Deze leden stellen voorts dat vanuit vereenvoudigingsoogpunt veel te 
zeggen is voor de suggestie van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
om de voorgestelde invorderingsvrijstelling te vervangen door een kleine 
ondernemersaftrek welke afloopt met de stijging van het inkomen. Het 
door ons daartegen genoemde bezwaar dat de negatieve consequenties 
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voor anderen dan zelfstandigen dan niet worden gerepareerd, wordt door 
deze leden niet als overtuigend beschouwd omdat bij individuele ontvan-
gers van alimentatie en dergelijke toch aanvulling plaatsvindt tot het 
bijstandsinkomen. Dit aanvullende argument van deze leden komt ons 
niet overtuigend voor omdat in de daartoe aanleiding gevende gevallen 
toch ook voor zelfstandigen een beroep op de bijstandsregelingen 
mogelijk is. De voorgestelde invorderingsvrijstelling dient tegen de 
achtergrond te worden geplaatst van de huidige premievrijstellings- en 
reductieregeling. Hoewel het invoeren van een basisaftrek ook voor de 
premies - in tegenstelling tot de huidige situatie - leidt tot een vrijstel-
lingsgrens, zullen zich boven het niveau van de algemene basisaftrek 
dezelfde invorderingsproblemen - en daarmee samenhangende mogelijke 
kwijtschelding - voordoen als die welke aanleiding waren voor de 
premievrijstellings- en reductieregeling. Omdat afschaffing van de 
regeling bovendien tot grote inkomenseffecten zou leiden is, in navolging 
van de voorstellen van de commissie Oort, besloten dat een dergelijke 
regeling in het nieuwe systeem niet kan worden gemist. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de S.G.P.-fractie met 
betrekking tot de doorwerking van het vervallen van de alleenstaande-
toeslag naar de invorderingsvrijstelling, merken wij op dat in het dezer 
dagen in te dienen wetsvoorstel Oort-ll voor kleinere ongehuwde zelf-
standigen een overgangsmaatregel is opgenomen. 

Inflatiecorrectie 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A. fractie 
waarom niet voor alle in de wet genoemde bedragen de inflatiecorrectie 
wordt toegepast merken wij op dat voor bepaalde bedragen zoals de 
stakingsvrijstelling, de grens voor neveninkomsten, de vrijstellingen voor 
rente en dividend enz. het de eenvoud en herkenbaarheid van de regeling 
niet ten goede komt als het bedrag elk jaar wijzigt. 

De leden va,: de fractie van de V.V.D. vragen dringend om bij nota van 
wijziging de in de huidige wet bestaande mogelijkheid te schrappen om 
de inflatiecorrectie bij ministeriële regeling met maximaal een vijfde te 
beperken. Deze leden beschouwen deze mogelijkheid als een anachronisme 
van Keynesiaanse conjunctuurpolitiek. Verder voeren zij aan dat het bij 
ministeriële regeling beperken van de inflatiecorrectie materieel in strijd is 
met de Grondwet, omdat in de Grondwet is bepaald dat belastingen 
worden geheven uit kracht van een wet. Ten slotte merken zij op dat 
afwijking van 100% inflatiecorrectie een lastenverzwaring voor de burger 
is. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de genoemde delegatiebe-
paling bij de invoering van de automatische inflatiecorrectie in de loon-
en inkomstenbelasting in het begin van de jaren zeventig op verzoek van 
de Tweede Kamer in de wet is opgenomen. Men had daarbij het oog op 
de budgettaire problemen die zouden kunnen ontstaan in de situatie dat 
de automatische inflatiecorrectie niet vergezeld zou gaan van maatregelen 
om de opbrengst van de specifieke accijnzen en de motorrijtuigenbelasting 
aan te passen aan de wijziging van het prijspeil. De bepaling is dus niet 
gebaseerd op overwegingen van conjunctuurpolitiek. 

Geconstateerd kan worden dat sinds de invoering van deze bepaling de 
specifieke accijnzen en de motorrijtuigenbelasting weliswaar van tijd tot 
tijd zijn verhoogd, maar dat daarbij in het algemeen geen systematische 
relatie is gelegd met de prijsontwikkeling. In dat opzicht is de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de delegatiebepaling vrijwel voortdurend 
aanwezig geweest. In het feitelijke gebruik ervan heeft echter een grote 
verschuiving plaatsgevonden. In de jaren zeventig is, teneinde de budget-
taire problemen te verlichten, de inflatiecorrectie zes keer beperkt tot 
80%, waarvan vijf keer bij ministeriële regeling en één keer bij wet. In de 
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jaren tachtig is de inflatiecorrectie slechts twee keer tot 80% beperkt, en 
wel in 1980 en 1983. Vanaf 1984 is de inflatiecorrectie steeds voor 100% 
toegepast. Een belangrijke overweging daarvoor was het door deze leden 
genoemde aspect dat beperking van de inflatiecorrectie een «sluipende» 
belastingverzwaring betekent. Een andere belangrijke overweging was dat 
het beperken van de inflatiecorrectie tot een versterking van de progressie 
in de loon- en inkomstenbelasting leidt, terwijl de laatste jaren steeds 
duidelijker is gebleken welke bezwaren aan het laatste verbonden zijn. 

Naar onze mening valt er enerzijds veel voor te neggen om de tarief-
structuur van de loon- en inkomstenbelasting en de accijnstarieven 
onafhankelijk van elkaar te beoordelen, uiteraard mede in het licht van de 
budgettaire situatie. Op zichzelf bezien, pleit dit voor het laten vervallen 
van de genoemde delegatiebepaling. Anderzijds moet worden bedacht 
dat het laten vallen van deze bepaling enigermate ten koste zou gaan van 
de budgettaire flexibiliteit. Mede gelet op het feit dat de onderhavige 
bepaling destijds op verzoek van de Kamer in de wet is opgenomen, 
wachten wij ter zake het oordeel van de Kamer af. 

10.3. Loonbelasting 

Toerekening publiekrechtelijke uitkeringen 

De leden van de C.D.A. fractie noemen de fiscale voorziening met 
betrekking tot de splitsing van de AOW-uitkering in gevallen waarin de 
echtgenote van een belastingplichtige voor het eerst een dergelijke 
uitkering ontvangt, een ingewikkelde regeling. Wij menen dat het met de 
ingewikkeldheid van deze regeling nog wel meevalt. In geen geval lijkt 
ons de problematiek welke zich voordoet in het jaar van «splitsing» van 
de AOW-uitkering een basis voor een algemeen geldende vrije keuze voor 
overdracht van de basisaftrek, zoals door deze leden wordt bepleit. In 
hoofdstuk 3 van deze memorie zijn wij hierop reeds ingegaan. 

Het lijkt ons evenmin juist om, zoals de leden van de V.V.D.-fractie 
opperen, de overheveling van de basisaftrek in alle gevallen mogelijk te 
maken in het jaar waarin de AOW-splitsing plaatsvindt. Een dergelijke 
inbreuk op het overhevelingssysteem zou namelijk een bredere uitwerking 
hebben dan nodig is om de problematiek rondom de splitsing op te 
lossen en daardoor complicerend werken. De voorgestelde regeling 
inzake de toerekening is precies op maat gesneden doordat zij alleen aan 
de orde zal komen daar waar het algemene systeem van de overdracht 
van de basisaftrek problemen oproept met betrekking tot de belasting- en 
premieheffing over de AOW-uitkering in het jaar van splitsing. 

Vrijgesteld loon 

Voor een beschouwing over de gevolgen van het zogenaamde Koffie-
geldarrest, waarnaar de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen, kunnen wij 
verwijzen naar onderdeel 5.1 van deze memorie. 

Vergoeding van studiekosten 

Op de door de leden van de P.v.d.A.-fractie in dit kader gestelde vraag 
zijn wij in onderdeel 10.2 onder «Beperking aftrek studiekosten» ingegaan. 
Wij mogen deze leden daarnaar verwijzen. 

Vergoedingen van ziektekosten en dergelijke 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. met betrekking tot het besluit van de regering om 
de in artikel 11, eerste lid, onderdeel m (nieuw) van de Wet op de 
loonbelasting 1964 opgenomen vrijstelling ter zake van vergoedingen van 
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ziektekosten en dergelijke te handhaven, merken wij het volgende op. Het 
is juist dat in het oorspronkelijke voorstel deze vrijstelling zou vervallen. In 
bijlage 8 bij het regeringsstandpunt inzake de voorstellen van de commissie 
Oort (Kamerstukken II, 1986/87, 19 567, nr. 4, blz. 74) is gewezen op de 
spanning binnen de structuur van de inkomstenbelasting en loonbelasting 
indien de voorgestelde beperkingen in de sfeer van de buitengewone-
lastenregeling niet gepaard zouden gaan met aanpassingen in de vrijge-
stelde vergoedingen- c.q. voorzieningssfeer. Wij hebben om praktische 
redenen niettemin gemeend in het onderhavige wetsvoorstel vorenbedoel-
de vrijstellingsbepaling te moeten handhaven. 

Een belangrijke factor voor deze wijziging van ons standpunt is geweest 
dat wij in het kader van de voorstellen-Oort de symmetrie tussen niet 
aftrekbaar en niet belastingvrij vergoedbaar ook op andere plaatsen om 
doelmatigheidsredenen hebben verlaten. Vooreen uiteenzetting hierom-
trent zij verwezen naar onderdeel 5.1 van deze memorie. Aldaar hebben 
wij uiteengezet dat de bedoelde asymmetrie geoorloofd is indien deze is 
gegrond op redenen van doelmatigheid en uitdrukkelijk door de wetgever 
in de wet is vastgelegd. Het is evident dat het doelmatig is om in de sfeer 
van de loonbelasting vergoedingen van ziektekosten niet onder de heffing 
te brengen. 

Hierbij valt met name te denken aan verstrekkingen in natura met de 
daaraan verbonden problematiek van waardering binnen het kader van 
het loonbegrip (vragen als: Is het mogelijk een prothese te gelde te 
maken? Wat bespaart de werknemer door het ter beschikking krijgen van 
een rolstoel?) en aan de noodzakelijke brutering ter zake daarvan. In dit 
licht moet het aanvankelijke voornemen worden gezien een afzonderlijke 
vrijstelling te creëren voor de krachtens artikel 57 van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet verstrekte voorzieningen (vergelijk Kamerstuk-
ken II, 1987/1988, 20 595, A, blz. 1, middelste kolom). Deze bijzondere 
vrijstelling is niet meer nodig nu een algemene vrijstelling is voorgesteld. 

'Overlijdensuitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie suggereren dat een zodanige regeling 
zou kunnen worden getroffen dat door een werkgever verstrekte eenmalige 
uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer in 
mindering zouden moeten komen op de als buitengewone lasten in aftrek 
te brengen kosten van overlijden van de werknemer, zulks in strijd met de 
jurisprudentie van de Hoge Raad. Wij delen deze opvatting niet aangezien 
wij van mening zijn dat de bedoelde jurisprudentie juist is. Deze komt er, 
kort gezegd, op neer dat het voor aftrek van buitengewone lasten, 
behoudens gevallen van specifieke kostenvergoedingen, niet van belang 
is hoe de uitgaven zijn gefinancierd. Met andere woorden, of de begrafe-
niskosten nu zijn betaald met behulp van eigen vermogen, een lening, 
tabelinkomen, bijzonder-tariefinkomen of vrijgesteld inkomen mag niet ter 
zake doen voor de vraag of de kosten in aftrek kunnen worden gebracht. 

Los daarvan staat de vraag of de desbetreffende uitkeringen en 
verstrekkingen vrij van loom en inkomstenbelasting behoren te zijn, welke 
vraag wij bevestigend beantwoorden. Wij menen dat deze uitkeringen en 
verstrekkingen niet anders behoren te worden behandeld dan de categorie 
uitkeringen en verstrekkingen ineens ter gelegenheid van huwelijk, 
dienstjubileum of ontslag van de werknemer. 

Beperkte delegatiebepaling 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. in welke andere incidentele gevallen dan de door deze leden 
genoemde KNVB-regeling gebruik wordt gemaakt van artikel 11, onderdeel 
g, van de Uitvoeringsbeschikking loonbelasting 1972 merken wij op dat 
het hierbij tot nu toe is gegaan om heel specifieke situaties waarin 
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aanspraken aan werknemers worden toegekend. Het betreft bij voorbeeld 
regelingen van buitenlandse bedrijven die niet geënt zijn op de Nederlandse 
situatie. Omdat het in deze gevallen gaat om door een werkgever aan 
werknemers toegezegde rechten bij het zich voordoen van een al dan niet 
onzekere gebeurtenis dan wel na het verstrijken van een bepaalde 
termijn, hebben de aanspraken meestal betrekking op uitkeringen bij 
ontslag, uitkeringen voor een periode tot aan pensionering of uitkeringen 
ter aanvulling van een VUT-uitkering of pensioen. 

Autokostenfictie 

In antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.-fractie merken 
wij op dat het buiten de loonbelasting houden van de autokostenfictie 
leidt tot 75 000 extra aanslagen in vergelijking met de op blz. 11 van de 
memorie van toelichting vermelde aantallen. 

Met betrekking tot de vraag van deze leden over de grens van 2000 km 
verwijzen wij naar onder deel 5.5. Wij zijn niet van mening dat de 2000 
km-grens een farce wordt door het afnemen van het aantal gevallen 
waarin tegenbewijs mogelijk is. Met name bij zelfstandigen zal er niet 
altijd sprake zijn van woonwerkverkeer, zodat het als privé aanmerken 
van de eerste 10 km in die gevallen niet van invloed is op de mogelijkheid 
tot tegenbewijs van de autokostenfictie. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen in dit kader of de vergoedingen 
van autokosten van de werkgever aan zijn werknemer op dezelfde manier 
worden behandeld als de reiskostenvergoedingen conform de afspraak 
van 5 juli 1988 in de Stichting van de Arbeid. Hierover merken wij het 
volgende op. Als uitvloeisel van het overleg met de Stichting van de 
Arbeid is besloten tot een verzachting van de voorgestelde beperking van 
de genormeerde reiskostenvergoedingen, die vallen onder het zogenaamde 
reiskostenforfait. Het reiskostenforfait bepaalt wat ter zake van het reizen 
tussen de woning en de plaats waar arbeid wordt verricht als aftrekbare 
kosten c.q. als belastingvrije vergoeding in aanmerking kan worden 
genomen. Voor zover autokostenvergoedingen van de werkgever aan de 
werknemer vallen onder de werkingssfeer van het reiskostenforfait is de 
versoepeling van het reiskostenforfait daarop zonder meer van toepassing. 

Tabellen 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
C.D.A.-fractie merken wij op dat het berekeningssysteem voor vakantie-
bonnen als opgenomen in de memorie van toelichting (blz. 82, 83) 
gehandhaafd blijft. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar 
onderdeel 5.4. van deze memorie. 

Met genoegen hebben wij kennis genomen van de instemming van de 
leden van de P.v.d.A.fractie met het voorstel het premietijdvak te 
handhaven voor premieplichtigen in het jaar waarin zij 65 jaar worden. 

Beschikking vermindering loonbelasting 

In antwoord op de vragen van de leden van de C.D.A.-fractie en de 
S.G.P.-fractie merken wij het volgende op. De SER en de Stichting van 
de Arbeid hebben in het advies over de vereenvoudigingsvoorstellen 
voorgesteld de beschikking vermindering loonbelasting te vervangen door 
een voorlopige negatieve aanslag. Naar ons oordeel verdiende dit 
voorstel geen aanbeveling. Bijlage I, onderdeel II, bij de memorie van 
toelichting bevat een uiteenzetting van de overwegingen waarop dit 
oordeel is gefundeerd. Wij mogen deze leden daarnaar verwijzen. 
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Als alternatief voor de beschikking vermindering loonbelasting stellen 
de leden van de S.G.P.-fractie voor op de definitieve aanslagen een 
forfaitair bedrag in mindering te brengen als vergoeding voor renteverlies, 
zulks min of meer naar analogie van de renteberekening in fiscalibus. Wij 
merken op dat deze suggestie feitelijk overeenkomt met het toepassen 
van de regels met betrekking tot het vergoeden van heffingsrente, echter 
zonder inachtneming van het thans gehanteerde drempeltijdvak. Over dit 
drempeltijdvak van 15 maanden na afloop van het desbetreffende jaar 
wordt geen rente vergoed. Met betrekking tot de discussie over de 
noodzaak van het hanteren van een dergelijk drempeltijdvak verwijzen wij 
naar de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de 
heffingsrente (Kamerstukken II 1985/86, 19 557) en met name naar de 
discussie over het verworpen amendement (op stuk nr. 13) dat ertoe 
strekte het drempeltijdvak te laten vervallen. 

10.4. Vermogensbelasting 

Individualisering ondernemingsvrijstelling 

Naar aanleiding van de uitnodiging van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
de eis van het feitelijke ondernemerschap in artikel 5, tweede lid, van de 
Wet op de vermogensbelasting 1964 te motiveren, merken wij het 
volgende op. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld, geeft de 
genoemde bepaling uitvoering aan het voorlopige regeringsstandpunt 
inzake het rapport «Loon naar werken» van de commissie meewerkende 
vrouw in het eigen bedrijf (Kamerstukken II, 1987/88, 19 622, nr. 4). De 
doelstelling van de in dit rapport ter zake neergelegde voorstellen van 
deze commissie is een nadere erkenning van de eigen positie van de 
gehuwde vrouw als ondernemer. Gelet op dit doel zou de individualisering 
van de ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting alleen betrek-
king dienen te hebben op situaties waarin beide echtgenoten in fiscale zin 
feitelijk ondernemer zijn. Bij het zonder meer verdubbelen van de vrijstelling 
voor gehuwden-ondernemers zou immers geheel voorbij worden gegaan 
aan de eigen positie van de gehuwde vrouw als ondernemer en zou aan 
dit doel worden voorbij geschoten. Bovendien zou dit gemakkelijk kunnen 
leiden tot onbedoeld gebruik; in dit verband wijzen wij op het creëren van 
een commanditaire vennootschap tussen echtgenoten louter teneinde 
tweemaal de ondernemingsvrijstelling te verkrijgen. Daarom hebben wij 
aan de individualisering van de ondernemingsvrijstelling een beperkte 
toepassing gegeven door de eis van het feitelijke ondernemerschap te 
stellen. 

Op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie naar de stand van zaken 
met betrekking tot de in 1984 toegezegde studie ter zake van individuali-
sering van inkomsten uit vermogen voor gehuwden zijn wij hiervoor in 
onderdeel 10.2 ingegaan onder «Toerekening van inkomensbestanddelen». 

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie kan 
worden medegedeeld dat de resultaten van het onderzoek naar de 
toepassing van de zogenaamde 80%-regeling in de vermogensbelasting 
waarschijnlijk voor de zomer 1989 beschikbaar zullen komen. 

10.5. Dividendbelasting 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen waarom niet van de 
gelegenheid gebruik is gemaakt artikel 44 van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 ook van toepassing te verklaren voor de heffing van de 
dividendbelasting. In het verleden heeft de tweede ondergetekende zich 
verschillende keren - laatstelijk in Kamerstukken II, 1985/86, 19 200, 
hoofdstuk IX B, nr. 12, blz. 17 - op het standpunt gesteld dat ook zonder 
uitdrukkelijke bepaling dienaangaande artikel 44 van toepassing is voor 
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de dividendbelasting. Thans is deze kwestie onderworpen aan het oordeel 
van de Hoge Raad (Hof 's-Gravenhage 17 februari 1988, nr. 2764/86, 
Vakstudie Nieuws 1988, blz. 1757). Nadat de Hoge Raad arrest heeft 
gewezen, zal de tweede ondergetekende zijn standpunt zo nodig opnieuw 
bepalen. 

10.6. Overgangsregeling middeling 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen welke technische 
bezwaren er bestaan tegen directe integrale invoering van de nieuwe 
middelingsregeling in 1990, zodat ook de jaren 1988 en 1989 en verder 
in de nieuwe regeling kunnen worden betrokken. Ook de leden van de 
S.G.P.-fractie stellen de vraag waarom het jaar van invoering niet mag 
worden opgenomen in het nog op basis van de huidige regeling af te 
handelen herrekentijdvak. 

Ter voorkoming van een mogelijk misverstand wijzen wij erop dat het 
jaar van invoering van de nieuwe middelingsregeling het eerste kalenderjaar 
mag vormen van een herrekentijdvak waarop die regeling toepassing kan 
vinden. Voorts is in artikel IX, derde lid, een overgangsmaatregel voorge-
steld op grond waarvan het mogelijk is dat de kalenderjaren 1988 en 
1989 samen een herrekentijdvak vormen. 

De nieuwe middelingsregeling vertoont aanzienlijke verschillen met de 
huidige regeling. De hierna opgesomde verschillen maken het onmogelijk 
de regelingen op één noemer te brengen. Ten eerste vindt tegelijkertijd 
met de invoering van de gewijzigde middelingsregeling de invoering 
plaats van een sterk gewijzigde tariefstructuur (met inbegrip van gewijzigde 
belastingvrije sommen) welke op zich reeds onbedoeld aanleiding tot een 
middelingsteruggaaf zou kunnen zijn. Ten tweede speelt daar het herlei-
dingsprobleem doorheen dat voortvloeit uit het feit dat in de voorgestelde 
middelingsregeling de in de nieuwe tariefstructuur geïntegreerde premie-
heffing mede in de middeling wordt betrokken terwijl dit bij de huidige 
middelingsregeling niet gebeurt. Ten derde komt daar overheen de 
herleidingsproblematiek samenhangend met de overgang van belastbare 
inkomens naar heffingsinkomen; door de brutering en overheveling 
ontstaan inkomensverschillen tussen de jaren ervóór en erna welke op 
zichzelf beschouwd - ook weer onbedoeld - aanleiding tot een middelings-
teruggaaf zouden kunnen zijn. Ten slotte speelt de herleidingsproblema-
tiek een rol als gevolg van het voorstel de grondslag voor de middelings-
regeling uit te breiden van winst uit een zelfde onderneming of loon uit 
een zelfde dienstbetrekking naar de belastbare som. 

Gelet op de geschetste cumulatieve herleidingsproblematiek menen 
wij, zulks ten antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de 
S.G.P.-fractie, dat er geen sprake van is dat de balans hier teveel naar het 
belang van de fiscus zou zijn doorgeslagen. 

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

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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Bijlage 1 Overzicht splitsingstelsels 

Bij het bezien van het hier gepresenteerde overzicht van bestaande 
splitsingstelsels moet worden bedacht dat niet meer dan een grove 
indicatie van de consequenties kan worden afgelezen. Het is moeilijk een 
precieze uitwerking in beeld te brengen. Daarbij zou moeten worden gelet 
op de uitwerking van de systemen voor al dan niet gehuwde alleenverdie-
ners en tweeverdieners en voor alleenstaanden of alleenstaande ouders 
op diverse inkomensniveau's en bij verschillende verhoudingen van de 
inkomensaanbreng. Tevens zou daarbij de in de diverse landen bestaande 
tariefopbouw moeten worden betrokken. 

Meer in het algemeen merken wij op dat in de verhouding tweeverdiener 
- alleenverdiener verschillende systemen denkbaar zijn tussen volstrekte 
individualisering enerzijds en verplichte samentelling met «fuil split» 
anderzijds. Naarmate de keuze op meer splitsing valt doet zich een aantal 
belangrijke veranderingen in relatieve inkomensposities voor. In de eerste 
plaats zal de relatieve positie van de alleenverdiener gunstiger worden 
ten opzichte van de positie van de tweeverdiener. In de tweede plaats 
wordt de relatieve positie van alleenstaanden ongunstiger. Indien men 
deze groep vervolgens toch zou willen ontzien zouden meer problemen in 
de uitvoering ontstaan. Daarmee zou ook de mogelijkheid tot fraude 
toenemen. In de derde plaats is van belang of de samentelling en 
splitsing voor zowel gehuwden als ongehuwden zal gelden. Als dit niet 
het geval is zal de relatieve positie van de alleenverdienende ongehuwde 
samenwoner slechter worden, evenals de relatieve positie van de onge-
huwde tweeverdieners met een ongelijke inkomensaanbreng. 

De volgende landen kennen een splitsingstelsel. 

België (wisselkoers juni '88 per 100 Bfr. = 5,3740) 

Er is een gelimiteerd splitsingstelsel van toepassing voor gehuwde 
alleenverdieners met inkomen tot Bfr. 775 000. De belasting wordt 
berekend over 72% van het inkomen en dan vermenigvuldigd met de 
factor 100/72. Gehuwde tweeverdieners worden apart in de heffing 
betrokken voor hun arbeidsinkomsten. Het splitsingsysteem kan ook 
worden toegepast bij gehuwde tweeverdieners indien dit voor hen 
voordeliger zou zijn. 

Voor inkomens tussen Bfr. 775 000 en Bfr. 1 550000 is splitsing ook 
mogelijk doch het voordeel is beperkt tot een vaste aftrek van Bfr. 
21 980. 

Voor inkomens boven Bfr. 1 550000 is het normale systeem van 
toepassing. Heffing over de som van de inkomens van beide echtgenoten 
verminderd met een vaste aftrek van Bfr. 10 346. 

In de hervormingsvoorstellen wordt een nieuw systeem voorgesteld. Bij 
een alleenverdienerssituatie wordt dan 30% van het inkomen aan de 
echtgeno(o)t(e) als inkomen toegerekend met een maximum van Bfr. 
270000. 

Frankrijk (wisselkoers juni '88 per 100 Ffr. = f33,315) 

Bij gehuwden is een splitsingstelsel van toepassing. De belastbare som 
wordt gedeeld door een factor die gelijk is aan het aantal personen in het 
gezin waarbij kinderen meetellen voor een half. Uitgaande van een 
echtpaar met twee kinderen zou de factor drie bedragen. De belasting 
wordt dan berekend over een derde van de belastbare som en de uitkomst 
wordt vermenigvuldigd met drie. Het verschil tussen de op de hiervoor 
genoemde wijze berekende belasting en de belasting voor een echtpaar 
zonder kinderen (factor 2) mag niet meer bedragen dan Ffr. 21 540. Zo 
het verschil groter is wordt de belasting berekend over de belastbare som 
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gedeeld door de factor 2 (gehuwden zonder kinderen). De dan berekende 
belasting wordt verminderd met het maximale verschil van Ffr. 21 540. 

Bondsrepubliek Duitsland (wisselkoers juni '88 per 100 DM = f 112,42) 

Er is een optioneel splitsingstelsel. Over het algemeen worden gehuwden 
echter gezamenlijk in de heffing betrokken. De belasting wordt berekend 
over de helft van het gezamenlijke inkomen en vervolgens met twee 
vermenigvuldigd. 

Ierland 

Ierland kent bij gezamenlijke aangifte door gehuwden een stelsel 
waarbij de belastingvrije som en de schijflengten worden verdubbeld. 

Verenigde Staten 

De Verenigde Staten kennen een stelsel waarbij verschillende tarief-
structuren bestaan voor personen die alleen aangifte doen en voor 
personen die gezamenlijk aangifte doen. Voor deze laatste groep gelden 
verlengde schijven (tot en met de tweede schijf is de lengte verdubbeld, 
daarboven geldt een kleinere verlenging). 
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Bijlage 2 Frequentie van enige aftrekposten en huurwaardeforfait naar 
inkomensklassen van het schijventarief (raming 88) 

Tabel 1 Aftrek werkelijke kosten bij inkomsten bij arbeid (niet winstsfeer) 

Marginaal tarief Aantal ( x 1000) Bedrag (x min gids) 

0 35,5 104,5 
14% 36,5 106,8 
24% 43,7 139,8 
32% 121,5 420,5 
4 1 % 94,4 351,2 
51% 67,3 274,0 
60% 28,5 132,6 
66% 10,7 59,1 
69% 10,0 66,2 
72% 2,0 13,5 

Totaal 450,1 1668,2 

Tabel 2 Huurwaarde eigen woning 

Marginaal tarief Aantal ( x 1000) Bedrag ( x min gids.) 

0 70,0 55,9 
14% 260,7 169,5 
24% 359,2 245,2 
32% 728,9 549,2 
4 1 % 282,1 260,2 
5 1 % 175,8 192,6 
60% 87,0 109,6 
66% 40,0 59,6 
69% 38,0 68,6 
72% 11,0 28,0 

Totaal 2052,6 1738,5 

Tabel 3 Aftrek buitengewone lasten wegens ziekte 

Marginaal tarief Aantal ( x 1000) Bedrag ( x min gids) 

0 102,8 381,7 
14% 242,3 433,8 
24% 187,8 283,6 
32% 209,1 327,2 
4 1 % 71,4 138,7 
5 1 % 41,4 96,9 
60% 17,6 50,0 
66% 8,7 28,0 
69% 8,7 37,9 
72% 3,4 17,9 

Totaal 893,5 1795,6 

Tabel 4 Buitengewone lasten studie 

Marginaal tarief Aantal (x 1000) Bedrag ( x min) 

0 32,2 68,7 
14% 40,0 58,0 
24% 47,2 65,3 
32% 95,1 124,9 
4 1 % 27,5 39,8 
5 1 % 10,4 18,1 
60% 2,7 6,0 
66% 1,3 1,8 
69% 0,8 1,9 
72% 0,2 1,9 

Totaal 257,5 386,4 
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B i j l a g e 3 Bedragen voorzieningen A A W naar hoofd- en subgroepen* 

hoofd 'en subgroep 1987 

verrichten van arbeid 
scholing en omscholing 
werkaanpassingen 
aanpassing werkomgeving 

financiële voorzieningen voor (zelfstandige) arbeid 
overige 

verplaatsen buiten 
gesloten vervoer zonder aanpassingen, bruikleen 
gesloten vervoer met aanpassingen, bruikleen 
aanpassingen aan eigen vervoermiddel 
aanpassingen t.b.v. vervoermiddel in bruikleen 
vergoedingen kosten vervoer 
open vervoer (invaliden- en wandelwagens) 
open vervoer (fietsen, bromfietsen, etc.) 
overige 

verplaatsen binnen 
voor jeugdigen 
rolstoel met handaandrijving, bruikleen 
rolstoel met elektrische aandrijving, bruikleen 
aanpassingen rolstoel 
verrijdbare lift 
overige 

wonen 
algemene bouwkundige voorzieningen 
liften 
in de badkamer 
voor closetgebruik 
verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 
financiële regeling 
extra woonkosten 
overige woonaanpassingen 
overige 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 
hulpmiddelen voor lopen 
hulpmiddelen voor zitten 
hulpmiddelen voor slapen 
(aangepaste) tafels, bureaus, werkbladen etc. 
overige 

transporteren 558 496 

" Ontleend aan de Kwartaalstatistiek voorzieningen AAW, jaartabel 1987. 

(x f 1 000 

6 763 
1 069 
296 

1 135 
542 

20 706 
20 408 
9 427 
2 386 

385 919 
20 092 
5 646 
1 070 

313 
9 971 

25 067 
5 172 
1 880 

86 

126 
756 

2 440 
361 
13 
26 

2 353 
2 751 
141 

955 
8 753 
8917 
173 

13 060 
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hoofd- en subgroep 1987 

transport 

huishouden 
voedsel bereiden/opdienen/opbergen 
schoonmaken 
kinderverzorging 
naaldwerken 
vergoeding huishoudelijke hulp 
overige 

communicatie 
schrijven 
(af)lezen 
spreken/horen 
overige 

ontwikkeling en ontspanning 
vergoeding kosten aanschaf gebruikelijke middelen 
aanpassing aan gebruikelijke middelen 
specifieke middelen 
vergoeding (extra) kosten 
overige 

genees- en heelkundig 
prothesen 
orthesen 
vergoeding kosten extra slijtage en bewassing 
speciale apparatuur, hulpmiddelen 

specialistische hulp en trainingen 
verzorging 
overige 

overige 

totaal 664 372 

(x f 1 000) 

558 469 

297 
34 
118 
6 

71 470 
68 

1 115 
881 

3 049 
1 156 

57 
38 

1 327 
128 
59 

98 
93 

29 507 
78 
146 

11 080 
398 

- 6 300 
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Bijlage 4 Overzicht van de inkomensmutaties behorend bij het in 
hoofdstuk 7 opgenomen hypothetische Oort-I tarief 

Tabel 1 Procentuele mutaties in het besteedbaar inkomen voor werknemers 

Huidig huidig heffings- Tariefgroep 
bruto inkomen belastbaar inkomen I II III IV 

inkomen 

5 000 4 105 5 393 18.4 18.4 27.7 27.7 
10 000 8 383 10 806 - 0.4 - 1.4 19.0 13.9 
15 000 12 662 16 220 - 2.5 - 6.8 56 2.2 
20 000 16 957 21 736 - 3.9 - 7.1 0.2 - 1.1 
25 000 21 259 27 200 - 2.6 - 7.3 - 1.2 - 2.3 
25 761 21 849 27 950 - 2.4 - 7.0 - 1.4 - 2.4 
30 000 24 968 31 912 - 1.5 - 5.7 - 2.1 - 2.3 
35 000 29 648 36 585 0.7 - 4.5 - 1.3 - 1.5 
40 000 32 328 41 258 25 - 2.4 - 0.6 - 0.3 
45 000 35 923 45 824 3.9 - 0.6 1.0 1.3 
50 000 39 391 50 230 5.1 0.8 2.3 2.5 
60 000 46 329 59 040 4.6 0.0 2.5 2.5 
70 000 53 266 67 851 4.3 - 0.1 2.0 2.1 
80 000 62 077 77 644 43 - 0.3 0.8 1.2 
90 000 71 567 87 134 3.2 - 0.9 0.1 0.5 
100 000 81 057 96 624 1.9 - 2.5 - 1.2 - 0.9 
1 25 000 104 782 120 349 0.6 - 3.4 - 2.6 - 2.3 
1 50 000 128 507 144 074 - 0.1 - 3.6 - 2.6 - 2.4 
200 000 175 957 191 524 - 0.4 - 3.4 - 27 - 2.4 

Tabel 2 Procentuele mutaties in het besteedbare inkomen voor zelfstandigen 

Fiscale huidig heffings- Tafiefgroep 
winst belastbaar inkomen I II III IV 

inkomen 

5 000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10 000 2 745 3 040 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 000 6 740 7 465 0.8 0.0 0.0 0.0 
20 000 10 736 11 890 -0.8 - 10.1 0.0 0.0 
25 000 15 455 16315 - 1.2 - 7.6 0.5 - 1.0 
30 000 17 996 20 740 - 1.9 - 3.9 - 0.4 - 1.0 
35 000 20 071 25 165 - 1.5 - 4.1 0.3 - 0.9 
40 000 23 298 29 590 - 0.9 - 3.7 - 0.9 - 1.5 
45 000 26 782 34 015 00 - 3.0 - 0.8 - 1.0 
50 000 30 266 38 440 1.1 - 2.0 - 0.4 - 0.5 
60 000 37 250 47310 2.9 0.2 1.1 1.3 
70 000 44 336 56310 3.4 0.2 2.3 2.1 
80 000 52 233 66 340 3.0 0.1 1.6 1.7 
90 000 61 004 76 370 3.3 0.0 0.8 1.1 
100 000 70 004 85 370 2.6 - 0.4 0.3 0.6 
125 000 92 504 107 870 08 - 2.1 - 1.3 - 1.0 
1 50 000 115 004 130 370 0.7 - 2.2 - 1.6 - 1.3 
200 000 164 231 179 597 - 0.1 - 2.5 - 2.0 - 1.8 
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Tabel 3 Procentuele mutaties in het besteedbaar inkomen voor bejaarden 

Huidig huidig heffings- Tariefgroep 
bruto inkomen belastbaar inkomen I + II III + IV 

inkomen 

14 112* 13712 15 527 - 0.9 
15 000 14 600 16415 - 1.3 
20 000 19 600 21 415 - 3.0 
20 358** 19 958 21 773 - 0.9 - 3.1 
25 000 24 600 26 415 - 2.2 - 2.2 
30 000 29 600 31 415 - 2.2 - 0.8 
35 000 34 600 36 415 - 1.4 1.4 
40 000 39 600 41 415 0.4 3.1 
45 000 44 600 46 415 2.0 5.1 
50 000 49 600 51 415 3.4 67 
60 000 59 600 61 415 7.4 3.7 
70 000 69 600 71 415 5.8 2.7 
80 000 79 600 81 415 4.8 2.5 
90 000 89 600 91 415 5.0 26 
100 000 99 600 101 415 5.1 1.7 
1 25 000 124 600 126415 4.4 2.0 
1 50 000 149 600 151 415 4.1 1.5 
200 000 199 600 201 415 3 2 0.9 

" AOW voor aan alleenstaande. 
"" AOW voor een echtpaar. 
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Bijlage 5 Overzicht begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder, ongehuwde en gehuwde 

alleenstaande 
alleenstaande ouder 

ongehuwde 

— gehuwde 

Sociale zekerheid 

— zie ongehuwde; 
— de ongehuwde die een kind 
heeft jonder dan 18 jaar dat 
niet als eigen kind, aangehuwd 
kind of pleegkind tot het 
huishouden van een ander 
behoort en voor wie hij op 
grond van de Algemene 
Kinderbijslagwet kinderbijslag 
ontvangt dan wel zal 
ontvangen; 
— de ongehuwde alsmede 
degene die duurzaam 
gescheiden leeft van zijn 
echtgenoot; 
— de gehuwde die niet 
duurzaam gescheiden leeft van 
zijn echtgenoot; 
— als gehuwd of als 
echtgenoot worden mede 
aangemerkt, niet gehuwde 
personen van verschillend of 
gelijk geslacht die duurzaam 
een gezamelijke huishouding 
voeren, tenzij het personen 
betreft tussen wie 
bloedverwantschap in de 
eerste of tweede graad 
bestaat. 

Tarief loon- en 
inkomstenbelasting 

— idem; 
— de ongehuwde die een 
huishouding voert met een eigen 
kind, stiefkind of pleegkind dat in 
belangrijke mate door hem wordt 
onderhouden en die deze 
huishouding voert met geen 
ander dan eigen kinderen, 
stiefkinderen of pleegkinderen 
jonger dan 27 jaar; 

— idem; 

idem; 

- gelijke behandeling van 
gehuwden en van ongehuwden 
van 27 jaar1 of ouder die een 
gezamenlijke huishouding 
voeren. 

1 18 jaar indien de belastingplichtige niet in belangrijke mate door zijn ouders wordt onder-
houden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 8 107 


