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20 595 Herziening van de belastingheffing naar 
aanleiding van de voorstellen van de commissie 
tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de 
inkomstenbelasting. W e t vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 
inkomstenbelasting 

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID EN VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 13 december 1988 

Bij brief van 1 5 november 1988 legt de Bijzondere commissie vereen-
voudiging loon- en inkomstenbelasting ons enkele vragen voor in 
verband met de verdere parlementaire behandeling van de wetsvoor-
stellen inzake de vereenvoudiging van de belasting- en premieheffing. 
(Zie bijlage) 

Wat de eerste vraag betreft, merken wij op dat het wetsvoorstel inzake 
de aanpassing van de APPA op 31 oktober jl. aan de Tweede Kamer is 
gezonden (kamerstukken II, 20 911). Het wetsvoorstel ter zake van de 
IHS zal nog vóór Kerst bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het 
wetsvoorstel inzake de aanpassing van de WSF is op 6 december jl. aan 
de Koningin gezonden met het voorstel te bevorderen dat het bij de Raad 
van State ter overweging wordt gebracht. De minister van Onderwijs en 
Wetenschappen zal alles in het werk stellen om te bevorderen dat dit 
wetsvoorstel u zo mogelijk in de tweede week van januari zal bereiken. 

In antwoord op de tweede vraag delen wij u het volgende mede. Wij 
kennen het standpunt van de Sociale Verzekeringsraad, dat de inrichting 
van de verzekerdenadministraties per 1 januari 1989 plaats moet vinden 
om invoering van de voorstellen-Oort per 1 januari 1990 mogelijk te 
maken. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel 20 854 (invoering 
sociaal-fiscaal nummer) is daarvoor een vereiste. Inmiddels is dit 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer aanvaard en is er bij de Eerste 
Kamer op aangedrongen het wetsvoorstel nog dit jaar te behandelen. 
In principe is de Eerste Kamer hiertoe bereid. 

Ter zake van de plaatsing in het Staatsblad van de Wet op de 
persoonsregistratie is thans duidelijk dat dit niet vóór 1 januari 1989 zal 
geschieden. Het niet van kracht zijn van dat wetsvoorstel stuit echter niet 
op onoverkomelijke problemen aangezien het wetsvoorstel invoering 
sociaal-fiscaal nummer zodanige bepalingen ter bescherming van de 
privacy kent dat deze bescherming voldoende gewaarborgd is. Overigens 
heeft over te nemen nadere tijdelijke maatregelen voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer overleg plaatsgevonden met de Sociale 
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Verzekeringsraad. Over de voorgestelde maatregelen zal op 15 
december door de Sociale Verzekeringsraad worden beslist. 

Mocht onverhoopt blijken dat de behandeling van het wetsvoorstel 
invoering sociaal-fiscaal nummer in de Eerste Kamer niet vóór 1 januari 
1989 zal zijn afgerond, dan ontstaat een situatie waarop de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsdan terug zal komen. 

Tot slot zij met betrekking tot de beoogde invoeringsdatum van de Oort-
voorstellen van 1 januari 1990 opgemerkt dat uit overleg met de Sociale 
Verzekeringsraad is gebleken dat afronding eind januari 1989 van de 
behandeling van de wetsvoorstellen-Oort door de Tweede Kamer voor de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen niet op onoverkomelijke 
problemen zal stuiten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. de Koning 
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Bijlage 's-Gravenhage, 1 5 november 1988 

Aan de Staatssecretaris van Financiën 

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Met betrekking tot de te volgen procedure inzake de wetsvoorstellen 
welke in handen zijn gesteld van de bijzondere commissie voor de 
vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting is tot nu toe een 
tentatief tijdschema gehanteerd dat uitging van plenaire behandeling 
voor Kerst. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat dit schema niet meer op een 
verantwoorde wijze kan worden gehaald. 

De commissie acht het gewenst dat plenaire behandeling zo spoedig 
mogelijk na het Kerstreces plaatsvindt. Zij is in beginsel bereid eraan mee 
te werken dat de eindstemming over de zes wetsvoorstellen die nu in 
onderzoek zijn uiterlijk op 2 februari 1989 kan plaatsvinden. Ten 
behoeve van een zorgvuldige voorbereiding van de plenaire behandeling 
dient de schriftelijke voorbereiding naar haar oordeel zo mogelijk vóór 
Kerst, doch in ieder geval nog dit kalenderjaar te zijn afgerond. Zij is 
voornemens de inbrengdata voor de eindverslagen voor de wetsvoor-
stellen 20 873 en 20 874 te stellen op 13 december a.s., uiteraard onder 
het behoud van een tijdige inzending van de memories van antwoord. 

Met het oog op de plenaire behandeling zou de commissie de regering 
nog een tweetal vragen willen voorleggen. In de eerste plaats wil zij 
gaarne vernemen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de 
indiening van de drie resterende wetsvoorstellen in het kader van de 
Oort-operatie (aanpassing APPA, IHS en studiefinanciering). Zij gaat 
ervan uit dat de Kamer ten tijde van de plenaire behandeling tenminste 
kennis heeft kunnen nemen van de teksten van deze wetsvoorstellen. 

Een tweede vraag heeft betrekking op het standpunt van de Sociale 
Verzekeringsraad over de plaatsing in het Staatsblad voor 1 januari a.s. 
van de wetsvoorstellen 20 854 (Invoering van een sociaal-fiscaal 
nummer) en 19 095 (Persoonsregistratie). 

De Raad acht zulks een voorwaarde voor het mogelijk maken van de 
operatie-Oort per 1 januari 1990. 

Graag zou de commissie de standpuntbepaling van de regering terzake 
vernemen. 

De voorzitter van de bijzondere commissie vereenvoudiging loon- en 
inkomstenbelasting, 
M.A.M. Wöltgens 
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