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23483 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzekering (regelingen
met betrekking tot aftrek en belastingvrije
vergoeding van kosten van kinderopvang)

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
6december 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat mede gelet op de recht–

spraak van de Hoge Raad der Nederlanden, het wenselijk is om de
mogelijkheid van aftrek van kosten van kinderopvang te verankeren in de
buitengewone lastenregeling van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
en in samenhang hiermee in de Wet op de loonbelasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzekering een vrijstelling voor vergoedingen ter
zake van kosten van kinderopvang op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzi–
gingen aangebracht.

A.1. Aan artikel 46, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt
aan het slot door een puntkomma, toegevoegd:

d. uitgaven ter zake van kinderopvang van eigen kinderen, stiefkin–
deren en pleegkinderen die jonger dan 12 jaar zijn, voor zover die
uitgaven zijn gedaan voor beroepsmatige kinderopvang en de belasting–
plichtige in het kalenderjaar werkzaamheden buiten zijn huishouden
heeft verricht ter zake waarvan een bedrag van meer dan f 5925 in zijn
onzuivere inkomen is begrepen dan wel ter zake waarvan hij in
aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek.

A.2. Na het negende lid wordt, onder vernummering van het tiende lid
in vijftiende lid, ingevoegd:

10. Uitgaven ter zake van kinderopvang van eigen kinderen, stiefkin–
deren en pleegkinderen, die jonger dan 12 jaar zijn, worden, indien wordt
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voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen administratieve
voorwaarden, tot een bedrag van ten hoogste f 10 000 per kind in
aanmerking genomen voor zover die uitgaven meer belopen dan bij
ministeriële regeling vast te stellen bedragen. Voor de vaststelling van
deze bedragen wordt achtgeslagen op de bedragen aan ouderbijdragen
voor kinderopvang die door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur aan de gemeenten worden geadviseerd.

11. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d, wordt onder
beroepsmatige kinderopvang verstaan kinderopvang die buiten verband
van scholing of ziekte wordt verricht door een instelling of natuurlijke
persoon die tegen vergoeding doorgaans gelijktijdig opvang verricht van
meer dan drie kinderen die jonger dan 12 jaar zijn.

12. Ingeval de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar
gehuwd is geweest zonder duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot te
hebben geleefd en voorts ten aanzien van hem niet de meewerkaftrek
van toepassing is, zijn de in het eerste lid, onderdeel d, gestelde
voorwaarden met betrekking tot werkzaamheden buiten het huishouden
mede van toepassing ten aanzien van de echtgenoot. Ten aanzien van
degene die in het kalenderjaar voldoet aan de in artikel 56 gestelde
voorwaarden om in aanmerking te komen voor overdracht van de basis–
aftrek aan de belastingplichtige is de vorige volzin van overeenkomstige
toepassing.

13. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d, het twaalfde
lid en artikel 53, vijfde lid, worden met inkomsten ter zake van het
verrichten van werkzaamheden buiten het huishouden gelijkgesteld
inkomsten genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid anders dan
ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

14. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d, en het
twaalfde lid, kunnen bij ministeriële regeling groepen belastingplichtigen
worden aangewezen die geacht worden inkomsten ter zake van het
verrichten van werkzaamheden buiten het huishouden te verwerven.

B. Artikel 53, zesde lid, vervalt.

C. In artikel 66b wordt in het eerste lid «46, eerste lid, onderdeel b, en
vierde lid» vervangen door: 46, eerste lid, onderdelen b en d, vierde lid
en tiende lid.

ARTIKEL II

In artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 worden de
volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. In het eerste lid wordt in onderdeel f «onderdelen h, I en n»
vervangen door: onderdelen h, I en o.

A.2. Onder verlettering van de onderdelen n, o, p, q en r in onder–
scheidenlijk o, p, q, r en s, wordt na onderdeel m ingevoegd:

n. vergoedingen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten
van beroepsmatige kinderopvang voor eigen kinderen, stiefkinderen en
pleegkinderen die jonger dan 12 jaar zijn, voor zover de vergoedingen
gezamenlijk meer belopen dan een bij ministeriële regeling vast te stellen
bedrag en mits wordt voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen
administratieve voorwaarden;.

Voorts wordt in het in onderdeel s verletterde onderdeel r «onderdeel
n» vervangen door: onderdeel r.
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A.3. Na het zestiende lid wordt, onder vernummering van het zeven–
tiende lid in achttiende lid, ingevoegd:

17. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel n, wordt onder
beroepsmatige kinderopvang verstaan kinderopvang die buiten verband
van scholing of ziekte wordt verricht door een instelling of natuurlijke
persoon die tegen vergoeding doorgaans gelijktijdig opvang verricht van
meer dan drie kinderen die jonger dan 12 jaar zijn.

ARTIKEL III

In artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering worden de
volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. In het eerste lid wordt in onderdee! f «onderdelen h, I en n»
vervangen door: onderdelen h, I en o.

A.2. Onder verlettering van de onderdelen n tot en met u in onder–
scheidenlijk o, p, q, r, s, t, u en v, wordt na onderdeel m ingevoegd:

n. vergoedingen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten
van beroepsmatige kinderopvang voor eigen kinderen, stiefkinderen en
pleegkinderen die jonger dan 12 jaar zijn, voor zover de vergoedingen
gezamenlijk meer belopen dan een bij ministeriële regeling vast te stellen
bedrag en mits wordt voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen
administratieve voorwaarden;.

Voorts wordt in het in onderdeel v verletterde onderdeel u «onderdeel
t» vervangen door: onderdeel u.

A.3. Aan het artikel wordt toegevoegd:
14. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel n, wordt onder

beroepsmatige kinderopvang verstaan kinderopvang die buiten verband
van scholing of ziekte wordt verricht door een instelling of natuurlijke
persoon die tegen vergoeding doorgaans gelijktijdig opvang verricht van
meer dan drie kinderen die jonger dan 12 jaar zijn.

ARTIKEL IV

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.
2. Artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 vindt met

betrekking tot de in artikel 46, eerste lid, onderdeel d, en tiende lid van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 vermelde bedragen voor het
eerst toepassing bij het begin van het kalenderjaar 1995.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
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