Donderdag 1 november 1984

18de vergadering

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 133 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Andela-Baur, Beckers-de
Bruijn, Ter Beek, De Beer, Beinema,
Van den Bergh, J. D. Blaauw, P. M.
Blauw, De Boois, Borgman, Braams,
Brouwer, Buikema, Van der Burg,
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen,
Couprie, Dales, Dees, Van Dijk,
Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van der
Doef, Dolman, Engwirda, Ernsting,
Van Erp, Van Es, Eshuis, Evenhuis,
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber,
Franssen, Gerritse, De Grave, Groenman, Haas-Berger, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van
der Hek, Herfkens, Hermans, Hermes,
Hermsen, Hummel, Van lersel,
Jabaaij, Jacobse, Janmaat, JorritsmaLebbink, Kamp, Keja, Knol, De Kok,
Kombrink, Konings, Van der Kooij, De
Korte, Korthals, Kosto, KraaijeveldWouters, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van
der Linden, Linschoten, LucassenStauttener, Meijer, Metz, Mik, Moor,
Van Muiden, Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels, Van Noord,
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten,
Den Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe,
De Pree, Rempt-Halmmans de Jongh,
Rienks, Van Rossum, Salomons, Van
der Sanden, Schartman, Schutte, Van
der Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar,
Terpstra, Tommei, Van den Toorn,
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries,
Waalkens, De Waart, Wagenaar,
Wallage, Weijers, Weisglas, WesselTuinstra, Wiebenga, Willems, Wolters,
Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren Van Leijenhorst, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Koning, staatssecretaris van
Financiën, De Graaf, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Kappeyne van de
Coppello, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
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Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Wijziging van
hoofdstuk III (Ministerie van Algemene
Zaken) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1983
(verzamelontwerp; tweede wijzigingsvoorstel) (18475).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring van
de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsvoorstellen:
Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting; derde fase
tweeverdieners (18519);
Bestendiging voor 1985 van de
tijdelijke verhoging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting (18520);
Tegemoetkoming in de inkomstenbelasting voor de kosten van kinderopvang van tweeverdieners voor het
kalenderjaar 1984 (18643)
en van:
- de motie-Groenman over de
toepassing van tax credits (18519, nr.
29);
- de motie-Groenman over een
verdere gelijke behandeling van
gehuwden en ongehuwden, die in
vergelijkbare omstandigheden
verkeren (18 519, nr. 30);
- de motie-Eshuis/Beckers-de Bruijn
over het doen van een onderzoek naar
systemen van draagkrachtmeting
(18519, nr. 32);
- de motie-Van der Spek over een
aanzienlijke uitbreiding van de
voorzieningen voor kinderopvang
(18519, nr. 33).
De Voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden ontvangen van de
staatssecretaris van Financiën op
vragen, gesteld in eerste termijn.
Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering.
[Het bijvoegsel is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 2

Ingekomen stukken
Algemene Zaken
Tweeverdieners

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Nog geen jaar geleden
hebben wij hier in deze Kamer
gesproken over een wetsvoorstel met
een lange naam, dat ondanks ook
mijn streven naar een duidelijk en
juist taalgebruik bekend is geworden
als de tweede fase tweeverdieners.
Men moet zijn verlies weten te nemen
en daarom hebben wij de naam
veranderd en heet het wetsvoorstel
waarover wij thans spreken heel
huiselijk 'derde fase tweeverdieners'.
Ik geloof dat die wijziging symbolisch is. Wij hebben geprobeerd, met
onze wijzigingsvoorstellen de loon- en
de inkomstenbelasting zoveel mogelijk
aan te passen aan het algemene
gevoelen. Ik durf vol te houden dat wij
daarin, ondanks de soms forse kritiek
zowel buiten als binnen deze Kamer
geuit, redelijk zijn geslaagd. Het is
natuurlijk een probleem om een
voorstel te maken dat ruimte moet
bieden aan zeer verschillende maatschappelijke omstandigheden en dat
ook ruimte moet bieden aan een
veelheid van opvattingen. De heren
Van lersel en De Grave hebben wat
dat betreft een illustratief voorbeeld
gegeven door te verwijzen naar het
desbetreffende rapport van de
Vereniging voor belastingwetenschap.
Er bestaat niet één onomstreden
wetenschappelijke opvatting op dit
punt.
De heer De Grave heeft een helder
betoog gehouden waarin hij de
relatieve betekenis van draagkrachtnoties heeft uiteengezet. Het zal hem
niet verbazen dat ik mij daarin
goeddeels kan vinden, ook al is het
mogelijk binnen een liberale visie
ruimte aanwezig te doen zijn, om
rekening te houden met draagkrachtfactoren als het behoren tot een
leefeenheid. De conclusie van de
geachte afgevaardigde dat per saldo
een structuur moest worden gezocht
die recht doet aan de verschillende
opvattingen, deel ik zonder meer. De
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heer Kombrink heeft naar mijn
mening terecht geconcludeerd dat
voor concrete invullingen in de
structuur politieke beslissingen
noodzakelijk zijn.
Het streven van de regering om met
een wetsvoorstel bij de Kamer te
komen dat - ik druk mij nu met een
dubbele ontkenning uit - voor zo min
mogelijk mensen onaanvaardbaar is,
heeft bij dit beladen onderwerp een
rechtstreeks gevolg, namelijk dat de
voorstellen door vrijwel niemand
zonder kritiek worden begroet. Als
was het te eigener verdediging, zou ik
aan het begin van mijn antwoord
willen ingaan op een aantal positieve
aspecten van het wetsvoorstel. Deze
positieve aspecten maken dat ik het
voorstel met kracht en overtuiging
verdedig. Over de verschillen van
inzicht waaraan in de Kamer in den
brede uiting is gegeven, kom ik nog
uitvoerig te spreken.
Als ik terugkijk op de discussies
over de tweede fase en als ik denk
aan de eerste ervaringen die daarmee
zijn opgedaan, lijkt het mij niet
gewaagd om vast te stellen dat
niemand wil terugkeren naar het
systeem dat vóór 1984 gold. Een
tweede vaststelling is dat ook niemand
de huidige tweede fase wil behouden.
Deze overeenstemming, dat er een
volgende stap moet worden gezet
zodat de tweede fase niet ook in het
jaar 1985 geldt, acht ik belangrijk. Ik
erken daarbij, dat er verschil van
inzicht is over de richting en over de
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grootte van deze stap, maar een pas
op de plaats is naar mijn mening geen
oplossing.
De regering heeft gekozen voor een
voorstel waarbij in ieder geval recht
wordt gedaan aan de wens tot
aanpassing van een aantal onderdelen
die ook het vorige jaar in dit huis met
een aanzienlijke mate van overeenstemming naar voren is gekomen. Ik
denk daarbij aan het wegnemen van
de schokeffecten. Ik besef tegelijkertijd
dat wij naar de mening van een aantal
leden niet ver genoeg zijn gegaan. Ik
voeg daaraan toe dat de individualisering van de toerekening van vermogensinkomsten, om een voorbeeld te
noemen, vooralsnog moet afstuiten
op praktische onmogelijkheden. Bij
het bezien van de fiscale positie van
de meewerkende echtgenoot, waarop
ik in het vervolg van mijn betoog nog
uitvoerig zal spreken, zijn er niet
alleen de premie-effecten, maar ook
uitvoeringsproblemen die een nadere
studie noodzakelijk maken. Ik ben
verder van mening, dat op het gebied
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer forse verbeteringen
zijn aangebracht, waardoor veelbesproken knelpunten zijn weggenomen,
ook al zal niet iedereen vinden dat de
regering ver genoeg is gegaan.
Ik noemde een aantal onderdelen
die in de gedachtenwisseling met de
Kamer aan de orde zijn gekomen, al
zijn daarop in het debat niet altijd de
felste schijnwerpers gericht geweest.
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Dit neemtniet weg, dat hetontwikkelen
van deze voorstellen en van de
onderdelen waarover in het geheel
niet is gesproken, veel werk heeft
gekost. Ik dank de heer De Grave dan
ook voor de woorden van erkentelijkheid die hij aan het adres van mijn
medewerkers heeft gesproken. Het is
duidelijk niet alleen een voorstel tot
wijziging van de tariefstructuur. Wij
hebben op tal van terreinen veel
moeten bezien en veel moeten
bestuderen. Daarbij zijn de ene keer
orthodoxe en de andere keer wat
minder orthodoxe, maar niet minder
creatieve oplossingen aan de gedachtengang voorbijgegaan.
Probleem is echter wel dat een op
zichzelf bezien aantrekkelijke oplossing
minder bruikbaar kan blijken te zijn
als de rest van het bouwwerk wordt
opgetrokken. Er moet in een kader
als dat waarmee wij thans bezig zijn
niet één probleem worden opgelost,
maar er moet een complex en
samenhangend geheel worden
ontwikkeld. Wat dit betreft, hebben de
critici het gemakkelijker.
Overigens ben ik blij dat de meeste
suggesties die zijn genoemd ook door
ons zelf zijn overwogen.
Ik wil mijn erkenlijkheid erover
uitspreken dat de Kamer bereid is
geweest, opnieuw in een hoog tempo
en tegelijkertijd met grote diepgang bij
te dragen aan de meningsvorming
over het voorliggende wetsvoorstel. Ik
heb gepoogd, hieraan mijn medewerking te verlenen door in even hoog
tempo en - naar ik hoop - ook met
een niet minder grote diepgang te
antwoorden. Ik betreur het dat
sommigen, zoals mevrouw Eshuis,
het tempo toch te hoog vonden. Ik
meen dat haar negatieve oordeel over
de uitkomst daardoor nogal werd
beïnvloed.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Dis heeft in dit verband teleurgesteld gereageerd op het in zijn ogen
onvoldoende aandacht besteden aan
de door hem geformuleerde uitgangspunten. Ik heb in de stukken - de
geachte afgevaardigde weet dat, hij
heeft mij dat ook buiten deze kamer
gezegd - mijn respect betuigd, maar
hij vond toch dat wij er beter op
hadden moeten ingaan. Ik meen dat ik
dit niet moet doen, niet uit een gebrek
aan waardering voor het consistente
betoog van de geachte afgevaardigde,
maar gelet op de omstandigheid dat
vorig jaar, zowel in deze Kamer als in
de Kamer aan de overzijde van het
Binnenhof, uitvoerig op deze punten
is ingegaan. Het spijt mij te moeten
zeggen, maar ik ben niet in staat om
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nog nieuwe gezichtspunten aan die
discussie toe te voegen. Ik heb begrip
en waardering voor het principiële
standpunt dat de heer Van Dis hierbij
inneemt en ik hoop dat hij de positie
waarin ik mij met betrekking tot dit
antwoord bevind ook begrijpt. Ik
twijfel daar niet aan.
Door al deze inspanningen is het
mogelijk, in overeenstemming met
de toezeggingen, thans de voorstellen
te bespreken die op 1 januari 1985 in
werking kunnen treden. Het was - ik
ontken dat niet - een ambitieus
streven om die derde fase zo snel in
het vooruitzicht te stellen. Ik wil in dit
verband ook aan de heer Kombrink
toegeven dat wij onze voornemens
niet geheel hebben kunnen uitvoeren.
Natuurlijk, tempo heeft nadelen. Ik
meen dat het voordeel dat het
inderdaad mogelijk blijkt om in de
daarvoor voorziene periode fasegewijze een zeer ingrijpende herziening van
een deel van de loon- en de inkomstenbelasting te presenteren, groter
is. Wij hebben - zowel de regering als
de Staten-Generaal, in totaliteit de
wetgever vormende - verwachtingen
gewekt. Ik meen dat het belangrijk is
dat getoond wordt dat wij in staat zijn
om die verwachtingen te vervullen. Ik
wil daarbij geenszins het pleidooi
houden dat het straffe tempo dat wij
ons hierbij hebben opgelegd, op alle
andere fiscale wetgevingsprojecten
wenselijk, laat staan mogelijk is. Wel
wil ik in dit geval het bijzondere
aspect onderstrepen dat de tweede
fase slechts als tussenfase aanvaardbaar was, zodat het goed is dat het nu
ook mogelijk is een meer definitief
bouwwerk te betrekken.
Ik wil overigens opmerken dat
waarschijnlijk iedere keer opnieuw
geprobeerd zal worden, een discussie
als deze, eenmaal op gang gekomen,
binnen een jaar af te ronden wanneer
er budgettaire aspecten aan een
herziening zijn verbonden of wanneer
er een herschikking van de drukverdeling mee gepaard gaat.
De actuele budgettaire ruimte en
het actuele inkomensbeleid staan
immers ieder jaar opnieuw in het
volle licht en die van volgende jaren
verblijven in de schaduw.
Met genoegen heb ik kennis
genomen van de opvattingen - verschillende geachte afgevaardigden,
zoals de heren Kombrink, Van lersel
en De Grave hebben dat gememoreerd - dat na de derde fase enige
rust geboden is. Een nieuw gebouw
moet eerst worden ingewoond,
voordat aan verbouwingen kan
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worden begonnen. Ik wijs erop dat op
veel punten soms verschillende
vermoedens zijn geuit over de
effecten van de diverse onderdelen. Ik
twijfel er echter niet aan dat het enige
jaren zal vergen voor wij daarover wat
meer duidelijkheid kunnen hebben.
Dit laatste geldt ook voor de
maatschappelijke opvattingen en de
maatschappelijke ontwikkelingen die
doorgaans met enige traagheid
reageren op wetswijzigingen. Naar
mijn mening is dat een reden temeer
om nu niet te beraadslagen over
inhoud en tijdstip van een mogelijke
volgende aanpassing, al dan niet fase
4 genaamd. Wel wil ik de heer
Kombrink zeggen dat de 50/100%-verhouding in de belastingvrije sommen
bij het thans voorgestelde systeem
voor verzelfstandiging van de AOWuitkering als dwingend kan worden
ervaren. Dit is een soort van Siamese
tweeling. Daarmee wil ik echter niet
hebben gezegd dat doordoor voor de
toekomst wijziging van die verhoudingen absoluut onmogelijk is geworden.
Het is niet verwonderlijk dat de
voorgestelde tariefsstructuur het
meest de aandacht heeft getrokken.
Het is wellicht het onderdeel waaraan
het meest intensief is gewerkt. Het is
bekend dat het vorig jaar daarvoor al
veel voorbereidend werk was gedaan.
Dat werk heeft ook zijn neerslag
gehad in de debatten over de tweede
fase. De schetsen waren al aanzienlijk
gevorderd toen wij, na 1 januari van
dit jaar, aan het optrekken van het
huidige bouwwerk konden beginnen.
Dat ging niet altijd even gemakkelijk.
Het ging gepaard met passen en
meten. Wie het voorstel bekijkt, zal
zien dat de eerder geschetste structuur
duidelijk te herkennen valt. Wie mijn
bijdrage van het vorig jaar, over de
toen nog vage contouren van de
derde fase, herleest, zal daarin
bevestigd vinden dat niemand zich
verrast behoefde te tonen over de
lijnen van het voorstel zoals dat
uiteindelijk in de uitgangspunten en in
het wetsvoorstel is verwoord.
De heer Van lersel (CDA): Realiseert
de staatssecretaris zich dat de vage
contouren, die het vorig jaar van deze
fase zijn getrokken, nog geen rekening
hielden met het inkomensplaatje dat
voortvloeide uit koopkrachtmutaties
ten gevolge van de individualisering
van de volksverzekeringen?
Staatssecretaris Koning: Dat realiseer
ik mij heel goed. Dat doet niets af aan
mijn betoog. De contouren van de
derde fase zijn al duidelijk te herkennen
geweest. De individualisering van de
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premies volksverzekeringen hebben
bij de optrekken van het gebouw voor
de derde fase een niet onbelangrijke
rol in de voorbereidende discussies
en in de einddiscussies gespeeld. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat juist
op deze dag een voorstel met betrekking tot die individualisering in deze
Kamer zal worden behandeld.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Mag ik uit het betoog van
de staatssecretaris concluderen, dat
de richting van de invulling van de
derde fase reeds was geschetst in dat
onderdeel van de memorie van
toelichting bij de tweede fase?
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik geloof, dat ik zowel in
mijn bewoordingen als in wat ik aan
het adres van de heer Van lersel heb
gezegd, zodanig duidelijk ben geweest,
dat de vraag van de geachte afgevaardigde als retorisch kan worden
aangemerkt.
Het behoeft geen gehein te zijn dat
wij, voor het zover was, tal van
mogelijkheden hebben bezien om de
tariefstructuur zo evenwichtig mogelijk
uit te werken. De letters uit het alfabet
en tal van cijfers, Romeinse en
Arabische, moesten worden benut om
de naar ik schat zo'n vijftig alternatieven uit elkaar te houden. Daarbij
waren er die onderling zo weinig
verschilden, dat koopkrachteffecten
slechts zichtbaar werden als de
afrondingen dat toelieten. De verschillen beperkten zich natuurlijk niet tot
guldens en rijksdaalders. Wie bij
voorbeeld de verschillen beziet tussen
de beide uitersten die in de memorie
van toelichting zijn uitgewerkt, de
volstrekte individualisering in de
tariefstructuur en het splitsingssysteem, neemt waar dat het om forse
inkomensmutaties gaat en ook om
aanzienlijke verschillen in belastingdruk. Het is duidelijk, dat ijver en
toewijdig niet voldoende zijn om
succes te hebben. De Romeinen
zeiden reeds, dat ook al ontbreken de
krachten, toch de wil te prijzen is. Wij
zullen kijken, of de krachten sterk
genoeg zijn. Daarom ga ik nu over
naar de inhoud van de regeling en het
allereerst naar de tariefstructuur.
Achtereenvolgens wil ik drie zaken
aan de orde stellen: de drukverdeling
tussen alleen- en tweeverdieners, de
gevolgen voor de arbeidsmarktparticipatie van in het bijzonder gehuwde
vrouwen en de arbeidstoeslag.
Wanneer ik spreek over de drukverdeling tussen alleen- en tweeverdieners, aanvaard ik als gegeven, dat
niemand voorstellen heeft gedaan om
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de positie van de echte alleenstaanden
te verslechteren. U begrijpt, dat ik mij
daarover verheug. De geachte
afgevaardigde de heer Kombrink ging
in op het feit, dat de procentuele
verhouding tussen alleenverdieners
en alleenstaanden van 78% tot 75%
wordt teruggebracht.
De heer Kombrink (PvdA): Ik wilde uw
positie nog 3% verbeteren.
Staatssecretaris Koning: Ik merk dat.
Ik zie, dat u weer zeer genereus bent. In
de nota naar aanleiding van het
eindverslag is er uitvoerig op ingegaan. Concreet nog antwoord gevende
zou ik willen opmerken, dat dat
percentage van 75 de sociale zekerheid
niet aangaat. Wie in het gegeven
budgettaire kader de drukverdeling
tussen alleen- en tweeverdieners
beziet, moet in de eerste plaats
vaststellen, dat de ruimte die aan de
ene groep ten goede komt, ten koste
gaat van de andere. Over de beperkingen die zijn verbonden aan de
mogelijke inkomensmutaties binnen
een beperkt aantal jaren is al zoveel
geschreven, dat ik het niet alleen
belastingplichtigen die in het spraakgebruik tweeverdieners worden
genoemd, met deze mutaties worden
geconfronteerd. Er zijn ook tal van
anderen die, omdat zij in tariefgroep 1
zijn ingedeeld, evenzo worden
behandeld. Ik denk dan aan de groep
die ik in dit kader de onzelfstandigen
zou willen noemen.
De noodzaak om voorzichtig om te
springen, vooral met negatieve
inkomensmutaties, wordt daardoor
extra benadrukt. De behoedzaamheid
met betrekking tot de inkomensmutaties, versterkt door de effecten van de
voorgenomen individualisering van
de premieheffing is een belangrijk
element. Het kabinet vond het
bereiken van een aanvaardbaar beeld
zo belangrijk, dat daartoe ruimte is
gemaakt door een aanzienlijke belastingverlaging.
Veel is gesproken over de vraag, of
nu precies deze structuur dan wel een
iets andere zou voortvloeien uit de
een of andere theorie, een beginsel,
een onderzoek of wat dan ook.
Verschillende woordvoerders - ik
denk aan mevrouw Beckers en de
heren Van Dis en Wagenaar - hebben
daaraan gisteren ruim aandacht
besteed. Wij hebben gezocht naar
gegevens, en wij hebben bestudeerd,
wat wij daarover konden vinden. Wij
konden daarop echter geen tariefstructuur baseren. Gesteld voor de keuze
- en dat is mogelijk geweest, want wij

Tweede Kamer
1 november 1984

zijn redelijk inventief, vooral mijn
medewerkers - om dan maar een
eigen theorie te ontwerpen of naar
waarheid aan te geven dat de voorgestelde tariefstructuur een pragmatisch
compromis is, hebben wij maar voor
het laatste gekozen. Naar mijn
mening is niemand gediend met
geconstrueerde theoretische beschouwingen die moeten verhullen, dat de
keuze voor een tariefstructuur en een
verdeling van de belastingdruk tussen
alleen- en tweeverdieners uiteindelijk
een politieke en niet een wetenschappelijke keuze is.
Daarom, mijnheer de Voorzitter
- maar dat is over de hoofden van de
geachte afgevaardigden heen - heeft
het mij gestoord, dat deze openheid
ons in de fiscale pers op de kwalificatie
taalvervuiling is komen te staan.
Hetzelfde geldt voor de term - ik zeg
dit met enige agressiviteit - van
mevrouw Groenman: sjoemelen met
draagkracht. De opbouw van de
structuur van de belastingvrije
sommen sluit aan bij de maatschappelijke realiteit, dat er in ons land veel
tweerelaties zijn, vaak met maar één
kostwinner. Ik ben blij dat velen, ook
van degenen, die ernstige kritiek
hebben op het voorstel - zoals het
zogenaamd breed platform - d i e
realiteit aanvaarden en erkennen, dat
in ieder geval in de komende jaren
daarbij moet worden aangesloten.
De geachte afgevaardigden mevrouw Eshuis en mevrouw Beckers
wil ik erop wijzen, dat het door hen
voorgestane recht op eigen inkomen
niet naderbij wordt gebracht door
individualisering van de loon- en de
inkomstenbelasting. De heer Kombrink
heeft er in het voetspoor van mijn
betoog van vorig jaar op gewezen, dat
wellicht juist op het moment, dat een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen zich hebben voltrokken, er
aanleiding is om bij voorbeeld de
alleenverdiener-toeslag te handhaven.
Ik onderschrijf zijn opmerkingen
van harte. Met de heer Van lersel wil
ik vaststellen, dat de omstandigheid,
dat rekening wordt gehouden met
draagkrachtfactoren, die samenhangen met de leefsituatie, niet inhoudt
dat er niet op individuele basis
belasting wordt geheven. Een ieder
kan wel degelijk zelfstandig in de
heffing worden betrokken. Mevrouw
Eshuis meende - naar mijn gevoel ten
onrechte - dat het uitgangspunt van
de individuele heffing daardoor
doorbroken wordt. Ik kan mij overigens
wel voorstellen, dat zij, die hechten
aan een gezins- of samenlevingspatroon, wellicht van mening zijn dat de
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maatschappelijke realiteit, dat velen
dat patroon verkiezen, toch nog
onvoldoende in de voorgestelde
tariefstructuur is vergolden. Evenzeer
kan ik mij voorstellen dat anderen
stellen dat, naarmate het netto effect
van de fiscale tegemoetkoming groter
wordt, meer paren worden gestimuleerd tot het in stand houden van dat
patroon.
Mijnheer de voorzitter, De heer
Schutte heeft mij een evenwichtskunstenaar genoemd. Ik aarzel nog
steeds, of ik dat als een compliment
of een verwijt moet opvatten. Laat ik
het in de meest positieve zin benaderen.
De heer Schutte (GPV): Het is inderdaad positief bedoeld.
Staatssecretaris Koning: De geachte
afgevaardigde suggereerde in zijn
betoog, hij wekte althans die indruk,
dat de derde fase niet veel meer zou
inhouden dan het resultaat van het
zoeken naar een middenpositie. Ik
deel die gedachte niet. Ik sta graag
met beide benen op de grond.
Hoewel het daar misschien naar uit
ziet, is naar mijn mening het zoeken
naar het juiste midden dan ook geen
koorddansen. Ik onderschrijf wat dit
betreft meer het betoog van de heer
Van lersel, die constateerde dat het
belastingstelsel per definitie een
compromissoir karakter draagt,
waarbij vaak uitersten moeten
worden verenigd.
De heer Schutte heeft aan zijn in
mijn ogen consistent betoog opmerkingen verbonden met betrekking tot
zijn voorkeur voor het splitsingstelsel.
Ook de heer Wagenaar heeft dit
gedaan. De heren Kombrink en Van
lersel hebben bij interruptie hierop
gereageerd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
hierover kort willen zijn. Ik denk dat er
in deze Kamer, óók bij de geachte
afgevaardigden die een voorkeur voor
dit stelsel hebben uitgesproken, geen
verschil van mening bestaat naar
aanleiding van de stelling dat op dit
moment een drukverdeling, zoals als
consequentie verbonden aan dit
stelsel, niet aanvaardbaar zou zijn. Dit
zou te grote veranderingen met zich
brengen. Een optiesysteem - ik zeg
het met nadruk - zou daaraan niets
veranderen. Of in de toekomst ter
zake anders zal worden geoordeeld, is
naar mijn mening niet van belang
voor een oordeel op dit moment over
dit wetsvoorstel.
Ik besef dat ik mij beperkingen
opleg door te bepleiten, de discussie
over de derde fase niet te belasten
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met de vormgeving van mogelijke
stelsels. Daarbij zou het erop kunnen
lijken alsof ik onrecht wil doen aan de
betogen van de geachte afgevaardigden de heer Van Dis en anderen, die
opnieuw diepgaande beschouwingen
hebben gewijd aan dit splitsingstelsel,
de contourennota en de vergelding
van de draagkracht.
De heer Kombrink (PvdA): Echter, van
belang is nu dat u instemt met het
gedeelte van mijn betoog, waarin ik
de bezwaren, die u aanvoert tegen het
splitsingstelsel, even zovele bezwaren
noem tegen de voorkeur, die premier
Lubbers in het recent gegeven
interview in 'Opzij' uitsprak voor zo'n
stelsel.
Staatssecretaris Koning: Dat is een
interessante opmerking. Het is bekend
dat de minister-president - hij heeft
het ook in het interview niet onder
stoelen of banken gestoken - een
voorkeur heeft voor dit stelsel maar
de argumenten tegen dat stelsel, hier
en nu van betekenis, verminderen ook
de minister-president om thans te
pleiten voor de invoering daarvan.
Uiteindelijk verdedig ik namens de
gehele regering het wetsvoorstel,
zoals het thans ter tafel is gebracht.
De heer Kombrink (PvdA): Ik wijs erop
dat de bezwaren, die terecht door u
breed zijn uitgemeten, door hem in
het interview in het geheel niet zijn
onderkend. Hij heeft in wezen tóch
voor de invoering van zo'n stelsel
gepleit. Ik signaleer dan ook dat de
ondertekenaars van het wetsvoorstel,
sprekend namens het kabinet,
fundamentele bezwaren hebben
aangevoerd tegen het pleidooi, dat de
premier onlangs heeft gehouden voor
invoering van het stelsel. Dat is
blijkbaar een pleidooi op persoonlijke
titel geweest zonder enige politieke
waarde of betekenis.
Staatssecretaris Koning: Ik meen dat
het nog voor de indiening van het
wetsvoorstel was, maar dat staat
daarbuiten. Op een gegeven ogenblik
hebben ook leden van het kabinet
recht op het naar voren brengen van
een persoonlijke mening. Onlangs zijn
in deze Kamer nog vragen gesteld
over andere bewindslieden die
dergelijke opmerkingen hadden
gemaakt over beleidsterreinen die
niet tot hun dagelijkse verantwoordelijkheid behoren.

kabinet al lang en breed was gepasseerd. Daarom was het toch opmerkelijk, wat hij zei. Als het kabinet een
politieke beslissing van een geheel
andere orde heeft genomen, lijkt het
mij met name voor een premier
verstandig om dit soort persoonlijke
voorkeuren niet uit te spreken. Dat is
een kwestie van verstandig beleid, en
ik voel dat u het daarmee eens bent.
Staatssecretaris Koning: Ik meen te
hebben begrepen dat de minister-president het bewuste interview heeft
gegeven vóór het aan de Kamer
aanbieden van het wetsvoorstel. Wij
leven in een vrije maatschappij; ik
sprak al van andere bewindslieden die
zo nu en dan beleidsterreinen van
collega's betreden, waarover dan ook
opmerkingen worden gemaakt. Het
lijkt me niet goed om de discussies zo
te verengen dat niet iedereen meer
zou kunnen zeggen wat hij of zij
denkt.
De heer Kombrink (PvdA): Maar het
kabinet is het niet met de premier
eens!
Staatssecretaris Koning: Ik verdedig
een wetsvoorstel namens de regering.
De heer Van lersel (CDA): Zo is dat!
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Zonder de Kamer onrecht
te willen doen meen ik, gelet op dit
wetsvoorstel, te kunnen afzien van het
leveren van diepgaande beschouwingen over het splitsingstelsel, waarop
de heren Van Dis en Wagenaar
uitvoerig zijn ingegaan. Ik bied hun
daarvoor mijn verontschuldigingen
aan, want op zichzelf zou het interessant zijn om over dat onderwerp
verder te discussiëren, maar het lijkt
me beter om dat bij een begrotingsbehandeling of buiten deze Kamer te
doen, omdat het hierbij veelal toch
gaat - ik verwijs naar "de interruptie
van de heer Kombrink van zojuist om het uiten van gedachten, waar
weer gedachten tegenover gezet
kunnen worden. Ook met verontschuldigingen zou ik willen voorbijgaan
aan de op een geheel ander uitgangspunt gebaseerde gedachten die
mevrouw Beckers en mevrouw Eshuis
naar voren hebben gebracht.

De heer Kombrink (PvdA): De premier
gaf zijn voorkeur te kennen op een
moment waarop het wetsvoorstel het

Verder merk ik op dat ik mij niet
alleen niet als een evenwichtskunstenaar zie - hoog boven de grond krijg
ik altijd wat hoogtevrees - maar ook
niet als een tovenaar. De heer Van
lersel zei terecht dat de inkomstenbelasting geen toverbal is. Uitvoerbaarheid en aanvaardbaarheid stellen
grenzen aan hetgeen men met
wetswijzigingen mag nastreven. Ook
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de mogelijkheden van de wetgeving
zelf zijn beperkt. Terecht stelde de
heer Van lersel dan ook dat systemen
die de volmaaktheid benaderen, hun
eigen vijand worden. Ik denk ook niet
dat het mogelijk is om ten aanzien
van relatievormen volstrekte neutraliteit te bereiken. Dat hoeft ook niet, het
is voldoende als de omvang van de
gevolgen van de belasting zodanig is
dat er geen dwingende werking van
uitgaat.
Maatschappelijke ontwikkelingen
moeten zich kunnen voltrekken
zonder fiscale barrière of premie. Ik
heb daarmee onze opstelling tegenover de effecten op het deel hebben
aan het arbeidsproces geschetst. Wij
willen op geen enkele manier belemmeringen opwerpen voor de toetreding van bijvoorbeeld de gehuwde
vrouw tot de arbeidsmarkt. Wij zijn
van mening dat ons voorstel aan dit
uitgangspunt recht doet. Bij het
opzetten van de tariefstructuur
hebben wij bijzondere aandacht
besteed aan de inkomensmutaties bij
tweeverdieners met een relatief
bescheiden inkomen. De ontwikkelingen op dit punt zullen wij nauwlettend
volgen.
Overigens komt het mij voor, dat
een aantal van de alternatieve
voorstellen, die zijn gedaan om deze
toetredingseffecten te beïnvloeden,
niet bruikbaar of uitvoerbaar is. Het
zal daarom de geachte afgevaardigde
de heer Wagenaar in dit verband niet
verbazen dat ik het niet eens ben met
zijn opmerkingen over de arbeidsmarkt.
De heer Schutte heeft gewezen op
de rapportages van het Sociaal-Cultureel Planbureau. De welvaartstoename
van de tweeverdieners is echter niet
in de eerste plaats terug te voeren op
de fiscale behandeling van tweeverdieners. Die zal ook niet kunnen worden
gecompenseerd door een fiscale
begunstiging van de alleenverdieners.
Als de heer Schutte dit bedoelt met de
stelling dat het onwenselijk is dat
tweeverdienerssituaties fiscaal
aantrekkelijk blijven, wil ik er toch
geen misverstand over laten bestaan
dat ik hem in die opvatting niet kan
volgen. Overigens - en dit is misschien
een wat kritische opmerking - meen
ik dat de geachte afgevaardigde zich
zelf ook enigszins tegenspreekt,
omdat hij belastingheffing neutraal
wil laten uitwerken.
Ik kom nu te spreken over de
arbeidstoeslag. In onze overwegingen
over de arbeidsmarktparticipatie
spelen de tegemoetkoming voor de
kosten van kinderopvang en arbeids-
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toeslag een belangrijke rol. Ook
anderen die de arbeidstoeslag
verwerpen, zoeken naar een instrument, om bij kleine tweeverdieners
drukverschillen ten opzichte van de
alleenverdieners te bewerkstelligen.
Er zijn dan ook twee doelstellingen
van de arbeidstoeslag. Het instrument
is namelijk noodzakelijk om te
voorkomen dat tweeverdieners wier
inkomen klein is, even zwaar worden
belast als alleenverdieners. Dit
probleem onderkent de heer Kombrink, als hij de arbeidstoeslag afwijst,
maar het traject van de voetoverheveling verschuift. Daarmee bereikt hij
hetzelfde effect voor kleine tweeverdieners als met een arbeidstoeslag. Het
verschil is, dat in zijn voorstel dit
effect wordt verminderd, als het
inkomen van de minst verdienende
partner stijgt. In ons voorstel blijft dit
effect.
De andere doelstelling van de
arbeidstoeslag is om de draagkrachtverschillen te vergelden die aan het
verrichten van arbeid zijn verbonden.
Dat aspect - ik verbaas mij daarover
toch wel enigszins - is een zeer
belangrijk element in de discussie
geworden. Ik weet niet, of dat wel
geheel terecht is. Laat ik duidelijk
vooropstellen, dat wij geen ontkoppelende bedoeling hebben, zoals ons
wordt toegeschreven. De draagkrachtverschillen, waarover wij hierbij
spreken, bestaan namelijk. Dit wil
zeggen dat in het algemeen, dus niet
voor ieder individu, kan worden
waargenomen dat er lasten zijn die
met het werken samenhangen en die
niet worden vergolden door de
werkgever dan wel in de bestaande
kostenaftrekken.
Ik geloof dat de discussie over de
hoogte of over de plaats van het
vergelden van de arbeidstoeslag in
feite de essentie van die toeslag niet
raakt. De voorgestelde hoogte ervan,
oorspronkelijk f600, is bijgesteld,
omdat de ramingen op basis van
nieuwe cijfers voor het gehele
voorstel tot een tekort van ongeveer
f220 miljoen leidden. Deze tegenvaller
die betrekking had op de gehele derde
fase, is uit een beperking van de
arbeidstoeslag gefinancierd. Daardoor
kwam de voorgestelde arbeidstoeslag
op f425. Daarmee komt die dichter bij
het minimum dan bij het maximum
dat volgens ons kan gelden.
In dit licht kan ik niet anders zeggen
dan dat ik met enige verbazing kennis
heb genomen van de discussie over
de laatste gulden. Alle afgevaardigden
die in eerste termijn het woord
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hebben gevoerd, spraken over de
arbeidstoeslag. De heer De Grave
deed dit met het meeste enthousiasme; anderen, zoals de heer Van
lersel, wat gematigder. Bij voorbeeld
de heer Kombrink, mevrouw Beckers,
mevrouw Groenman, mevrouw
Eshuis en de heren Van Dis, Wagenaar
en Van der Spek hebben hierover in
duidelijk meer negatieve zin gesproken.
Begrijp ik de heer Kombrink goed,
dan vindt hij de arbeidstoeslag
volstrekt verwerpelijk, omdat hiermee
het VNO zijn zin krijgt.
De heer Kombrink (PvdA): U begrijpt
mij inderdaad goed. Een van mijn
bezwaren was dat het VNO zijn zin
krijgt in zijn pleidooi, bewust een
groter verschil in behandeling aan te
brengen tussen actieven en niet-actieven langs de fiscale weg. Dit bepleitte
het VNO en dit gebeurt nu.
Staatssecretaris Koning: Ik houd de
geachte afgevaardigde voor dat men
zijn mening moet vormen op grond
van de gegevens en niet moet laten
beïnvloeden door wat anderen ervan
zeggen.
De heer Kombrink (PvdA): Ik kom
toch tot een eigen oordeel.
Staatssecretaris Koning: Ik kreeg de
indruk dat deze in sterke mate door
het VNO is bepaald.
De heer Kombrink (PvdA): Wat is dit
voor onzin? Ik vond indertijd het
pleidooi van het VNO helemaal
verkeerd. Ik constateer dat u nu het
VNO zijn zin geeft, zij het langs een
andere weg. Ik vind dit nog steeds
verkeerd. Hiermee maak ik mijn
oordeel niet afhankelijk van wat het
VNO erover zegt. Dan zou ik dit juist
moeten toejuichen, maar ik ben
consistent. Het was een slecht
pleidooi; het is een slecht voorstel.
Staatssecretaris Koning: Ik ben het
geheel niet met u eens en daarom
spreek ik geen onzin.
De heer Schutte is uitvoerig stil
blijven staan bij de arbeidstoeslag. Hij
heeft tot mijn genoegen het uitgangspunt onderschreven dat de waarde
van de huishoudelijke arbeid en de
mate van inspanning bij het bepalen
van de belastingdruk op dit moment
geen zelfstandige rol moeten spelen.
Ik besef dat introduceren van de
arbeidstoeslag soms een zeker
balanceren - dan ben ik toch de
evenwichtskunstenaar - met fiscale
uitgangspunten met zich brengt. Dit
neemt niet weg dat ik ervan overtuigd
ben dat het gaat om elementen van
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de draagkracht waarvoor plaats is in
de tariefstructuur. Er is naar mijn
mening derhalve geen plaats in het
inkomensbegrip zelve, al had het voor
de effectiviteit van de toeslag geen
verschil gemaakt, wanneer deze bij
voorbeeld op ingewikkelde wijze was
vervlochten in het arbeidskostenforfait.
Ik zeg opnieuw, ook aan het adres
van de heer Van Dis, dat deze plaats
onjuist zou zijn. Aan het adres van de
heer Kombrink merk ik op dat er
regelmatig pleidooien zijn gevoerd,
ook door het VNO, voor het optrekken
van de bedragen van de regeling. Aan
deze ingreep zouden soortgelijke
effecten zijn verbonden als aan de
arbeidstoeslag. Overigens zeg ik aan
het adres van mevrouw Eshuis dat het
systeem door deze vorm van toeslag
nauwelijks gecompliceerd wordt.
Ik benadruk dat het niet erom gaat
of wij individuele belastingplichtigen
kunnen aanwijzen zonder deze
lasten,die toch de arbeidstoeslag
krijgen. Het gaat erom of degenen die
actief deelnemen aan het arbeidsproces in het algemeen en over een reeks
van jaren bezien de in het geding
zijnde vermindering van de draagkracht ondergaan en de anderen,
eveneens in doorsnee en over een
reeks van jaren, niet. Het gaat bij de
vermindering van de draagkracht
natuurlijk niet om het lachspiegeleffect, om op de kermis te blijven, dat
de heer Kombrink ervan heeft gemaakt.
Er zijn tal van lasten die niet worden
vergolden door een directe aftrek,
maar desondanks op mensen drukken.
Deze worden bij voorbeeld via artikel
42 van aftrek uitgesloten. Het zijn vaak
kleine uitgaven, waarvan in de
jurisprudentie talrijke voorbeelden
zijn te geven en die voor de belastingplichtigen zijn verbonden aan het
verrichten van werkzaamheden. De
criteria die de rechter aanlegt, zijn
duidelijk, maarsluiten niet altijd aan
op de belevingswereld van de
belastingplichtigen. Een arbeidstoeslag voorkomt wellicht in de toekomst
een aantal van deze geschillen, zeg
ik aan het adres van de heer Van
lersel.
De heer Kombrink heeft in dit
verband gewezen op regelingen voor
bepaalde beroepsgroepen.
Ik denk niet dat daar wijzigingen
voor nodig zijn. Mocht echter het
tegendeel blijken, dan zullen wij die
uiteraard aanbrengen. Het kan bij
voorbeeld gaan om reiskosten buiten
het bereik van het forfait; een extra
maaltijd buiten de deur; een extra net
of fleurig stel kleren. Naar mijn
mening is hier wel sprake van lasten.
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Natuurlijk kan men er verschil van
inzicht over hebben of deze moeten
worden vergolden. De invulling van
de tariefstructuur kent tal van dergelijke politieke beslispunten. Naar mijn
overtuiging mag een verschil van
inzicht over deze vraag echter niet
leiden tot de conclusie dat deze
draagkrachtelementen niet bestaan.
Wij willen ze als integrerend onderdeel
van de door ons voorgestelde tariefsstructuur vergelden door de arbeidstoeslag. Anderen kijken wellicht naar
de omvang van de progressievoordelen. Dat is een legitieme vraagstelling.
Het miskennen van de draagkrachtelementen spreekt mij echter niet aan.
Ik wil niet ingaan op de twee
componenten die ik in de nota naar
aanleiding van het eindverslag heb
onderscheiden, nu niemand heeft
gepleit voor een differentiatie van de
arbeidstoeslag.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog graag even de
aandacht voor één element vragen. Ik
heb de indruk dat, als men al wil
betogen dat de draagkracht beïnvloed
wordt door het verrichten van arbeid
buitenshuis, het betoog zich vooral zal
toespitsen op de volledige tweeverdienerssituatie. Dat betekent dat er
praktisch full time banen door beide
personen buitenshuis worden verricht.
Ik meen echter dat de maatschappelijke
werkelijkheid voorlopig zo is, dat het
om een minderheid van deze groepering gaat. Hoe ligt de situatie, als wij
aansluiten bij de werkelijkheid,
wanneer in de tweeverdienerssituatie
één een ongeveer volledige dagtaak
heeft en de tweede partner een
gedeeltelijke dagtaak heeft?
Staatssecretaris Koning: Dan geldt dit
voor een deel ook. Mag ik u eens een
heel persoonlijk voorbeeld geven? Er
rekening mee houdend, dat vandaag
de televisieschijnwerpers op mij
gericht zouden zijn, heb ik een extra
bezoek aan de kapper gebracht.
De heer Kombrink (PvdA): En dat
moet fiscaal vergolden worden?
De heer Schutte (GPV): Dergelijke
activiteiten pleeg ik ook wel eens te
doen, maar dat staat los van van de
één- of tweeverdienerssituatie!
Staatssecretaris Koning: Ik wil
hiermee alleen maar aangeven, dat
als je buitenshuis je werk verricht, er
een aantal dingen zijn die je niet hebt
als je gewoon thuis zit.

verrichten hebben die kosten toch
ook?
Staatssecretaris Koning: Bij de
onbetaalde arbeid zitten wij in de
sfeer die niet door de inkomstenbelasting wordt getroffen en dus niet kan
worden vergolden. Mevrouw Beckers
heeft dit ook in haar betoog opgemerkt.
De heer Schutte (GPV): Wijzen
dergelijke voorbeelden er nu juist niet
op dat als er in die sector iets meer
moet gebeuren dan nu het geval is, je
toch moet kijken in de richting van
aftrek voor arbeidskosten?
Staatssecretaris Koning: Nee, want
het zijn in feite geen directe kosten die
toegerekend kunnen worden, in het
fiscale systeem, aan de arbeid. Ik wil
nog een opmerking maken aan het
adres van de geachte afgevaardigde
de heer Schutte. Bij de tweeverdieners
is er, omdat beiden het hebben, ook
sprake van een hogere aftrekpost die
in dat gezin of ander samenlevingsverband, ten goede van dat gezin of
samenlevingsverband komt. Ik ben
dan ook van mening dat er een
duidelijk verschil is als je werkt. Ik heb
hier een en andermaal, en ook nu
weer, de argumenten aangeven - het
spijt mij dat de afgevaardigden
hierdoor niet overtuigd geraken - voor
de noodzaak om zo'n arbeidstoeslag in
het leven te roepen.
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb gisteren gezegd
dat de staatssecretaris, een fiscalist
nota bene, zich belachelijk maakt met
dit voorstel. Ik meen, dat het persoonlijke voorbeeld dat hij zojuist gaf - hij
is nog even naar de kapper geweest
met het oog op de televisie die hier
draait - ook voortreffelijk tot uitdrukking brengt hoe belachelijk het is.
Want het is een zo persoonlijke keuze
van de staatssecretaris hoe vaak hij
naar de kapper wil gaan, of hij naar de
kapper wil gaan, dat wij met dergelijke
zaken toch geen rekening kunnen
houden op fiscaal gebied?
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is nu juist het grote
verschil tussen de geachte afgevaardigde en mijzelve. Ik ben namelijk van
mening dat je in het openbaar er
behoorlijk moet uitzien. De geachte
afgevaardigde denkt hier kennelijk
wat anders over. En nogmaals, als ik
thuis ben, heb ik die extra kosten
bepaald niet.

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mensen die onbetaalde arbeid

De heer Kombrink (PvdA): Ik ben het
volstrekt met de staatssecretaris
erover eens dat het een belangrijke
persoonlijke keuze kan zijn er netjes
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uit te zien. Dat geldt voor heel veel
mensen in dit land. Dat is echter niet
de vraag. De vraag is of daarbij sprake
is van een zodanige subjectieve en
persoonlijke keuze, dat je daar niet
fiscaal naar moet kijken. Wilt u nog
eens een vergelijking maken met al
die kosten, bij voorbeeld voor
arbeidsongeschiktheid en voor ziekte
- het gaat daarbij om veel wezenlijkere
dingen - waarbij wij de drempel zo
hoog maken dat substantiële kosten
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid
niet aftrekbaar zijn, omdat men de
drempel niet haalt? Hier deelt u f600
per persoon uit om naar de kapper te
gaan. Wat is dat voor wanverhouding?
De heer De Grave (VVD): f425,
mijnheer Kombrink. U versprak u.
De heer Kombrink (PvdA): U heeft
eerst de arbeidsongeschiktheidsaftrek
afgeschaft met instemming van een
kamermeerderheid. Daarbij ging het
om een heel wat wezenlijkere zaak
voor betrokkenen dan de vraag, of u
een fiscaal voordeel moet krijgen
omdat u naar de kapper gaat.
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Mijn opmerking en mijn
voorbeeld waren begrijpelijkerwijze
bedoeld om een klein en wat speels
voorbeeld te geven. De geachte
afgevaardigde heeft vaak de neiging
o m wat speelse voorbeelden vervolgens met de loodzware ernst van zijn
betoog te overgieten. Ik zal mij in de
beantwoording van de vragen van de
geachte afgevaardigde dan ook van
dezelfde loodzwaarte moeten bedienen als de geachte afgevaardigde
doet. Dat valt mij over het algemeen
moeilijk, zoals de geachte afgevaardigde weet. Ik kan wel zeggen dat vele
werkgevers dat van hun personeel
eisen en dat men anders op straat
komt te staan.
De heer De Grave (VVD): Uit de
argumentatie van de staatssecretaris
mag ik toch begrijpen dat het ongeveer
hierom gaat. Ik heb een week geleden
een brief gekregen van een mevrouw
die twee jaar heeft geprocedeerd over
een zaak die haar vreselijk hoog zat.
Die mevrouw ging werken. Zij heeft
haar garderobe voor vele duizenden
guldens moeten uitbreiden, omdat de
werkgever dat vroeg vanwege
representatie-overwegingen.
De mevrouw vond het zo onredelijk
dat zij die kosten niet fiscaal kon
vergelden, dat zij zich duizenden
guldens juridische kosten heeft
gemoeid om dit juridisch uit te
vechten. Zij heeft ongelijk gekregen
van de rechter op grond van de
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bestaande regelingen. Dit maakt
duidelijk hoe belangrijk deze kwestie
bij grote groepen van de bevolking
ligt. Ik ben het dan ook volkomen met
de staatssecretaris eens in zijn
argumentatie.
De heer Kombrink (PvdA): Dat is een
heel andere zaak!
Staatssecretaris Koning: Dat is juist
niet een andere zaak. De heer De
Grave heeft het grootste gelijk van de
wereld; dat zit in artikel 42. Dat artikel
42 kan niet worden gewijzigd om de
doodeenvoudige reden, datje dan
voor te grote uitvoeringsproblemen
en grensproblemen komt te staan.
De heer Van der Spek (PSP): Beseft
de staatssecretaris dat hij, althans
volgens zijn redenering, nu ook
een fiscaal douceurtje geeft aan
degenen voor wier image het juist
van belang is niet naar de kapper te
gaan?
Staatssecretaris Koning: Misschien
moeten zij juist andere kosten maken
om dat image te kunnen bewerkstelligen. Ik heb tenminste wel eens
gehoord dat iemand nogal netjes naar
een vergadering ging en zich vervolgens in de auto wat slordiger verkleedde.
Ik ben erover verheugd dat de heer
Van lersel nadrukkelijk namens zijn
fractie het beginsel van de arbeidstoeslag aanvaardt. Evenzeer verheugt het
mij dat hij de door mij als technische
ondergrens genoemde f350 niet ziet
als een maximaal toelaatbaar bedrag.
Verstond ik hem goed, dan stelde hij
dat over de hoogte van de arbeidstoeslag kan worden getwist.

een twist. Die twist speelt zich echter
in onze kring niet af. Ik heb een
amendement ingediend van f350.
Men kan verder twisten over de
hoogte daarvan.
Staatssecretaris Koning: Ik heb niets
gezegd over enig meningsverschil
binnen de CDA-fractie. Leest u mijn
stenogram er maar op na. Het kan
natuurlijk zijn dat ik dingen uit mijn
hoofd zeg terwijl de tekst die ik voor
mij heb anders is.
Het was mij bepaald niet ontgaan
dat de heer Van lersel voorstelt, de
arbeidstoeslag met f75 te verlagen en
daarmee ook de belastingverlichting
die met de derde fase is gemoeid,
terug te brengen met een kleine f100
min. De lastenverlichting voor de
alleenverdieners zou in dat geval met
zo'n f36 min. worden beperkt, die
voor de alleenstaanden en de alleenstaande ouders met zo'n f 16 min. en
die voor de tweeverdieners en de
onzelfstandigen met het restant.
Er is gesproken over de vraag, hoe
hier zou kunnen worden gehandeld.
Naar mijn gevoel is er in deze moeilijke
zaak niet zoveel ruimte voor wijzigingen. Dat is een kennis die niet alleen
is ingegeven door het moeizaam en
voorzichtig optrekken van dit bouwwerk. Bij de algemene en politieke
beschouwingen - de heer Van lersel
herinnerde daar al aan - is van achter
de regeringstafel een aantal opmerkingen gemaakt waarvan ik het noodzakelijk vind om ze te herhalen.

De heer Van lersel (CDA): U suggereert
dat in onze kring sprake zou zijn van

De minister-president merkte over
de tweeverdieners op: ' W i j verdedigen
het ontwerp zoals het er ligt. Indien
dat leidt tot aanvaarding is dat prima.
Dat is de eerste prioriteit en daarna
komt er een hele tijd niets. Indien dit
leidt tot aanvaarding met een iets
lagere arbeidstoeslag, is dat te
overwegen, maar die moet beperkt
zijn.'
De ministervan Financiën had
eerder gezegd: 'Wie aan die arbeidstoeslag komt, loopt de kans dat het
zo zorgvuldig en delicaat opgezette
gebouw van de derde fase tweeverdieners flinke barsten gaat vertonen en
dat is niet goed voor een gebouw.'
Naderhand heeft hij over de motie op
stuk nr. 43 van de heer Kombrink
gezegd: ' De minister-predident heeft
al over deze problematiek gesproken
en ik heb aan zijn woorden niet veel
toe te voegen. Ik wil onderstrepen dat
ik het eens ben met de heer De Vries
die constateerde dat het gehele
belangrijke maar delicate bouwwerk
van de tweeverdienersmaatregel niet
in de moeilijkheden moet worden
gebracht.
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De heer Van lersel (CDA): Natuurlijk
kan over de hoogte van de arbeidstoeslag worden getwist, namelijk tussen
u en mij.
De heer De Grave (VVD): Mogen wij
ook nog meedoen?
De heer Van lersel (CDA): Natuurlijk,
mijnheer De Grave. Tussen u, de
staatssecretaris, de heer Kombrjnk en
mij kan erover worden getwist. Wij
hebben het uitgangspunt aanvaard. Ik
heb daaraan toegevoegd dat de door
de staatssecretaris genoemde technische ondergrens voor ons een
interessante bovengrens zou kunnen
betekenen.
Staatssecretaris Koning: Ik begrijp
hieruit dat u mijn woorden van
zoeven bevestigt.

Ik geloof dat dit alleen al een reden
is om de motie aan te houden tot de
behandeling van dit ontwerp binnenkort in deze Kamer. Zo luidt dan ook
mijn advies. Als de motie vandaag
wel in stemming komt, raad ik
aanvaarding ervan af, omdat het
beleid van het kabinet erop is gericht,
vast te houden aan het voorstel dat
als belangrijk onderdeel een arbeidstoeslag ad f425 bevat. Wanneer bij
de behandeling van het ontwerp zou
blijken dat een kamermeerderheid
wijzigingen wenst, zullen wij daar
vanzelfsprekend op reageren. Wanneer dit gevolgen voor de arbeidstoeslag zou hebben in de zin van een
verlaging dus een verbetering van de
toestand van 's Rijks begroting en
gelijktijdig natuurlijk een verslechtering van de collectieve lastendruk
- dat hoort bij elkaar - , moeten wij
dat zeker betrekken bij de Voorjaarsnota, wanneer wij weer het boek van
goed en kwaad opmaken voor wat er
tussen de begroting en het begin van
volgend jaar is gebeurd. Wanneer de
arbeidstoeslag wat geringer zou zijn,
kan dat natuurlijk een verlichtende
werking hebben op de rijksbegroting,
maar ik herhaal: dat is niet ons
voorstel en derhalve moet ik aanvaarding van de motie ontraden als zij nu
in stemming zou komen.'
De minister-president heeft aangegeven dat er ruimte zou zijn om
aanpassingen ter zake aan te brengen.
Het kabinet is daarbij steeds van
een aantal randvoorwaarden of
hoofdvoorwaarden - het begrip
'randvoorwaarden' vind ik onduidel i j k - uitgegaan. Ik wil de voorwaarden
voor amendering van dit wetsontwerp,
gelet ook op wat door de heer De
Vries is gezegd en door minister
Ruding is herhaald, nog eens omschrijven. In de eerste plaats moet naar het
oordeelvan het kabinet de amendering
blijven binnen het budgettaire kader
en binnen het voor ieder onderdeel
aangegeven grenzenpatroon, zoals bij
voorbeeld voor de arbeidstoeslag
tussen de 350 en de 750 gulden. In de
tweede plaats gaat het kabinet ervan
uit dat bij amendering het amendement uitvoerbaar is en maatschappelijk aanvaardbaar. In de derde
plaats is, omdat het gehele bouwwerk
ook in de regeringsvoorstellen een
compromissoir karakter draagt, het
van grote betekenis dat als er amendementen worden ingediend, zij de
instemming hebben van beide
regeringsfracties.
Ik kom nu toe aan de zeer interessante vraag van de heer Van der
Spek, namelijk hoe de regering zich

1092

Koning
opstelt in de controverse die zich in
de publiciteit heeft ontwikkeld en
waarvan ook in deze Kamer uiting is
gegeven door de woordvoerders van
CDA en VVD, de geachte afgevaardigden de heren Van lersel en De Grave.
Ik wijs erop dat het amendement van
de heren Van lersel en De Vries ook
mij heeft verrast. In de discussie is
aangegeven dat er voor het uitbrengen
van de nota van uitgangspunten zeer
veel overleg is geweest en dat de nota
van uitgangspunten een compromissoir karakter had.
Nadat de nota van uitgangspunten
is uitgebracht, is door de beide
regeringsfracties daarmee in alle
gremia instemming betoond. Was er
een bezwaar tegen de arbeidstoeslag
door een van de beide fracties naar
voren gebracht in de fase dat het
wetsontwerp nog niet bij de Kamer
was ingediend, dan had in overleg
kunnen worden bezien of de voorgestelde tariefstructuur kon worden
aangepast. Dat is niet gebeurd. Mij
hebben van de zijde van met name de
CDA-fractie - en ik ben de eerste
ondertekenaar van het wetsontwerp geen signalen bereikt voor Prinsjesdag
dat de hoogte van de arbeidstoeslag
bij de CDA-fractie in het geding was. Ik
ben ervan uitgegaan dat wie zwijgt,
toestemt. Ik ben er derhalve van
uitgegaan dat beide fracties akkoord
waren en zich aan het stuk politiek
gebonden achtten.
Ik wil eraan toevoegen dat na de
afgelopen kabinetsvergadering de
vice-minister-president, sprekende
namens het kabinet, het volgende
heeft verklaard:
'Het kabinet heeft het vertrouwen
dat het wetsontwerp tweeverdieners
volgende week in de Tweede Kamer
gesteund zal worden door de regeringsfracties van CDA en VVD. Gezien
de besprekingen eerder dit jaar met
de fractiespecialisten en de reacties
van de fracties op de brief waarin het
kabinet kort voor de zomer zijn
plannen uiteenzette, meent het
kabinet ervan uit te mogen gaan dat
er consensus over deze zaak bestaat
tussen de regeringspartijen'.

neerkwamen dat zij van mening was
dat de verlichting van de belastingdruk
voor alleenverdieners - het gaat hier
dus om de verschuiving van tweeverdieners naar alleenverdieners - te
mager was. Het is een te magere
correctie van de belastingvoordelen
die tweeverdieners genoten. Ik kan
mij niet voorstellen dat het de staatssecretaris ontgaan is dat wij hiervan
vanaf de voorbereiding van het
wetsvoorstel blijk hebben gegeven.
De staatssecretaris heeft gelijk, als hij
zegt dat een en ander zich niet heeft
toegespitst op een discussie rond de
arbeidstoeslag, maar op een discussie
rond de verschuiving in zijn totaliteit.
De staatssecretaris heeft terecht
gesproken over het delicate karakter
van het desbetreffende bouwwerk.
Het halen van stenen uit dat zo
delicaat opgetrokken bouwwerk, dus
het alsnog proberen een aanzienlijk
forsere verschuiving ten gunste van
de alleenverdieners te bereiken, zou
desastreuze gevolgen kunnen hebben
voor het wetsvoorstel. Het kabinet zou
een dergelijke verschuiving als
destructief beschouwen. Dan doet
zich de vraag voor, wanneer men het
element van die verschuiving wat
beter tot zijn recht laat komen, of het
dan niet voor de hand ligt o m , binnen
de marges die het kabinet zelf heeft
aangegeven, in de sfeer van de
arbeidstoeslag iets te doen. De
tweeverdieners krijgen de arbeidstoeslag twee keer, alleenverdieners één
keer. Dat betekent dus nog een kleine
bijstelling in de door ons gewenste
richting. Wij hebben van het begin af
aan gezegd, dat wij het desbetreffende
model te mager vonden. Het gaat dan

niet aan om de zaak nu voor te
stellen, alsof er volstrekte consensus
over het wetsvoorstel is bereikt.
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik beluister uit de woorden
van de heer De Vries dat mijn opmerking, dat mij geen mededelingen
hebben bereikt over de arbeidstoeslag,
juist is. Dat stel ik vast. De heer De
Vries heeft gelijk als hij zegt, dat de
fractie van het CDA het resultaat
tijdens de voorbereidende besprekingen te mager vond. Dit was echter
nog niet het eindresultaat. Aan de
andere kant was de fractie van de
VVD van mening dat de bandbreedte
tussen de alleen- en tweeverdieners
niet mocht worden vergroot. Daarna
heeft het kabinet besloten, in overleg
- misschien is het woord 'overleg'
verkeerd - en in gesprekken die
hebben plaatsgehad, de wens van de
fractie van het CDA om de alleenverdieners een tegemoetkoming te
verstrekken te honoreren, en een
gerichte belastingmaatregel te treffen.
Dit houdt een verlaging van f485
min. in, aan te brengen in de loon- en
de inkomstenbelasting. Deze komt
hoofdzakelijk aan de alleenverdieners
ten goede. De heer De Vries is bij een
aantal besprekingen geweest. Bij de
begrotingsvoorbereiding is nog een
tweetal andere punten onderdeel
geweest van de beraadslaging. Ik
meen te weten dat de heer De Vries
toen op een ander punt een voorbehoud had gemaakt.
De heer De Vries (CDA): De belastingverlaging van 485 min. die in het
wetsontwerp wordt genoemd, staat
volstrekt los van de discussie over de

Dit was een citaat van een telex van
het ANP. De minister van Financiën
heeft mij hedennacht medegedeeld
dat de woorden van de vice-ministerpresident ook zijn stellingname
vertolken.
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de voorbereiding van
dit wetsvoorstel hebben de staatssecretaris bij herhaling signalen van de
fractie van het CDA bereikt, die erop
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bandbreedte. Die bandbreedte is daar
op geen enkele wijze merkbaar door
beïnvloed. De staatssecretaris zal het
met mij eens zijn dat toen bleek dat
met beide regeringsfracties geen
overeenstemming kon worden bereikt
over die bandbreedte, omdat er een
patsituatie was ontstaan, de regering
heeft gezegd dat zij voor eigen
rekening en risico een wetsontwerp bij
de Kamer zou indienen. Dat is een
risico dat het kabinet willens en
wetens heeft gelopen. In die situatie
kon dat ook niet anders.
Staatssecretaris Koning: Er is een
verschil tussen het indienen van het
wetsontwerp en het indienen van de
nota van uitgangspunten. De geachte
afgevaardigde de heer De Vries zal niet
bestrijden dat mij na de positieve
commentaren van zijn fractie op de
nota van uitgangspunten - die nota
kende voor de tweeverdieners zelfs
nog een hoger bedrag, namelijk f600 tot het verschijnen van de Miljoenennota geen berichten hebben bereikt dat
de CDA-fractie een ander standpunt
innam dan bleek uit de commentaren
op de nota van uitgangspunten.
De heer De Vries (CDA): Dat was ook
niet nodig, omdat op dat moment de
verhoudingen volstrekt duidelijk
waren.
Staatssecretaris Koning: Dat waren ze
voor mij niet.
De heer Den Uyl (PvdA): De staatssecretaris doet hier namens de regering
mededelingen over besprekingen die
hij onder andere met vertegenwoordigers van de CDA-fractie heeft gevoerd.
Dat is buitengewoon belangwekkend.
Ik stel het zeer op prijs dat wij het
unicum beleven dat de regering
daarvan verslag doet. Ik vind dat de
Kamer recht heeft heeft op een
schriftelijk verslag, omdat deze
mededelingen ontbreken in de
stukken die zijn gewisseld bij de
schriftelijke voorbereiding. Wij staan
er niet voor 'Pierre Sno' bij. Ik vind dat
de heer Koning verplicht is de Kamer
schriftelijk te informeren over de
besprekingen die hij met de fracties
heeft gevoerd en die van ingrijpende
aard zijn en waarvan hij in de stukken
geen verslag heeft uitgebracht.

wijs de geachte afgevaardigde erop dat
hij in plaats van kritiek te uiten, mij zou
moeten prijzen voor de openhartigheid
waarmee ik deze mededelingen naar
voren heb gebracht. Hiermee is het
gehele verslag gegeven.
De heer Den Uyl (PvdA): In zijn
agitatie heeft de staatssecretaris
blijkbaar over het hoofd gehoord dat
ik begonnen ben met hem te prijzen.
Ik heb gezegd dat de openhartigheid
die hij betracht uniek is. Daar moet hij
het voorlopig maar mee doen. Dat
neemt niet weg dat hij zich tegenover
de Kamer in feite beroept op besprekingen die hij heeft gevoerd met de
fractie van het CDA - ik neem aan dat
hij ook besprekingen heeft gevoerd
met de fractie van de VDD, maar die
lijken mij aanzienlijk minder interessant - en dat hij de Kamer confronteert
met uitkomsten van die besprekingen.
Ik vind dan ook dat hij verplicht is,
deze aanvulling op de schriftelijke
voorbereiding van het wetsontwerp
ook schriftelijk aan de Kamer over te
leggen. De Kamer moet in staat zijn te
oordelen over hetgeen waartoe hij
zich verbonden heeft of waartoe de
Kamer zich aan hem heeft verbonden.
Wat hebben wij aan dit soort verhalen?
Wij moeten het kunnen controleren.
Daar zitten wij hier voor.
Staatssecretaris Koning: Ik kan in een
zekere vorm van agitatie - hoewel ik
de indruk heb dat ik mij zeer rustig
uitdruk - het compliment van de
geachte afgevaardigde de heer Den
Uyl over het hoofd hebben gezien. Mijn
verontschuldigingen daarvoor. Ik vind
het verbazingwekkend dat de geachte
afgevaardigde aan een betoog op
papier een grotere waarde toekent
dan aan hetgeen de regering mondeling mededeelt. Ik heb, voorzover
noodzakelijk, verslag gedaan. De
geachte afgevaardigde kan daar
verder van vinden wat hij wil. Ik heb
echter geen beroep gedaan op een en
ander, ik heb gewoon verslag uitgebracht aan de Kamer van een constellatie die zich voordeed, mede naar
aanleiding van een interruptiedebat
met de heer De Vries. Voor het
overige heb ik uit voor de Kamer
waarneembare stukken geciteerd.

Staatssecretaris Koning: Er is in het
kader van een vraag van de heer Van
der Spek voldoende verslag uitgebracht over de gang van zaken. Dit
betreft besprekingen die, zoals de
geachte afgevaardigde weet, regelmatig plaatsvinden in welk kabinet van
welke politieke signatuur dan ook. Ik

De heer Kombrink (PvdA): Het gaat
nu natuurlijk, ook in het licht van het
debat van gisteren tussen de woordvoerders van de beide regeringsfracties, om de conclusie uit het betoog.
De staatssecretaris heeft zojuist
gezegd: Ik ben er steeds vanuit
gegaan dat er sprake is van een
politieke binding van beide regeringsfracties op in elk geval deze onderdelen
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van het wetsontwerp. Dat is gisteren
bestreden. Hij staat daarin tegenover
de woordvoerder van de fractie van
het CDA. Begrijp ik goed dat hij nu
zegt: Ik ben er steeds vanuit gegaan
dat er op dit punt sprake is van een
afspraak met de regeringsfracties.
Door het indienen van een wijzigingsvoorstel schendt de fractie van het
CDA, in zijn ogen, die afspraak.
Staatssecretaris Koning: Ik zie niet in
waarom ik steeds hetzelfde moet
zeggen. Ik ben duidelijk geweest in
Haagse Bluf, de vice-minister-president is duidelijk geweest na afloop
van het kabinetsberaad en ik ben
duidelijk geweest in mijn betoog tot
nu toe. Ik hoef daar niets aan toe te
voegen.
De heer Kombrink (PvdA): Dat is dus
een bevestiging.
Staatssecretaris Koning: De heren
Van lersel en Kombrink en mevrouw
Eshuis en mevrouw Beckers hebben
gesproken over de ingewikkeldheid. Ik
geloof dat wanneer de rust op het
tweeverdienersfront enigszins zal zijn
teruggekeerd, de derde fase helemaal
niet zo ingewikkeld zal blijken. Het
gaat er uiteindelijk toch niet om of de
wijzigingen gecompliceerd zijn, maar
of het stelsel, zoals dat per saldo tot
stand komt, toegankelijk en begrijpelijk
is. Wij hebben aan dat aspect veel
zorg besteed. Ik ben ervan overtuigd
dat de derde fase wat dat betreft zal
voldoen.
Herhaaldelijk is in dit debat verwezen
naar beschouwingen in de vakpers. Ik
heb ook al een opmerking over die
vakpers gemaakt. Voorzover gedoeld
wordt op de bijdrage van dr. L.G.M.
Stevens in het Weekblad voor fiscaal
recht wil ik een nadere opmerking
maken. Hoezeer ik het weet te waarderen dat ook de vakpers de motie
van mevrouw Brouwer uitvoert en dat
bijdragen in duidelijke en heldere taal
worden geschreven, ik meen toch dat
de auteur van dit artikel te veel is
blijven steken in pamflettisme. De
zware termen die hij in het artikel
gebruikt zijn waarschijnlijk bedoeld
voor het effect. In het artikel zelf
worden die zware verwijten niet, ook
niet op wetenschappelijke wijze,
waargemaakt. De heer De Grave is
wat dat betreft naar mijn gevoel nog
aan de voorzichtige kant gebleven in
het kader van zijn kritiek op sommige
beoefenaars van de fiscale wetenschap.
Ik ben thans aangeland bij de
tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang, de zogenaamde
aanvullende arbeidstoeslag. Uit de
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bijdragen van alle woordvoerders van
de fracties uit deze Kamer is mij
wederom duidelijk geworden dat de
meningen over de voorgestelde
kinderopvangregeling sterk uiteen
lopen. Niet alleen wordt er verschillend
gedacht over de keuze van het kabinet
een regeling in de fiscale sfeer te
treffen, maar ook blijkt geenszins een
eenduidig standpunt te bestaan over
de vormgeving van de fiscale tegemoetkoming, de hoogte daarvan en
het karakter van deze kosten.
Ik wil in dit geval met het laatste
punt beginnen, omdat de gedachten
van het kabinet over het karakter van
kosten van kinderopvang medebepalend zijn geweest voor de uitwerking
van de voorgestelde kinderopvangregeling. Zoals in de nota naar aanleiding
van het eindverslag is uiteengezet,
houden kosten van kinderopvang
mijns inziens rechtstreeks verband
met de aanwezigheid van kinderen en
is de band met het verrichten van
arbeid in het economische verkeer
aanzienlijk losser.
Ik verschil in dit opzicht blijkbaar
van mening met de geachte afgevaardigden de heer De Grave, mevrouw
Groenman en mevrouw Beckers, die
deze kosten willen bestempelen als
verwervingskosten. In de ogen van de
geachte afgevaardigden de heren
Kombrink en Wagenaar staat het
inkomensbestedend karakter van deze
kosten voorop. De heer De Grave
daarentegen maakt een vergelijking
met het bestaande reiskostenforfait.
Mijn oordeel over het karakter van
kosten van kinderopvang brengt met
zich dat er in beginsel twee mogelijkheden zijn voor de vormgeving van
de fiscale kinderopvangregeling.
In de memorie van antwoord en in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag ben ik uitgebreid ingegaan
op mijn voorkeur voor de voorgestelde
forfaitaire regeling boven een regeling
zoals de geachte afgevaardigde de
heer Kombrink voorstaat in de sfeer
van de buitengewone lasten. Ik heb
met voldoening vastgesteld, dat de
geachte afgevaardigde de heer Van
lersel kan instemmen met deze
forfaitaire tegemoetkoming door
middel van een toeslag op de belastingvrije som.
Naar aanleiding van de vragen en
opmerkingen van diverse geachte
afgevaardigden over de hoogte van
de tegemoetkoming in de kosten van
kinderopvang voor tweeverdieners
wil ik nogmaals benadrukken, dat bij
de vaststelling van deze hoogte naast
de budgettaire ruimte de voor het jaar
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1985 voorgestelde horizontale en
verticale tariefstructuur en de daarin
bestaande verschillen in belastingheffing tussen alleenverdieners en
tweeverdieners met hetzelfde gezamenlijke inkomen een bepaalde rol
heeft gespeeld. In dit licht acht ik een
toeslag van f600 op de belastingvrije
som van beide gehuwd of ongehuwd
samenwonende partners met jonge
kinderen geenszins onredelijk.
In de voorgestelde fiscale regeling
is naar mijn mening op passende
wijze uitvoering gegeven aan de
motie-Kombrink/Van Nieuwenhoven
(18121, nr. 47) om met ingang van 1
januari 1985 in het kader van de derde
fase rekening te houden met de
draagkrachtverminderende omstandigheid ter zake van de kosten van
kinderopvang van tweeverdieners. De
budgettaire ruimte van f150 miljoen
van de derde fase voor de kinderopvangregeling voor tweeverdieners en
alleenstaande ouders gezamenlijk laat
niet toe om daarnaast extra middelen
beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen
via de rijksbegroting, waarom in de
motie-Van Es (17 100, nr. 41) wordt
verzocht. Met name de geachte
afgevaardigden de heren Kombrink
en Van der Spek en mevrouw Beckersde Bruijn zijn voorstanders van een
uitbreiding van het aantal kinderopvangvoorzieningen.
De heer De Grave heeft aangekondigd op dit punt te zullen terugkomen
bij de komende UCV over de kinderopvang. Het kabinet heeft tot op
heden geen aanleiding gezien om zijn
voorkeur voor een fiscale regeling
terug te nemen. In de memorie van
toelichting is echter de mogelijkheid
opengehouden, dat binnen het
budgettaire kader van f150 miljoen
een verschuiving plaatsvindt ten
gunste van de begroting van WVC. Bij
wijze van uitzondering acht het
kabinet het gerechtvaardigd, dat in
deze bijzondere aangelegenheid een
verhoging van de collectieve uitgaven
gefinancierd zou worden door het niet
verwezenlijken van de belastingverlaging voor tweeverdieners. Die
voorkeur in het wetsvoorstel is ook
duidelijk de voorkeur van de Minister
van Financiën, uitgesproken tijdens
de zojuist afgeronde algemene
beschouwingen, waarnaar hij in zijn
interventie heeft verwezen.
De geachte afgevaardigden de
heren Kombrink en Van lersel memoreerden in hun bijdragen het door de
SER uit te brengen advies inzake de
herstructurering van de kinderbijslag.
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De gedachte afgevaardigde de heer
Kombrink heeft zich tot mijn voldoening hierbij neergelegd en gezegd,
dat hij ermee kan instemmen, dat
vooralsnog een regeling in de fiscale
sfeer is getroffen. Ik acht het zeer wel
mogelijk, dat bij een regeling in de
sfeer van de kinderbijslag in hoge
mate sprake zou zijn van een, zoals de
heer Kombrink veronderstelt, forfaitaire regeling. De tegemoetkoming in de
kinderbijslag zal inderdaad inkomensafhankelijk zijn. Het heeft mij verheugd, dat de heer Kombrink met mij
van mening is, dat het omzetten van
de aanvullende arbeidstoeslag in een
tax credit zoals de heer Van der Spek
voorstaat, een doorbreking van de tot
nu toe geldende fiscale systematiek
op een enkel onderdeel zou betekenen.
De heren Van lersel, Van Dis en
Schutte besteedden in hun bijdragen
aandacht aan de omstandigheid, dat
bij de toekenning van de aanvullende
arbeidstoeslag geen voorwaarden zijn
gesteld met betrekking tot de arbeidsparticipatie. In de memorie van
toelichting en in de nota naar aanleiding van het eindverslag ben ik, gelet
op de hoogte van de forfaitaire
toeslag, met de Raad van State van
mening, dat er niet zwaar aan behoeft
te worden getild, dat er reeds aanspraak op de aanvullende arbeidstoeslag bestaat in geval de minsterverdienende partner enig inkomen verdient.
In antwoord op de vraag van de
heer Van lersel, die er terecht op
wees, dat met het stijgen van het
bedrag de kans op oneigenlijke
aanwending toeneemt, merk ik op,
dat in mijn visie de tegemoetkoming
in dit geval een bedrag van f750 niet
dient te overschrijden.
De heren Van lersel, Van Dis en
Schutte en mevrouw Groenman en
mevrouw Eshuis maakten opmerkingen over de voorgestelde verlaging
van de leeftijdsgrens van 16 jaar naar
12 jaar. Het heeft mij verheugd, dat de
heer Van lersel mijn mening deelt, dat
kinderen van 12 jaar gemiddeld zover
zijn ontwikkeld, dat van een algemene
opvangtoeslag boven die leeftijd
geredelijk kan worden afgezien.
Tevens heb ik er met voldoening
kennis van genomen, dat de nadere
argumentatie met betrekking tot de
voorgestelde overgangsregeling voor
de verlaging van de leeftijdsgrens
voor de alleenstaande-ouder-toeslag
in vier jaren hem heeft overtuigd. Een
verdere nuancering in deze regeling,
zoals mevrouw Groenman voorstaat,
acht hij niet nodig. Op de bezwaren
tegen een dergelijke overgangsregeling ben ik reeds ingegaan in het

1095

Koning
hoofdstuk inwerkingtreding van de
nota naar aanleiding van het eindverslag.
De conclusies die de geachte
afgevaardigde de heer Wagenaar
verbindt aan de door hem geciteerde
passage in de nota naar aanleiding
van het eindverslag met betrekking
tot de opmerking van het kabinet, dat
het niet wil treden in de vraag, of het
uitbesteden van jonge kinderen
maatschappelijk wenselijker is dan
het verzorgen van deze kinderen door
de eigen ouders, gaat mij veel te ver.
Naar mijn mening kan hieruit zeker
niet worden afgeleid, dat ontplooiing
en ontwikkeling van de ouders
kennelijk synoniem zijn met het
verrichten van betaalde arbeid.
Overigens wil ik erop wijzen, dat de
door de geachte afgevaardigde
geplaatste opmerkingen en gestelde
vragen inzake de inhoudelijke aspecten
van het belang van de kinderopvang
mijns inziens niet in dit kader aan de
orde dienen te komen. Ik ben van
mening, dat nadere beschouwingen
over het belang van kinderopvang in
de UCV over de kinderopvang op 5
november aanstaande thuishoren.
Met de eerstverantwoordelijke
bewindsman, minister Brinkman kan
daarover van gedachten worden
gewisseld.
Voor het antwoord op de vraag van
de geachte afgevaardigden de heren
Van der Spek en Schutte waarom de
aanvullende arbeidstoeslag niet wordt
verleend aan degenen, die vrijwilligerswerk verrichten, moge ik hen
verwijzen naar hetgeen is uiteengezet
op blz. 16 van de memorie van
antwoord en blz. 12 van de nota naar
aanleiding van het eindverslag.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
thans te spreken over de meewerkaftrek. Deze regeling, die door ons in
het wetsvoorstel is opgenomen, ter
vervanging van de meerwerkwinstregeling heeft heel wat tongen losgemaakt. Ik geloof, dat alle geachte
afgevaardigden daarover hebben
gesproken. Met name vanuit de
kringen van vrouwenorganisaties is
opgemerkt, dat de voorgestelde aftrek
het streven naar verzelfstandiging van
de positie van de vrouw dwarsboomt.
Ook in de Kamer - ik denk aan de
dames Groenman en Beckers en de
heren Van lersel, De Grave en Kombrink - is de meewerkaftrek een
minder geëmancipeerd onderdeel van
het wetsvoorstel genoemd. Naar mijn
mening is er echter een aantal
redenen, die de vervanging van de
meewerkwinstregeling door de

Tweede Kamer
1 november 1984

meewerkaftrek niet alleen rechtvaardigen, maar zelfs noodzakelijk maken. Ik
zou een stapje terug willen doen in de
tijd om dit aan te tonen.
De meewerkwinstregeling is
destijds ingevoerd om een belastingverlichting te bereiken voor de
ondernemer, wiens echtgenoot - in
de praktijk meestal de echtgenote meewerkt in de onderneming. Ik
herhaal: voor de onderneming. Dat
blijkt ook uit de omstandigheid, dat
aan de ondernemer de aanslag wordt
opgelegd. Ik wijs op artikel 62a van de
Wet op de inkomstenbelasting. De
maatregel had in geen enkel opzicht
enige betekenis voor het aanbrengen
van veranderingen in de verhouding
tussen mannen en vrouwen. Dat is
een kwestie van huwelijksgoederenrecht.

niet aanvaardbaar. Vanuit die invalshoek is gezocht naar een doelmatige
regeling binnen het fiscale systeem,
die zoveel mogelijk recht doet aan de
positie van de meewerkende echtgenoot.
Met de meewerkaftrek wordt een
regeling geïntroduceerd, die voor
belastingplichtigen met een winst tot
ongeveer f 100.000,- voordeliger, vaak
zelfs niet onaanzienlijk voordeliger,
uitpakt dan het geval zou zijn bij
handhaving van de bestaande
meewerkwinstregeling. Ik voeg
hieraan nog toe dat, indien met name
de vrouwenorganisaties de voorkeur
geven aan de meewerkwinstregeling,
ik met een variatie op Marx zou willen
zeggen dat er sprake is van 'opium
voor de meewerkende gehuwde
vrouw'.

Daar speelt de lex-Van Oven uit
1956 een rol. Men zou kunnen
zeggen: de meewerkwinstregeling,
zoals nu de meewerkaftrekregeling, is
primair een fiscale rekentruc en heeft
niets met emancipatie te maken; het
is een fiscale rekentruc, die erop
gericht is een belastingvermindering
te verlenen in verband met de door de
ene echtgenoot te verrichten arbeid in
de onderneming van de andere
echtgenoot. Die andere echtgenoot
krijgt de verlichting, en niet de
echtgenoot, die meewerkt en te wiens
zake de aftrek bij de andere echtgenoot
wordt vergolden.

Immers, samenvattend kan hier
worden gezegd dat de meewerkaftrek
niet méér maar ook niet minder
emancipatoir is dan de meewerkwinstregeling. Van een stap terug op dit
gebied is dan ook geen sprake. Doel
van de meewerkwinstregeling èn van
de meewerkaftrekregeling is: belastingbesparing. Welnu, ons streven is
erop gericht, die besparing zo goed
mogelijk te handhaven voor de
daarbij betrokken belastingplichtigen.

Ik moge er nog op wijzen, dat de
winsttoerekening onder de bestaande
regeling slechts in een enkele uitzondering op een eigen aangiftebiljet en
in een eigen aanslag tot uitdrukking
komt. Ik wees ook al op de lex-Van
Oven, die de meest wezenlijke
verbetering heeft gebracht sedert de
totstandkoming van het Burgerlijk
Wetboek en de eeuwen daarvoor. Dat
betekent helemaal niet, dat er geen
verdergaande verbetering mogelijk en
wenselijk is, maar daarvoor dient het
civiele recht de ruimte te scheppen.
Het fiscale recht is daarbij volgend. Ik
wijs op het feit, dat op dit ogenblik
volgens het Burgerlijk Wetboek een
dienstbetrekking tussen echtgenoten
niet mogelijk is.
In de schriftelijke voorbereiding van
deze behandeling is van regeringszijde
omstandig uiteengezet, dat de
voorgenomen voetoverheveling te
zamen met de aanstaande verzelfstandiging van de premieheffing ertoe zal
leiden, dat de bestaande meewerkregeling haar nut, zijnde belastingbesparing, zou verliezen voor circa tweederde deel van de erbij betrokken
belastingplichtigen. Dat achten wij
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De meewerkaftrekregeling is in mijn
ogen derhalve een goede zaak. Ik ben
de heren Schutte en Wagenaar dan
ook erkentelijk voor hun onverkorte
steun, in dit verband gegeven. Wat
betreft de andere geachte afgevaardigden, die hierover hebben gesproken,
hoop ik dat mijn betoog toch een
gedeelte van het dilemma, waarin zij
verkeren, zal hebben weggenomen. Ik
heb er met erkentelijkheid van
kennis genomen dat de heren Van
lersel, De Grave, Kombrink en mevrouw Groenman vooralsnog met de
introductie van de aftrek kunnen
instemmen. Op het door deze geachte
afgevaardigden ter sprake gebrachte
zogenaamde keuzeregime kom ik
straks nog terug. De meewerkaftrek is
thans naar mijn oordeel de meest
passende regeling. Wél wijs ik erop
dat een studie is toegezegd, die moet
leiden tot een regeling, die zowel aan
het financiële als aan het emancipatoire aspect recht doet. Bij die studie zal
natuurlijk worden betrokken wat
mevrouw Groenman en mevrouw
Eshuis hebben genoemd: de communautaire regelingen ter zake van
gelijkheid in behandeling tussen de
gehuwde man en vrouw.
De heer Van lersel (CDA): Die studie
zou, zo blijkt uit de stukken, in 1987
moeten worden afgesloten. Gisteren
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heb ik gevraagd, of dit niet wat sneller
kan zodat wij tegen het einde van
deze kabinetsperiode zouden weten
waaraan wij wat dit betreft toe zijn.
Staatssecretaris Koning: Ik denk dat
mijn geachte collega, mevrouw
Kappeyne van de Coppello hierop
straks nader zal ingaan.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: De staatssecretaris bedoelt
de Staatssecretaris van Economische
Zaken, de heer Van Zeil.
Staatssecretaris Koning: Dat bedoelde
ik niet. Ik dacht dat ü op dit punt even
zou ingaan.
De heer Van lersel (CDA): Ik begrijp
nu dat staatssecretaris Van Zeil hierop
dient in te gaan. Wanneer zal dit
gebeuren?
Staatssecretaris Koning: Zoals u weet
is hij niet uitgenodigd voor de
vergadering van heden.
De heer Van lersel (CDA): U spreekt
hier namens het gehele kabinet. Dat
doet u al de hele ochtend, zo heb ik
gemerkt. Misschien kunt u nu even
weergeven wat de heer Van Zeil op
dit punt van oordeel is.
Staatssecretaris Koning: Ik kan op dit
moment zijn mening niet verwoorden
maar beide bewindslieden achter
deze tafel stellen natuurlijk een
bespoediging van de studie op prijs.
Of dit zal kunnen, is de vraag. Er is
immers sprake van zeer ingrijpende
zaken, die met name het burgerlijk
recht betreffen. Vergeleken daarbij is
de behandelingsbekwaamheid in het
kader van de lex-Van Oven nog maar
kinderspel. Het is mogelijk dat het
gehele huwelijksgoederenregime,
zoals wij het in Nederland kennen en
in de wet is opgenomen, op de helling
moet. Ik moet hier voorzichtig zijn en
uitkijken dat ik mij niet opnieuw
schuldig maak aan het betreden van
terreinen van andere bewindslieden;
ik heb er zojuist enige raillerende
opmerkingen over gemaakt. Ik begeef
mij weliswaar op het terrein van de
Minister van Justitie maar ik kan mij
toch voorstellen dat bij een verdergaande individualisering onderzocht
moet worden of een ander wettelijk
regime, bij voorbeeld totale uitsluiting
van gemeenschap, moet worden
gevolgd.
Maar ik durf daar geen mening over
te geven, het is niet mijn taak om dat
te doen. Ik wil alleen maar aangeven
dat er op dat punt een aantal problemen zijn, die zo ingewikkeld zijn, dat
het zeer goed mogelijk is, hoe gaarne

Tweede Kamer
1 november 1984

ik ook snel resultaten zou willen zien,
om er mijn voordeel mee te doen in
de fiscale wetgeving of ten behoeve
van mijn opvolger, dat die studie niet
sneller uitgevoerd kan worden. Maar
ik haast mij om te verklaren dat ik op
geen enkele wijze een uitspraak heb
willen doen op een terrein dat niet het
mijne is.
De heer Kombrink (PvdA): Het zal dus
nog lang duren.
Staatssecretaris Koning: De heer
Kombrink weet toch dat er op het
ministerie van Justitie zeer hard en
zeer snel gewerkt wordt?
Mijnheer de Voorzitter! De heren
Kombrink en De Grave hebben gepleit
voor een keuze-regime voor gehuwde
belastingplichtigen in het geval
waarin de ene echtgenoot meewerkt
in de onderneming van de andere. Er
zou de mogelijkheid moeten worden
geboden om desgewenst de meewerkende echtgenoot zelfstandig te
belasten voor dergelijke inkomsten. Er
is verder nog gevraagd naar een
andere optie, namelijk om ongehuwden desgewenst in aanmerking te
laten komen voor toepassing van het
regime van de meewerkaftrek. Ook de
heer Van lersel heeft daarover
gesproken. De positie van de meewerkende echtgenote heeft terecht veel
belangstelling gekregen.
Ik heb er wel begrip voor dat niet
iedereen het geduld kan opbrengen
om de uitkomst van de toegezegde
studie af te wachten. Daar hebben we
zojuist al over gesproken naar
aanleiding van de interruptie van de
heer Van lersel. Ik zal daar verder niet
op ingaan, maar ik wil wel zeggen dat
ik huiverig ben voor opties, want
- om maar eens een onparlementaire
uitdrukking te gebruiken - dat geeft
altijd gedonder. Men heeft spijt van
zijn keuze of men zoekt van jaar tot
jaar naar het fiscale optimum, wat
weer de ergernis van de fiscus
oproept. Daarbij komt dat aan een
dergelijk systeem een aanzienlijke
drempel moet zijn verbonden om
manipulaties tegen te gaan. Kortom,
ik vraag mij af, of het zinnig is om
vooruitte lopen op de uitkomsten van
de al genoemde studie. Ik teken wel
aan dat de eerste gedachte mij meer
aanspreekt dan de gedachte om de
meewerkaftrek open te stellen voor
ongehuwden. Dat zou naar mijn
gevoelen de zaak wat op z'n kop
zetten.
De heer De Grave (VVD): Ik neem aan
dat de staatssecretaris met dit
argument bedoelt, dat er voor
ongehuwd samenwonenden reeds de
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mogelijkheid van de man/vrouwfirma
bestaat, zodat er geen behoefte zou
bestaan aan de meewerkaftrek. Maar
mijn argumentatie voor het indienen
van een amendement op dit stuk was
dat de meewerkaftrekregeling op een
bepaald winsttraject gunstiger is dan
de mogelijkheid van de man/vrouw-firma. Op grond van het beginsel van
gelijke behandeling van gehuwden en
ongehuwd samenwonenden, door de
staatssecretaris onderschreven, wil ik
dan ook de meewerkaftrek openstellen
voor ongehuwd samenwonenden. Wij
gaan er namelijk van uit, dat mensen
vrij zijn om te kiezen, hoe zij hun
leven willen inrichten. Dat is hun zaak.
Staatssecretaris Koning: Dat is op
zichzelf waar, maar de heer De Grave
verliest één ding uit het oog: voor
ongehuwden staan alle mogelijkheden
open, terwijl voor gehuwden uitdrukkelijk bij wet één mogelijkheid is
uitgesloten, namelijk die van de
dienstbetrekking. Het is zeer goed
mogelijk dat men wel bereid is om in
dienstbetrekking te gaan, maar niet de
verantwoordelijkheid voor het gehele
ondernemen wenst te nemen. En
aangezien het civiele recht de mogelijkheid van de dienstbetrekking niet
biedt, was er aanleiding om een
oplossing te zoeken voor de meewerkende gehuwde partner, terwijl voor
de ongehuwde meewerkende partner
die mogelijkheid wel open staat.
De meeste woordvoerders hebben
zich positief uitgelaten over de
verlaging van 34 jaar tot 27 jaar als
leeftijdsgrens voor de alleenstaandetoeslag. Een verdere verlaging van de
leeftijdsgrens zouden de uitvoeringsproblementezeer vergroten. Mevrouw
Beckers, wier fractie van mening is
dat de leeftijdsgrens moet vervallen,
wil ik antwoorden met de woorden
van de heer Kombrink, dat beneden
27 jaar het probleem voor de belastingdienst in elk geval in aantallen groter
is en dat er een grens is aan wat de
uitvoerder er nu nog bij kan hebben.
Te gelegener tijd kan worden bezien,
of de leeftijdsgrens van 27 jaar kan
worden verlaagd. Nogmaals, op dit
ogenblik is dat uitvoeringstechnisch
onmogelijk.
De heer Kombrink stelt voor, de
problemen bij de toekenning van de
alleenstaande-toeslag bij de groep
van 27- tot 35-jarigen te evalueren
met het oog op een mogelijk verdere
ontwikkeling. Een dergelijke separate
evaluatie acht ik niet zinvol. Deze
problematiek zal worden betrokken bij
de evaluatie van de totale tweeverdienerswetgeving. Daarbij zal aan de
door de geachte afgevaardigde
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gesignaleerde problematiek bijzorv
dere aandacht worden besteed. Ik
neem aan, dat hij hiermee tevreden is.
Eveneens vrij algemeen is instemming betuigd met de verlaging van 27
jaar tot 18 jaar als de leeftijdsgrens
voor de niet of weinig verdienende
ongehuwde partner ten opzichte van
wie de belastingplichtige in aanmerking kan komen voor de alleenverdiener-toeslag c.q. voetoverheveling,
indien de partner niet grotendeels op
kosten van zijn ouders wordt onderhouden. De heer Schutte meent dat
de nieuwe regeling onnodig complicerend werkt en dat, zolang de kinderbijslagregeling loopt tot het 27ste
levensjaar, de formele aansprakelijkheid van de ouders behoort voor te
gaan op de eventuele morele aansprakelijkheid van de samenwoningspartner. Ik meen dat zo'n voorrang in de
voorgestelde opzet wordt verleend.
De samenwonende partner komt pas
voor de alleenverdiener-toeslag c.q.
voetoverheveling in aanmerking,
indien de ouders hun kind niet
grotendeels onderhouden. De belastingheffing sluit op die manier aan bij
de feitelijke toestand.
Ik heb met belangstelling geluisterd
naar de betogen van de geachte
afgevaardigden de heren De Grave en
Van lersel, mevrouw Groenman,
mevrouw Beckers en de heer Kombrink. Met name de heer De Grave is
heel duidelijk geweest, ook in de
eerder uitgewisselde stukken, in zijn
pleidooi voor een zoveel mogelijk
individuele behandeling. De andere
zojuist door mij genoemde geachte
afgevaardigden zijn in meer of
mindere mate ook op de stoel gaan
zitten van de individuele heffing als
beginsel. Ik wil niet onder stoelen of
banken steken dat ik mij in die
benadering ten principale goed kan
vinden. Ook ik wens het beginsel van
de individuele belastingheffing tot
richtsnoer te nemen. De huidige
maatschappelijke realiteit verdraagt
zich echter niet met een onverkorte
toepassing van het beginsel. In de
stukken is dit uitvoerig beargumenteerd.
Het doet mij veel deugd dat ondanks
de duidelijke teleurstelling over niet
verdergaand verzelfstandigen, niet
alleen de heren Van lersel en De
Grave, maar ook mevrouw Beckers, te
kennen hebben gegeven, voor die
vaak klemmende argumenten begrip
te hebben. Men blijft echter nog zitten
met de vraag naar de termijn waarop
volledig individuele behandeling
mogelijk zal zijn, alsmede de werk-
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zaamheid van het kabinet daarbij. De
heer De Grave heeft nog aandacht
gevraagd voor de mogelijkheid van
invoering van een optie voor een
volledig zelfstandige heffing van
gehuwden. Wat de termijn betreft
waarop volledige verzelfstandiging
mogelijk is, moge ik herhalen wat in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag staat. Daarin is namelijk
te kennen gegeven dat de maatschappelijke ontwikkelingen die een
volledig individuele benadering
mogelijk maken, te weten de ontwikkeling naar een situatie waarin binnen
het huwelijk door iedereen van de
echtgenoten een zelfstandig inkomen
wordt genoten, nauwlettend worden
gevolgd. Daarbij onderstreep ik de
mening van de diverse sprekers, dat
binnen de huidige kabinetsperiode
zulke, toch vrij ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen niet te verwachten zijn. Niettemin ben ik bereid,
indien enigszins mogelijk, tegemoet
te komen aan de wensen van de heer
De Grave bij de begroting van
Financiën voor 1986.
Aan het adres van mevrouw
Beckers kan ook opmerken dat er, als
de huidige maatschappelijke situatie
niet verandert, inderdaad geen zicht is
op een verdergaande verzelfstandiging. Als er dan, gegeven het feit dat
van het overgrote deel van de huwelijkssituaties het saldo van niet te
verzelfstandigen inkomensbestanddelen negatief is, dus meer aftrekposten
dan positieve bestanddelen zijn, zijn
de inkomenseffecten van zo'n verzelfstandiging prohibitief.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Tenzij de aftrekkosten door kortingsbedragen worden vervangen.
Staatssecretaris Koning: U weet dat ik
hiervan in beginsel geen groot
voorstander ben. Ik wacht met dit
onderwerp echter tot ik op dat punt
van mijn betoog ben gekomen.
De heer De Grave vroeg naar de
optiemogelijkheid voor zelfstandige
heffing voor gehuwden. In de memorie
van antwoord zijn de bezwaren
hiertegen verwoord. Kort weergegeven komen deze op het volgende
neer. Voor belastingplichtigen zal het
niet altijd duidelijk zijn of een optie
voor- dan wel nadelig uitwerkt. Er
moet een berekening worden uitgevoerd, waarbij niet altijd het jaar van
heffing een rol speelt. Voor de fiscus
treden vrij grote gevolgen voor de
mankracht op. Deze gevolgen acht ik
te bezwaarlijk om een optieregeling
voor te stellen. Zij komen immers
boven op de gevolgen van de overige
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wijzigingen in het kader van de
tweede en de derde fase.
Enig uitstel in de tijd, zoals door de
heer De Grave gesuggereerd, lost
alleen het probleem van de samenloop
met de derde fase op. Zo mogelijk zal
ik echter in de toelichting op de
begroting van Financiën voor 1986
een volledige inventarisatie van de
problemen van zo'n keuzemogelijkheid
opnemen en hierbij afwegen of
invoering op enige termijn mogelijk
moet worden geacht.
Ook mevrouw Groenman en de
heer Kombrink zijn uitvoerig ingegaan
op het feit dat in de derde fase geen
verdergaande verzelfstandiging van
gehuwden voor de belastingheffing
wordt voorgesteld. In verband met de
opmerkingen van de heer Kombrink
over de alles-of-nietsbenadering
versus de post-voor-postbenadering
wil ik graag kwijt dat ik in de stukken
noch in hetgeen de heer Kombrink
gisteren heeft opgemerkt, argumenten
heb aangetroffen waarom de alles-ofnietsbenadering onjuist is, integendeel
De fractie van de PvdA heeft in de
stukken de momenteel niet verzelfstandigde inkomensbestanddelen onder
de loep gelegd in haar post-voor-postbenadering voor giften en studiekosten. Uit de bijdrage van de heer
Kombrink blijkt dat, gelet op de door
ons aangevoerde bezwaren die tegen
zo'n geïsoleerde verzelfstandiging zijn
aan te voeren, verdere studie nodig is.
Ik meen dit te mogen zien als
onderstreping van de juistheid van
ons uitgangspunt dat waar niet sprake
is van duidelijk persoonlijk bepaalbare
inkomensbestanddelen, de post-voorpostbenadering niet juist is en dat het
beter is, af te wachten of een volledige
verzelfstandiging van alle nog niet
verzelfstandigde inkomensbestanddelen mogelijk is, gelet op de maatschappelijke werkelijkheid.
Mevrouw Groenman heeft in het
kader van verdergaande verzelfstandiging gesproken over een willekeurige
benadering. Dit bestrijd ik. In de
stukken is uiteengezet dat in onze
benadering de persoonlijke bepaalbaarheid van inkomensbestanddelen
wezenlijk is voor het antwoord op de
vraag of verzelfstandiging mogelijk is.
De heer Van lersel heeft dit in zijn
bijdrage terecht onderstreept. Waar
de persoonlijke bepaalbaarheid
subjectief of zeer moeilijk is, wat iets
anders is dan de emotionele binding
waarover mevrouw Groenman sprak,
wordt verzelfstandiging veelal
willekeurig, tenzij men voor een
forfaitaire benadering kiest.
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Mevrouw Groenman heeft posten
genoemd die zij graag verzelfstandigd
ziet: hypotheekrente, giften en
alimentatie aan kinderen. Uit het feit
dat zij te kennen gaf dat zo'n verzelfstandiging waarschijnlijk geld oplevert, maak ik op dat zij een verplichte
verzelfstandiging voorstaat en niet
één waarvoor kan worden geopteerd.
Ik kan mij immers nauwelijks voorstellen dat bij een optiemogelijkheid de
door mevrouw Groenman veronderstelde binding met bedoelde uitgaven
zo groot is dat tweeverdieners ten
koste van de gezamenlijke portemonnee kiezen voor een zelfstandige
aftrek. Verplichte verzelfstandiging
heeft echter in de huidige maatschappelijke situatie voor het overgrote
deel van de huwelijken onaanvaardbare inkomenseffecten. Ik verwijs
mevrouw Groenman naar de memorie
van toelichting, waarin zulks uitvoerig
is uiteengezet. Mevrouw Groenman
zal derhalve begrijpen dat ik niet kan
voldoen aan haar verzoek, binnen
enkele maanden over de door haar
genoemde inkomensbestanddelen
met concrete verzelfstandigingsvoorstellen te komen.
Terugkomend op het betoog van de
heer Kombrink, merk ik op dat, zolang
verdergaande verzelfstandiging niet
mogelijk is, een gelijkere behandeling
tussen gehuwden en ongehuwden
zeer wel kan worden gevonden langs
de toepassing van het huwelijksregime
op ongehuwden. Ik stem op dit punt
in met de heer Kombrink en niet met
degenen die elke stap in de richting
van een meer onzelfstandige behandeling van ongehuwden categorisch
afwijzen. Zoals in de stukken is
uiteengezet, verbind ik hieraan twee
belangrijke voorwaarden: het moet
zijn op verzoek van de ongehuwden
en het moet gaan om een beperkte
inbreukop hetbeginsel van individuele
heffing, dus alleen waar sprake is van
evidente ongelijkheid in vergelijkbare
situaties.
Wat de stelling van de heer Kombrink
betreft dat de regering de alles-ofnietsbenadering doorbreekt met de
voorstellen op het gebied van renteen dividendvrijstelling en op het
gebied van de buitengewone lasten,
volsta ik met de geachte afgevaardigde
te verwijzen naar bladzijde 23 van de
Nota naar aanleiding van het eindverslag, waar de onjuistheid van deze
stelling is aangetoond.
De heren Van lersel en Kombrink
hebben beiden hun instemming
betuigd met ons voorstel terzake van
het partnerpensioen. Ik zeg hun
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daarvoor dank. Met de heer Van
lersel wacht ik de verdere ontwikkelingen op dit gebied af.
De heer Kombrink (PvdA): Ten
aanzien van de gelijke behandeling
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden had ik de staatssecretaris
de volgende vraag voorgelegd. Moet
hij uit de argumenten die hij noemt
- waarom thans niet tot een verdere
verzelfstandiging kan worden overgegaan - niet afleiden dat de kans dat
dit in een nabije periode wel lukt niet
erg groot is? De heer De Grave heeft
de mogelijkheid van een optiestelsel
genoemd. Uitgaande van de veronderstelling dat hieraan ook veel problemen vastzitten - de staatssecretaris
heeft dit zoeven aangeduid - en dat
een verdere verzelfstandiging niet zo
goed tot de mogelijkheden zou
behoren, zou ik de staatssecretaris
willen vragen of hij in de studie
waarover hij zojuist repte en die hij in
de komende jaren actief wil voortzetten, ook de mogelijkheid van integrale
rolwisseling voor ongehuwd samenwonenden op vrijwillige basis wil
betrekken.
Staatssecretaris Koning: Dat is een
heel goede suggestie.
Ik kom nu toe aan het punt van de
rente-en dividendvrijstelling. De
wijziging van de rente- en dividendvrijstelling, verdubbeling van de
bedragen in de huwelijkssituatie, is
door de heren Van lersel, Van Dis en
Schutte als een positief element in de
voorstellen aangeduid. Ik ben daarvoor
erkentelijk, evenals voor het feit dat
de heer Kombrink daarmee kan leven,
zij het dat hij nog een paar vragen
heeft over de mogelijkheid van een
drievoudige toepassing in sommige
situaties. Op dat probleem is in de
schriftelijke antwoorden ingegaan.
De heer Van der Spek heeft een
amendement aangekondigd om de
regeling niet te laten doorgaan. Ik zou
hem erop willen wijzen, dat hij naar
mijn gevoel de regeling toch niet
geheel goed heeft begrepen. Hij zou
in dat geval namelijk met een voorstel
moeten komen om de gehele renteen dividendvrijstelling af te schaffen.
Mevrouw Beckers en de heren Van
Dis, Van lersel en Kombrink hebben in
hun bijdrage laten weten, dat zij zich
kunnen vinden in de voorgestelde
wijziging in de sfeer van de buitengewone lasten, die een gelijke behandeling en een volledig meetellen van
onzuiver inkomen van huwelijkspartners betekenen. Deze brede en
diverse steun doet mij goed.
Op de concrete vraag van de heer
Van lersel inzake de voordelige positie
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voor ongehuwden in de buitengewone-lastenregelingen is in de schriftelijke antwoorden ingegaan.
Ik kom nu tot een aantal opmerkingen over het huurwaardeforfait. De
heren Van lersel en Kombrink sternmen ermee in, dat voor ongehuwden
die samen een woning bezitten en die
een gezamenlijke huishouding
voeren, de betaalde hypotheekrente
bij de bepaling van het belastbaar
inkomen van één of beide partners
geheel in aanmerking wordt genomen.
De heer Kombrink heeft mij in dit
verband gevraagd, wanneer een
aanvaardbare verdeling van de
rentelast overgaat in een verdeling
die kennelijk slechts strekt tot het
behalen van fiscaal voordeel.
Naar mijn oordeel zal dit het geval
zijn indien elk der partners hun
aandeel in de rentelast zonder
bezwaar uit hun inkomen zou kunnen
betalen, maar om redenen van het
progressieverschil de rente wordt
betaald door degene met het hoogste
marginale tarief. Geringe verschillen
laat ik hier buiten beschouwing. In dat
geval zal de soepele benadering - ik
geef dit in antwoord op de vraag van
de heer Van lersel - niet worden
verkregen.
Vervolgens heeft de heer Kombrink
mijn aandacht gevraagd voor het
probleem dat ongehuwd samenwonenden voor het huurwaardeforfait in
aanmerking zouden willen komen. Ik
wil beginnen met op te merken, dat
het huurwaardeforfait toepassing
vindt in alle gevallen waarin het
feitelijk gebruik en de eigendomsverhouding met elkaar overeenstemmen.
In de praktijk is dit bij ongehuwd
samenwonenden meestal het geval.
Er is bij mijn weten slechts een kleine
categorie waarbij men niet in gelijke
delen participeert in de eigendom.
Zoals ik al eerder heb aangegeven,
heeft het mijn voorkeur, deze materie
aan de orde te stellen bij de actualisering van de nota Huurwaardeforfait. Ik
sluit niet uit, dat naar aanleiding van
deze nota het huurwaardeforfait
ruimer zal worden geformuleerd.
In dit verband wil ik de heer Kombrinktoezeggen.dat ikzal onderzoeken
of de door hem genoemde categorie
samenwonenden toch van het
huurwaardeforfait gebruik kan maken.
Ik wil hier wel reeds bij opmerken, dat
indien de mogelijkheid wordt geschapen dat op verzoek het huurwaardeforfait toepassing zal vinden, dit naar
mijn mening met zich zal moeten
brengen, dat die keuze in beginsel ook
voor de toekomst zal gelden.
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De heer Kombrink (PvdA): De staatssecretaris is dus bereid, heel snel na
te gaan of dit ook bij aanschrijving,
vooruitlopend op de actualisering van
de nota Huurwaardeforfait, al te
regelen is, evenzeer als u met de
renteaftrek bij aanschrijving een
regeling aan de belastingdienst
kenbaar maakt?
Staatssecretaris Koning: Ik ben
daartoe bereid, indien wij tot de
conclusie komen dat het kan.
De heer Kombrink (PvdA): Indien u tot
de conclusie komt dat het niet kan,
bent u bereid de Kamer uw argumenten daarvoor te noemen.
Staatssecretaris Koning: Dan komt
het in de nota huurwaardeforfait te
staan.
De heer Kombrink (PvdA): Misschien
kunt u eerder rapporteren waarom het
niet kan.
Staatssecretaris Koning: Dat zal ik
eens bekijken, want dan moet je toch
de hele context bezien.
Er is van verschillende kanten zorg
geuit over de uitvoerbaarheid van de
wetgeving en de extra druk die de
wetgeving inzake tweeverdieners legt
op de belastingdienst. Die zorg deel
ik. De uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen heeft bij het
bepalen van de grenzen van hetgeen
mogelijk is ook een belangrijke rol
gespeeld. Dit heeft ertoe geleid dat op
een aantal punten in het wetsvoorstel
terughoudendheid moest worden
betracht. Ik wijs op het handhaven
van het weliswaar verlaagde formele
criterium van 27 jaar voor het toekennen van de alleenstaande-toeslag.
Het doet mij genoegen te constateren
dat de begrenzingen die de uitvoerbaarheid aan het wetsvoorstel heeft
gesteld bij veel leden van de Kamer
op begrip kunnen rekenen.
Ik kom op de tax credits. De bijdrage
van mevrouw Groenman heeft mij
verbaasd. Uit haar bijdrage blijkt dat
veel van hetgeen wij in de stukkenwisseling met de Kamer hebben gesteld
door haar niet serieus wordt genomen.
Dat blijkt ook uit haar verhaal over de
tax credits. Ik meen dat de heer
Kombrink haar terecht heeft geïnterrumpeerd. Ik ben overigens niet de
enige die de mening is toegedaan dat
geen studie moet worden gepubliceerd
met het doel deze materie voor
mevrouw Groenman te verduidelijken.
Naar mijn mening - dit mede ten
antwoord op de vragen van de
geachte afgevaardigden Beckers,
Eshuis en Van der Spek - hoort de
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discussie over de vervanging van
belastingvrije sommen en tax credits
niet thuis in de derde fase tweeverdieners, doch bij een discussie over de
mate van progressiviteit van onze
belastingtarieven. Het onderscheid
dat de heer Kombrink maakte tussen
wel en niet in credits op te zetten
posten spreekt mij niet zodanig aan
dat ik hem wil toezeggen de door de
heer Van der Spek en mevrouw
Eshuis gevraagde studie te verrichten.
Ik geef toe dat het onderscheid dat de
heer Kombrink heeft aangebracht op
zich zelf zinnig is.
Op meer punten heeft het betoog
van mevrouw Groenman mij verbaasd.
Zo begrijp ik haar vraag niet naar een
verlaging van de belastingvrije som,
zodanig dat de door D'66 gewenste
verhouding intact blijft. Wat is de
door D'66 gewenste verhouding? De
geachte afgevaardigde zal er begrip
voor hebben dat ik een vraag die ik
niet begrijp ook niet kan beantwoorden.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
werd net in een adem genoemd met
een aantal anderen. Voor mij gold
alleen maar dat ik vaste belastingkortingsbedragen in verband heb
gebracht met individualisering van
aftrekposten. Ik heb u gevraagd of
vooral het gegeven dat het om
aftrekposten gaat het ook niet veel
moeilijker maakt dat in de huidige
situatie die individualisering van die
posten kan gebeuren. Ik verzoek u dan
ook in elk geval dit aspect te betrekken
in de toelichting bij de begroting
1986.
Staatssecretaris Koning: Ik zal dat
zeker bekijken. Ik geef mevrouw
Beckers graag toe dat zij daarin
theoretisch principieel gelijk heeft. Het
doet niet af aan mijn bezwaren in het
algemeen tegen tax credits, maar dit
punt zal worden bekeken.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik vind
dat de staatssecretaris mij toch
bepaald onrecht doet. Al is er onduidelijkheid over die tax credits, dan is
er des te meer reden om met een
duidelijk overzicht te komen. Ik ben
niet de enige die het daarover heeft
gehad.
Staatssecretaris Koning: De regering
is bezig met beleidvorming. Zij heeft
niet tot taak in allerlei mogelijke
situaties te komen met nota's die
alleen ter voorlichting van geachte
afgevaardigden dienen. Ik raad de
geachte afgevaardigde mevrouw
Groenman aan zich zelf zodanig in de
fiscale materie te verdiepen, dat zij uit
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eigen beweging een antwoord daarop
kan vinden.
Het bestendigen van de tijdelijke
verhoging van de loon- en inkomstenbelasting heeft in het alemeen
instemming ondervonden. De nuances
zijn mij daarbij niet ontgaan en zullen
uiteraard worden betrokken bij de
besluitvorming voor 1986.
De heren Van Dis, Schutte en
Wagenaar hebben gewezen op het
effect van progressieverscherping op
de omvang van het verschil in
belastingdruk tussen alleenverdieners
en tweeverdieners. Dat is juist. Ik
merk overigens op dat de inkomenseffecten bij de derde fase steeds zijn
geschetst in termen van structureel
tarief.
Ik kom toe aan de kinderopvangregeling voor 1984. Ik heb met voldoening kennis genomen van het feit dat
mevrouw Groenman en de heer Van
lersel daarmee akkoord kunnen gaan.
Ik heb er tevens kennis van genomen
dat mevrouw Eshuis en de heren Van
Dis, Wagenaar en Schutte geen
behoefte hebben aan deze regeling
voor 1984. Met dit voorstel wordt
uitvoering gegeven aan mijn toezegging aan de Eerste Kamer om reeds in
1984 met terugwerkende kracht aan
tweeverdieners een tegemoetkoming
te verlenen in de kosten van kinderopvang. Het is mijns inziens dan ook
niet gewenst om de suggestie van
mevrouw Groenman te volgen om
met het bedrag van f25 min. geen
fiscale tegemoetkoming te geven,
maar dat geld bij voorbeeld te
besteden aan EAJ-projecten en de
buitenschoolse opvang.
De heer Van Dis constateert terecht
dat de kinderopvangregeling voor
1984 in wezen van dezelfde filosofie
uitgaat als de in het kader van de
derde fase voorgestelde structurele
regeling voor de jaren 1985 en
volgende.
In antwoord op de vraag van de
geachte afgevaardigde de heer
Schutte merk ik ten slotte op dat circa
300.000 tweeverdienersparen met één
of meer jonge kinderen van de
regeling voor 1984 gebruik zullen
maken. Gelet op de eenvoud van deze
eenmalige regeling voor 1984 zal de
extra werkdruk voor de belastingdienst
beperkt kunnen blijven tot maximaal
tien mensjaren. Deze extra werkzaamheden zullen, omdat zij eenmalig zijn,
binnen de bestaande bezetting
worden opgevangen.
Ik hoop dat de geachte afgevaardigden die de indruk hebben dat ik op
een aantal zaken nog niet ben ingegaan, een antwoord hebben gevonden
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in de schriftelijke antwoorden die ik
hedenmorgen aan de Kamer heb
toegezonden.
De heer Kombrink (PvdA): Ik heb met
deze interruptie tot het eind van uw
betoog gewacht om te horen of u
terug zou komen op het amendement
van de CDA-fractie. U hebt een
historische beschouwing gegeven
over het verloop van gesprekken
binnen de boezem van het kabinet
met de regeringsfracties. U hebt dat
uiteindelijk niet laten uitmonden in
een politiek oordeel over dat amendement indien het wordt gehandhaafd.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat u
toch Iets zegt over dat amendement.
Welke situatie treedt voor u en het
kabinet in als dat amendement wordt
gehandhaafd? De naam van de heer
De Vries staat eronder, dus het zou
mij verbazen wanneer het wordt
ingetrokken. Waarom zegt u daar
miets over? Het lijkt mij wel relevant.
Staatssecretaris Koning: Dit is op
zichzelf een heel interessante vraag. Ik
meen echter dat ik reeds impliciet in
mijn beschouwing heb aangegeven
dat ik dringend hoop dat de CDA-fractie
het amendement zal intrekken. Ik
wacht het antwoord van de CDA-fractie
in haar tweede termijn af, ten einde
mij op dat antwoord nader te kunnen
beraden.
De heer Kombrink (PvdA): U zou nu al
in kunnen gaan op mijn vraag wat, als
het amendement wordt gehandhaafd,
het politieke oordeel daarover is.
Staatssecretaris Koning: Ik heb reeds
impliciet en nu ook expliciet een
dringend verzoek gedaan aan de
CDA-fractie om het amendement in te
trekken. Ik wacht het resultaat van
mijn beroep af.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 12.26 uur
tot 13.15 uur geschorst.
De Voorzitter: Ingekomen is de
volgende brief van de heer Janmaat:
'Geachte heer Dolman,
De ontwikkelingen van de laatste
maanden binnen de Centrumpartij
hebben uiteindelijk geleid tot een
besluit van het Dagelijks Bestuur van
de partij het Kamerlid uit zijn lidmaatschap te ontzetten.

Gezien de huidige ontwikkelingen in
de partij, die o.m. voortdurende
wisseling van besturen op het niveau
van middenkaderen Hoofdbestuur
inhouden, begeeft de Centrumpartij
zich meer en meer in een richting die
mij sterk ongewenst lijkt.
Tegen de jegens mij genomen
beslissingen van de partij zal ik niet in
beroep gaan bij het Congres der
partij. Derhalve is mijn lidmaatschap
van de Centrumpartij definitief
beëindigd, hetgeen reeds aan de
partijsecretaris is meegedeeld.
Ingaande 1 november aanstaande, zal
ik de Centrumpartij niet meer in de
Tweede Kamer vertegenwoordigen,
maar zal daar op persoonlijke titel
optreden.
Indien u dat wenst, zal ik de situatie
gaarne nog mondeling toelichten.
Hoogachtend,
(w.g.) J. Janmaat'.
Ik stel voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De overige ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik ook voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich
met de voorstellen heeft verenigd.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel nader voor, de
stemmingen met betrekking tot
wetsvoorstel 17425 (Leegstandwet) te
houden na de stemmingen over de
VROM-begroting en dan eerst te
stemmen over de motie-Salomons
(17425, nr. 17), vervolgens over het
wetsvoorstel en daarna over de
motie-Lankhorst (17425, nr. 16).
Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen in de vergaderingen
van 13, 14 en 15 november:
1. hoofdstuk VI (Justitie) van de
begroting voor 1985 (met uitzondering
van het deel Politie) (18600-VI);

In de Hoofdbestuursvergadering van
de Centrumpartij op 26 oktober jl. is
deze maatregel bekrachtigd.

2. de gezamenlijke behandeling van:
- hoofdstuk XIII (Economische Zaken)
van de begroting voor 1985 (met
uitzondering van de delen Export en
Buitenlandse Economische Betrekkingen) (18600-XIII) (indien de voorbereiding zal zijn voltooid);
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- de begroting van het Fonds lnvesteringsrekening voor 1985 (18 600-K);
Hierbij is tevens aan de orde:
het Beleidsoverzicht Technologie
1984-1985(18608).
3. het wetsvoorstel Intrekking van de
Wet van 14 december 1979, Stb. 784,
tot instelling van een Raad voor het
binnenlands bestuur (Wet opheffing
Raad voor het binnenlands bestuur)
(18408) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid);
4. het wetsvoorstel Wijziging van de
begroting van inkomsten en uitgaven
van het Gemeentefonds voor het jaar
1983 (wijziging naar aanleiding van de
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoorstel) (18370).
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik bepaal, dat uitgebreide commissievergaderingen zullen
worden gehouden op:
maandag 19 november:
I. van 11.15 tot uiterlijk 16.30 uur van
de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het
Meerjarenplan Stadsvernieuwing
(18616);
II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van
de vaste commissie voor het Emancipatiebeleid over:
1. het deel emancipatiebeleid van
hoofdstuk XV (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) van de begroting
voor 1985 (18600-XV), en
2. de nota Bestrijding van seksueel
geweld tegen vrouwen en meisjes
(18 542);
III. van 16.45 tot uiterlijk 23.00 uur
van de bijzondere commissie LPG
over de integrale nota LPG (18 233)
(voortzetting van de uitgebreide
commissievergadering van 5 novenv
ber).
Ik geef het woord aan de heer Alders,
die het heeft gevraagd.
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Gisterenavond en hedenmorgen heeft ons het bericht bereikt
dat de minister van Binnenlandse
Zaken van mening is, dat de plannen
ter zake van het tot stand brengen van
een 38-urige werkweek in bij voorbeeld
een stad als Amsterdam in strijd zijn
met zijn voornemens ten aanzien van
een gecoördineerd arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid. Hij
is daarin zelfs zover gegaan, dat hij
heeft meegedeeld dat hij voornemens
is, gebruikte maken van artikel 126
van de Ambtenarenwet. Gelet op de
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D

discussie in dit parlement, het
regeerakkoord en de uitspraken van
de Kamer over de arbeidstijdverkorting
en de herverdeling van werk zou ik
het op prijs stellen, wanneer de
Kamer mij zou toestaan om de
minister op dit punt te interpelleren.

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begin mijn tweede
termijn met het goedmaken van een
verzuim. Wellicht komt het omdat wij
in deze Kamer zo druk bezig zijn, dat
wij wel eens over het hoofd zien hoe
krachtig er van de zijde van de
ambtenaren en de bewindslieden
wordt gewerkt om de wetgeving tijdig
gereed te krijgen. Ik wil dit verzuim
goed maken en de staatssecretaris en
zijn medewerkers bedanken voor de
voortvarende wijze waarop zij aan
deze zaak hebben gewerkt.

De Voorzitter: Ik stel voor, dit verzoek
in te willigen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de interpellatie te doen houden volgende week
en de spreektijd hierbij als volgt vast
te stellen: voor de interpellant in
eerste termijn op 5 minuten; voor de
interpellant in tweede termijn en
eventueel tussenkomende sprekers
op 5 minuten.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Franssen, die het heeft
gevraagd.
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In de achter ons liggende
tijd heeft de vaste commissie voor
Onderwijs en Wetenschappen
verschillende malen mondeling
overleg gevoerd met staatssecretaris
Van Leijenhorst over een aantal
algemene maatregelen van bestuur
met betrekking tot de Wet op het
basisonderwijs en de Overgangswet
Wet op het basisonderwijs. Op één
punt, namelijk ter zake van de discussies die betrekking hebben op het
formatiebesluit, zou mijn fractie u
willen verzoeken de verslagen van dat
overleg op de agenda te plaatsen,
indien mogelijk binnen afzienbare tijd.
De Voorzitter: Ik zal hieromtrent
volgende week een voorstel doen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsvoorstellen:
Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting; derde fase
tweeverdieners (18519);
Bestendiging voor 1985 van de
tijdelijke verhoging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting (18520);
Tegemoetkoming in de inkomstenbelasting voor de kosten van kinderopvang van tweeverdieners voor het
kalenderjaar 1984 (18643)
en van de daarbij voorgestelde
moties.
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
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Het betoog van de staatssecretaris
heeft mij in grote lijnen tevreden
gesteld. De algemene beoordeling is
positief. Het stelsel is compromissoir,
aanvaardbaar en uitvoerbaar. De
tweede en derde fase moeten in
samenhang worden gezien. Dat is een
goede zaak, want niemand wil terug
naar vóór 1983, niemand wil de
situatie van 1984 handhaven, dus
moeten wij naar 1985 een nieuwe
stap zetten. Wij moeten daarbij in
aanmerking nemen dat, gezien de
meningsverschillen, niemand zijn
uitgangspunten geheel kan waarmaken. Daarover is gisteren en vanochtend voldoende gesproken. Ik kom
echter op een enkel principieel punt
nog terug, omdat zowel door de heer
De Grave als door de heer Kombrink
daaraan aandacht is geschonken.
Collega De Grave heeft een principieel betoog gehouden over liberalisme en individualisering. Het zal geen
verbazing wekken dat ik niet instem
met de door hem getrokken slotsom.
Vandaar onze verschillende visie op
alleen- en tweeverdieners. Een
consequent doorvoeren van de
individualisering zal in de huidige fase
leiden tot aanzienlijke uitvoeringstechnische problemen en tot moeizame
wetstechnische aanpassingen. Dit
schuif ik echter even terzijde, omdat
het tenslotte om een beginsel gaat.
Het CDA wijst extreem individualisme
af. Ik wil op dit punt twee opmerkingen
maken. Eén naar aanleiding van het
betoog van de fractievoorzitter van de
VVD bij de algemene beschouwingen
en één in de vorm van een citaat,
Bij de algemene beschouwingen
heeft de heer Nijpels in een interessant
algemeen betoog een aantal elementen van de moderne samenleving
opgesomd. Een aantal van die
elementen waren juist en een aantal
zie ik anders gekleurd. In grote lijnen
zat er echter wel veel waars in. Hij liet
zijn betoog echter uitmonden in de
mededeling dat dit alles, de fragmentatie en de automatisering, het
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individualisme in de maatschappij in
een sterk daglicht stelt en dat hij
daarvoor kiest.
Het is juist de visie van het CDA
- gezien alles wat op ons afkomt in
deze moderne samenleving - dat wij
een extra oog moeten hebben voor de
aspecten van geborgenheid en de
psychologische problemen die
samenhangen met de hele moderne
maatschappij. Daarom slaan wij een
andere koers in. Ik zal dit illustreren
aan de hand van een citaat uit een
artikel dat ik het afgelopen jaar heb
geschreven. De heer De Grave leest
gaarne artikelen van mijn hand. Ik kan
hem dat ook aanraden. In de Christendemocratische Verkenningen van
september 1983 heb ik naar aanleiding
van de specifiek christen-democratische opvattingen over welzijn geschreven:
'Hier ligt een andere visie dan die
van de VVD, die met haar benadrukking
van vrijheid en individualisme afwijkt
van het CDA dat de nadruk legt op de
onderlinge zorg en de onderlinge
verantwoordelijkheid van mensen. De
VVD (nieuw stijl) is populair bij vele
jongeren die in het individualisme,
dat nogal eens uitloopt in een ik-cultuur, geloven. Dit sluit aan bij een
krachtige maatschappelijke stroming,
waarvan bij voorbeeld Nijpels zich
een duidelijk hoorbare spreekbuis
maakt. De directheid en de openheid
van de jongeren steken schril af bij
houding en instelling in het verleden.
Dit geldt niet minder voor het toegenomen agnosticisme. Maar wij
moeten ons bewust zijn van de
gevolgen van vereenzaming en van
de grote psychologische problemen
die evenzeer een kenmerk van onze
samenleving zijn.
De mens is minder sterk dan hij
naar buiten toe lijkt. Materieel mogen
zijn zorgen in hoge mate zijn weggenomen, bij nader toezien blijkt er aan
welzijn en geluk nog veel te ontbreken,
als er al niet van een verslechtering
ten opzichte van het verleden sprake
is. Als politieke partij zullen wij dat
gemeenschapsaspect dan ook sterk
moeten onderstrepen, zeker nu
tallozen onder ons ook in materieel
opzicht op elkaar zijn aangewezen. Er
zal geen sprake zijn van een terugkeer
naar oude verhoudingen. De geschiedenis in onomkeerbaar. Maar in
opvattingen en beleid zal het CDA op
dit gebied zijn identiteit duidelijk
hebben blijven te maken. Daaronder
valt dus ook de betekenis van het
gezin.'.
De heer De Grave (VVD): Als vertegenwoordiger van de ik-cultuur wil ik de
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heer Van lersel de volgende vraag
stellen. Wij praten over principes,
maar wij vertalen het naar fiscale
draagkracht. Wij zijn het er al over
eens dat, in de filosofie van de gezinsdraagkracht, er voor de tweeverdieners
sprake is van zogeheten progressievoordeel. Hoe kijkt de heer Van lersel
aan tegen de stelling dat het feit dat
twee mensen een volledige arbeidsprestatie leveren en daarmee een
inkomen verwerven gelijk aan dat van
een alleenverdiener met een keer een
volledige arbeidsinspanning, een
reden kan zijn om de fiscale druk op
tweeverdieners geringer te doen
stellen?
De heer Van lersel (CDA): De fiscale
druk geringer te stellen ten opzichte
van die alleenverdiener met een
gelijkblijvend inkomen? Daar hebben
wij gisteren al over van gedachten
gewisseld. Ik kan hier niet in percentages spreken. Gisteren en vandaag is
hier het punt aan de orde geweest dat
er in onze visie een scheve verhouding
bestond tussen alleenverdieners en
tweeverdieners. Wij hebben een
poging gedaan deze verhouding, ten
behoeve van alleenverdieners, meer
recht te trekken.
De heer De Grave (VVD): Dat is
inderdaad heel duidelijk, maar dat
was mijn vraag niet. Tweeverdieners
die samen f70.000 verdienen hebben,
in relatie tot een alleenverdiener die
ook f 70.000 verdient, volgens de
gezinsdraagkrachtfilosofie van het
CDA een progressievoordeel. Je kunt
er inderdaad over discussiëren hoe
groot dat moet zijn. Mijn vraag is nu:
Onderschrijft de heer Van lersel mijn
stelling dat, omdat tweeverdieners
beiden een volledige arbeidsprestatie
leveren om te komen tot een inkomen
van f70.000 zij op grond daarvan
minder belasting behoeven te betalen
dan een alleenverdiener die ook
f70.000 verdient? Met andere woorden, in deze moet het inspanningsbeginsel een rol spelen.
De heer Van lersel (CDA): Wij erkennen
- ik heb dat gisteren ook reeds
gezegd - dat in het genoemde geval,
mede in verband met de draagkrachtbepalende factoren, een zeker voordeel
voor die tweeverdiener in stand moet
worden gehouden.
De heer De Grave (VVD): Ook op
grond van inspanningsverschillen?
De heer Van lersel (CDA): Men kan
natuurlijk over draagkrachtverminderende factoren spreken. Er bestaat een
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directe relatie met inspanningsverplichtingen, omdat die draagkracht
mede bepaald wordt door de inspanning die men op een arbeidsmarkt
verricht.
De heer De Grave (VVD): Dit is een
revolutionaire fiscale theorie.
De heer Van lersel (CDA): Nee, wij
hebben in deze Kamer bij dit onderwerp steeds gesproken over belastingverzwarende en belastingverminderende factoren. Daaraan refereer ik. De
heer De Grave komt nu weer met
inspanningsverplichtingen en de
relatie daarvan met de factoren die
draagkracht bepalen, verhogen of
verminderen. Met het oog op de duur
van het debat wil ik daarover nu ook
weer niet in discussie treden.
Voor ons staan twee zaken vast.
Allereerst moet de verhouding tussen
alleenverdieners en tweeverdieners
niet zo zijn dat, indien er in beide
gevallen f70.000 wordt verdiend in
beide gevallen evenveel belasting
moet worden betaald. Over die
verhouding kun je dan verder twisten,
maar dat doen wij al jaren.
Fundamenteel uitgangspunt voor
de uiteindelijke rekensom zal moeten
zijn het individueel belastingbetalen
naar draagkracht per leefeenheid.
Daar blijf ik bij.
De heer Kombrink heeft mij vragen
gesteld over de splitsing en hij is erop
teruggekomen vanmorgen in de
discussie met staatssecretaris Koning.
Er is inderdaad in onze partij een
enkele publikatie verschenen, waarin
over splitsing werd gesproken. Ik
moet mij evenwel wat de partij betreft
houden aan het program van uitgangspunten, het program 1982. Ik heb het
gisteren ook geciteerd. In de discussie
over de nota 'op weg' is niet in die
expliciete zin over het splitsingsstelsel
gesproken, zoals de heer Kombrink
mij dat gisteren voorhield. Er zijn
hoogstens enige toespelingen
gemaakt. De door het CDA toen
ingediende moties gingen ook in een
andere richting.
De heer Kombrink (PvdA): U vergist
zich volstrekt. Woordvoerder was
toen uw huidige fractievoorzitter de
heer De Vries en die heeft toen een
motie ingediend, waarin expliciet
werd gepleit voor het splitsingsstelsel.
De heer Van lersel (CDA): In een
interruptiedebat in tweede termijn is
daar nog over gesproken.
De heer Kombrink (PvdA): Die motie
is tot het eind toe blijven staan, zij het
dat de moties van die UCV nooit in
stemming zijn gekomen; het liep toen
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tegen de verkiezingen. Voor geen van
de moties, noch van de kant van de
VVD over de individualisering, noch
van uw kant over het splitsingsstelsel,
noch van onze kant over een andere
variant, was er een meerderheid. Tot
op de dag van vandaag ligt die motie
van uw fractie ten gunste van het
splitsingsstelsel er. Mevrouw Kraaijeveld was toen toch staatssecretaris?
Zij zal het zich prima herinneren; ze zit
ook ja te knikken.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Uw motie ligt er ook nog.
De heer Van lersel (CDA): Alle moties
liggen er nog. Daarover kunnen we
dus over enige tijd nog discussiëren.
U sprak in het bijzonder over dat
artikel van de heer Lubbers in Opzij.
De heer Lubbers zei daarin, dat hij van
zijn hart geen moordkuil wilde maken
en dat hij persoonlijk de voorkeur gaf
aan het Duitse systeem. Hij voegde
eraan toe, dat de effecten ervan voor
de bewindslieden van Financiën niet
aanvaardbaar zijn. De heer Lubbers
neemt als lid van het CDA aldus deel
aan de publieke discussie in Nederland
over een aanvaardbaar belastingstelsel, zo heeft de staatssecretaris
vanochtend terecht gezegd. Dat is ook
de reden waarom ik iets over de
toekomst heb gezegd, zoals de heer
Kombrink trouwens zelf ook heeft
gedaan.
Ik heb gezegd, dat deze regeerperiode de boeken gesloten worden. Dat
betekent niet, dat voor ons daarmee
de zaak af is. We moeten het in de
volgende regeerperiode bekijken. De
toetsing zal geschieden aan de hand
van het program, de wijze waarop we
de contourennota erbij kunnen
betrekken en de evaluatie van de
staatssecretaris. Welnu, die discussie
is in volle gang. De evaluatie speelt
natuurlijk een zeer belangrijke rol.
Daarom heb ik er bij de staatssecretaris
ten zeerste op aangedrongen, dat hij
een onderzoek zal laten verrichten,
zoals ook bij de tweede fase het geval
is geweest maar dan iets fundamenteler, over de periode 1985-1986, zodat
we ons in 1987 erop kunnen beraden,
wat ons te doen staat.
De heer Kombrink (PvdA): Mijn vraag
aan de heer Van lersel was, hoe zijn
fractie thans over het splitsingsstelsel
oordeelt. Ik constateer ten eerste dat
de CDA-fractie daarvoor in het
verleden heeft gepleit bij monde van
uw eigen heer De Vries. Trouwens,
ook nog in deze kabinetsperiode heeft
hij het publiekelijk bepleit. In de
tweede plaats constateer ik, dat het
kabinet grote bezwaren aanvoert
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tegen dat splitsingsstelsel. Het minste
dat je dan toch mag verwachten is,
dat de woordvoerder van de CDA-fractie hetzij kritisch op die argumenten
van het kabinet ingaat en zegt niet
overtuigd te zijn, of zegt: Ik ben
overtuigd; voortaan zult u ons over
het splitsingsstelsel niet meer horen
praten.
U hebt niets van dit alles gedaan; u
bent er volstrekt aan voorbij gegaan.
U hebt iets vaags gezegd over de
vierde fase, maar niets concreets over
dat splitsingsstelsel. Zoudt u nu willen
zeggen, waar u staat ter zake van dat
splitsingsstelsel?
De heer Van lersel (CDA); Ik baseer
mij in dit debat op de uitgangspunten,
neergelegd in ons programma. Die
sluiten in de toekomst invoering van
splitsingselementen helemaal niet
uit. Het is, wat die splitsing betreft
niet: entweder...oder, of-of, om met
de voorzitter te spreken. Wij willen
een belastingwetgeving op basis van
een beginsel van gezinsdraagkracht,
met gelijkstelling van gehuwden en
ongehuwden, een gelijke behandeling
van man en vrouw. Wij willen een
individuele draagkracht van een
zelfstandige belastingplichtige, die
bepaald wordt binnen het samenlevingsverband waarin deze woont,
leeft, werkt en zorgt. Daarin kunnen
splitsingselementen zitten. De vraag,
hoever wij willen gaan hangt mede
af van de elementen, die ik zoeven
noemde, niet in de laatste plaats de
voortgang ter zake van Contourennota.
De heer De Grave (VVD): Het is mij
thans echt niet meer duidelijk. Men
kan voor of tegen een splitsingsstelsel
zijn, maar wat bedoelt de heer Van
lersel nu met splitsingselementen?
Wat wordt er dan gesplitst? Wanneer
de inkomens worden opgeteld en
door twee gedeeld, dan is er sprake
van een splitsingsstelsel. Welke
splitsingselementen wil de heer Van
lersel doorvoeren?
De heer Van lersel (CDA): Men kan
het tot op bepaalde hoogte in de
tariefstructuur doen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
thans te spreken over de arbeidstoeslag. Gisteren heb ik mijn standpunt
duidelijk toegelicht. Ik heb hieraan
weinig toe te voegen. Er heeft hedenochtend nog een klein interruptiedebat plaatsgevonden tussen mijn
fractievoorzitter en de minister van
Financiën. Dat sloot aan op hetgeen ik
gisteren naar voren heb gebracht. Ik
kan meedelen, dat de beide ondertekenaars van het amendement-Van
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lersel/De Vries aan het amendement
vasthouden.

wat er in het kader van dit wetsvoorstel
vrijkomt!

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De
heer Van lersel heeft geen antwoord
gekregen van de bewindslieden op
zijn suggestie inzake een deel van het
bedrag van f90 min. te besteden voor
kinderopvangvoorzieningen. Heeft hij
hierover thans wel een eigen idee?

De heer Kombrink (PvdA): Hij heeft
gezegd dat het kabinet in dezen de
Kamer een keuze voorhoudt. Het
kabinet heeft gekozen voor de
forfaitaire regeling en niet voor de
begrotingsvoorziening. Vervolgens is
het woord aan de Kamer. Ik heb ü tot
nu toe niet horen zeggen dat, als de
door u aangegeven weg niet kan
worden gevolgd, u ervoor blijft staan
dat er toch extra middelen voor de
begroting beschikbaar komen.
Echter, wat u zojuist zei, gaat toch
een beetje in die richting en daarom
probeer ik tot verheldering te komen.
U geeft aan dat als het niet linksom
kan het maar rechtsom moet. U wilt
er blijkbaar so wie so voor zorgen dat
bij de behandeling van dit fiscale
wetsontwerp voldoende middelen
vrijkomen voor de begrotingsvoorziening.

De heer Van lersel (CDA): Ik heb een
zinsnede van de staatssecretaris
daarover gehoord - wellicht kan hij in
de tweede termijn een nadere toelichting geven - dat er budgettair iets zou
gebeuren voor kinderopvangcentra.
De heer Kombrink (PvdA): Stel, dat
uw amendement wordt aanvaard. Ik
loop nu even een aantal uren vooruit.
De minister van Financiën zou kunnen
zeggen: ik ben alleen bereid om dat te
doen, wanneer een deel van de
opbrengst wordt benut voor verlaging
van het financieringstekort. Misschien
heeft de minister dit al eens een keer
tegen de heer Van lersel gezegd.
De heer De Grave (VVD): Het is tijdens
de algemene beschouwingen gezegd.
De heer Kombrink (PvdA): In dat
geval is er geen geld meer voor de
kinderopvang. Hoe serieus wil de heer
Van lersel bij de keuze, die het kabinet
de Kamer heeft voorgehouden
• w e t e n d e , dat maandag aanstaande
een UCV over de kinderopvang
worden gehouden - proberen meer
middelen voor het veilig stellen van
kinderopvangvoorzieningen vrij te
maken?
De heer Van lersel (CDA): Wij willen
in ieder geval de tweede termijn van
de staatssecretaris afwachten. Wij zijn
er ons zeer goed van bewust - ik heb
dit gisteren ook tegen mevrouw
Beckers gezegd - dat er een motie
ligt. Die motie veronderstelt middelen.
Wij hebben een gedachte op tafel
gelegd ten behoeve van het kabinet.
Ik meende, zojuist te kunnen concluderen - ik was niet de enige in mijn
fractie die het zo begreep - dat de
staatssecretaris hierover niet afwijzend
sprak. Hij neemt die suggestie mee.
De heer Kombrink (PvdA): Hoe kan hij
dit nu doen als hij u verzoekt, het
amendement in te trekken? Hij kan die
suggestie onder zijn arm meenemen
voor wat zij dan nog waard is. Dus:
niks!

De heer Van lersel (CDA): Sorry, maar
De heer Kombrink (PvdA): O, dus zó
pal staat u hier niet voor.
De heer Van lersel (CDA): Ik heb al
gezegd dat u een meester bent in
casuïstiek maar het gaat natuurlijk wèl
om wat ik hier heb uitgesproken. Ik
heb gezegd dat er een amendement is
en dat er sprake is van een politieke
koppeling met de kinderbijslag. Indien
het bedrag, dat met het aannemen
van het amendement beschikbaar
komt, het bedrag van die koppeling
overschrijdt, is het denkbaar - ik leg
dit als suggestie aan het kabinet
voor - dat er financiële midelen
beschikbaar worden gesteld ten
behoeve van de kinderopvangcentra.
Meer heb ik niet gezegd en daar blijf
ik bij.
De heer Kombrink (PvdA): Maar nu
heeft het kabinet gezegd: CDA, wij
verzoeken u dringend, het amendement in te trekken. U hebt ermee
volstaan - en dat is heel betekenisvol
in het verkeer tussen regeringsfracties
en regering - hierop te reageren met
één zin, namelijk: Wij handhaven ons
amendement. Ik heb verder niets
gehoord over het in overweging
nemen van uw suggestie inzake de
kinderopvang.

De heer Van lersel (CDA): Neen, hij
heeft in algemene zin iets gezegd over
financiële middelen ten behoeve van
kinderopvangcentra.

De heer Van lersel (CDA): Als het
amendement wordt aanvaard, blijft
die suggestie van kracht. Als het
amendement niet wordt aangenomen,
ontstaat er een nieuwe situatie. Zo is
dat.

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): En
die middelen zijn er niet, afgezien van

De heer Kombrink (PvdA): Wij
wachten af.
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De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de heer Van lersel
een vraag stellen, die ik al eerder
stelde. Ik kreeg toen geen antwoord
maar misschien is dit nu wèl het
geval.
Ik heb de minister van Financiën
geciteerd, die sprak over financiële
hoofdzonden. Eén daarvan was - en
de minister voelde daar werkelijk
niets voor - dat belastingen zouden
worden verhoogd om collectieve
voorzieningen de betalen. Ik begrijp
nu dat de fractie van het CDA zich van
dit standpunt van de Minister van
Financiën geen zier aantrekt.
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ook daarover hebben wij
gisteren al een duidelijke uitspraak
gedaan.
De heer De Grave (VVD): Wat was die
uitspraak dan? U hebt helemaal niet
gereageerd.
De heer Van lersel (CDA): Die uitspraak
geeft aan, dat wetgeving in dit land
tot stand komt als gevolg van samenwerking tussen Staten-Generaal en
kabinet en dat daarbij steeds een
afweging moet plaatsvinden in de
ruime context van de samenwerking
van beide lichamen. Dat ligt vcor de
hand. Verder kunnen uitspraken van
de Minister van Financiën ex officio
- hij zou wel gèk zijn als hij ze niet
met de regelmaat van de klok deed natuurlijk niet voor 100% richtinggevend zijn voor alle woorden, die vanaf
dit spreekgestoelte tot het volk
worden gericht.
Mijnheer de Voorzitter! In deze
Kamer trachten wij de samenwerking
tussen de partijen zoveel mogelijk te
bevorderen. Dit blijkt ook weer uit dit
debat. Met buitengewoon veel
belangstelling heb ik het betoog van
de heer De Grave over de gelijke
behandeling van gehuwden en
ongehuwden in geval van onderneming gevolgd.
De staatssecretaris heeft het
amendement op dat stuk in feite
afgewezen. Ik moet zeggen dat ik niet
erg overtuigd ben door de argumentatie die aan deze afwijzing ten
grondslag ligt. Ik verzoek de staatssecretaris dan ook, hierop terug te
komen, opdat wij onze stem kunnen
bepalen op grond van een zo zuiver
mogelijke gedachtenwisseling.
Zo hebben wij ook - het spreekt
bijna vanzelf - iets gevonden in de
bijdrage van de Partij van de Arbeid
dat ons aanspreekt. Het gaat om de
aftrekregeling voor de meewerkende

Tweede Kamer
1 november 1984

echtgenoot. De staatssecretaris heeft
gezegd, dat hij een aantal argumenten
heeft om ook dit amendement af te
wijzen. Als voorbeeld noemde hij, dat
het hele Burgerlijk Wetboek overhoop
gehaald zou moeten worden. Verder
gaf hij nog enkele argumenten van
zeer brede aard. Natuurlijk ben ik
hiervan onder de indruk, want ik zou
mij niet graag een voorstander tonen
van wetgeving die met zich mee zou
brengen dat het hele BW onderuit
moet worden gehaald. Maar helaas is
de rationele argumentatie van de
staatssecretaris mij iets minder
duidelijk geworden. Naar mijn
opvatting is er dan ook nog iets te
weinig grond voor de brede stelling
die de staatssecretaris verkondigde. Ik
verzoek hem dan ook, hieraan
eveneens wat ruimer aandacht te
geven.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Voorzitter! Ik heb op mijn betoog in eerste
termijn niet zoveel antwoorden
gehad, ik kan de staatssecretaris dus
nauwelijks danken voor zijn antwoord,
laat staan hartelijk. Ik heb vooral een
antwoord van staatssecretaris
Kappeyne van de Coppello gemist;
het geheel bevat immers zeer veel
emancipatie-aspecten. Ik denk aan de
meewerkende echtgenoot, aan het
zich begeven op de arbeidsmarkt en
aan de kinderopvang. Die zaken
behoren mede tot haar verantwoordelijkheid. Wellicht kan de staatssecretaris in tweede termijn wel wat antwoorden op dit stuk geven. Er is wel
enigszins ingegaan op deze punten,
maar ik zou zo graag ook iets van haar
hierover gehoord hebben.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: De heer Koning heeft, zoals
gebruikelijk, geheel namens mij
gesproken. Ik achtte het niet nodig om
in dit toch al vrij langdurige debat een
herhaling op te voeren.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik blijf
dat betreuren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in
eerste termijn een aantal principiële
kwesties aangeroerd. Het moge
duidelijk zijn dat ik een andere lijn
volg dan de regering. Ik heb deze hele
operatie nadrukkelijk in het kader van
de totale tweeverdienersoperatie
geplaatst. De staatssecretaris is
inderdaad eerlijk als hij zegt dat er
geen speciale draagkrachttheorie
wordt aangehangen, maar dat het om
een politiek compromis gaat. Hij
noemt het weliswaar een maatschappelijk compromis - daar ben ik het
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niet mee eens - maar uiteindelijk is
het een politiek compromis. En ik kijk
daar anders tegenaan.
De fractie van D'66 hecht aan een
goed emancipatiebeleid; ik mag
veronderstellen dat dat bekend is. Wij
hechten aan een maatschappelijke
ontwikkeling die in de richting van
steeds meer tweeverdieners gaat. Wij
hechten aan het zelfstandig kunnen
kiezen voor een bepaalde leefvorm;
daar heeft de fiscus niets mee te
maken. Er zonder meer van uitgaan
dat de draagkracht van tweeverdieners
groter is, is naar onze mening onjuist.
Uit het betoog van de heer De Grave
concludeerde ik dat hij deze mening
van D'66 deelt. De verwijzing naar
prof. Hofstra was mij uit het hart
gegrepen. Overheid en fiscus hebben
niets te maken met de wijze waarop
burgers hun persoonlijk leven inhoud
geven.
De heer De Grave liet in zijn betoog
eigenlijk doorklinken, dat hij niet
gelukkig is met deze derde fase,
waarin alleenverdieners verder
bevoordeeld worden ten opzichte van
tweeverdieners, noch met de tweede
fase. Ook daarbij ging het al om een
politiek compromis. Ook bij die
gelegenheid heb ik gezegd dat de
VVD in wezen het principe van de
individualisering verloochent. Zij wil
graag terugkeren tot dat beginsel,
maar zij is met handen en voeten
gebonden aan de CDA-fractie. Klopt
het dat de VVD-fractie afgezien van
een aantal min of meer ondergeschikte
punten het wetsvoorstel eigenlijk
alleen maar steunt in verband met de
arbeidstoeslag? Het roerende verhaal
van de heer De Grave over de toeslag
die tweeverdieners zou toekomen in
verband met extra kosten, kon ik
volgen, maar de overgang in zijn
verhaal, dat de arbeidstoeslag ook
voor de alleenverdiener nodig zou
zijn, kon ik niet meer volgen. Daar zat
de zwakke plek in zijn betoog, en
overigens ook in het betoog van de
staatssecretaris, die zijn eigen kapper
ten tonele voerde.
Mijn fractie blijft de arbeidstoeslag
afwijzen. Elke toeslag, specifiek voor
werkenden, vergroot hoe dan ook
verder de afstand met niet-werkenden.
Ik zou het zeer betreuren, als de
fractie van de Partij van de Arbeid het
CDA-amendement ter zake steunde,
alleen om de VVD het nakijken te
geven. Logischer is echter dat het
CDA dit amendement toch intrekt.
Gezien de politieke binding die het
kabinet aan beide regeringsfracties
toeschrijft, kan dat ook haast niet
anders. Gesteld dat de Partij van de
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Arbeid eerst het amendement van de
heer Van der Spek steunt om de
gehele arbeidstoeslag af te schaffen
en vervolgens het CDA-amendement
om de arbeidstoeslag te verlagen, dan
nog kan de Partij van de Arbeid niet
voor dit wetsontwerp stemmen,
inderdaad niet vanwege de ook dan
ontstane ontkoppeling maar ook niet
in verband met de gevolgen voor de
deelname aan de arbeidsmarkt van
vrouwen, de accentuering van het
gezinsdenken, waarvan de Partij van
de Arbeid geen afstand heeft genomen. Wij volgen het politieke geruzie
aandachtig. Onze standpuntbepaling
is duidelijk.
Van verschillende kanten is betoogd
dat de huidige forfaitaire regeling
inzake kinderopvangkosten niets met
de werkelijke kosten te maken heeft.
Bovendien slaat de toeslag ook neer
op tweeverdieners met kinderen die
daarvan geen specifiek gebruik
maken. De heer De Grave heeft een
vergelijking gemaakt met reiskosten.
Hij wil kinderopvang in de sfeer van
verwervingskosten brengen. Ik neig
ook daartoe, maar plaats daarbij wel
de kanttekening dat het jammer is dat
alleen twee betaald werkende partners
daarvan gebruik kunnen maken.
In eerste termijn heb ik gevraagd
hoe duur het is om in de sfeer van
buitengewone lasten feitelijk gemaakte
kosten voor kinderopvang aftrekbaar
te maken, bij voorbeeld tot een
maximum dat gelijk staat aan de
hoogste ouderbijdrage in de retributietabel. Een andere mogelijkheid is het
aftrekbaar maken in de sfeer van
verwervingskosten. Ik heb ook een
tussenmogelijkheid gegeven: aftrek
via de verwervingskosten als het gaat
om twee betaald werkende partners
en in de sfeer van buitengewone
lasten, als het om vrijwilligerswerk
gaat. Hierop verneem ik toch nog
graag een reactie. Het amendement
van de heer Kombrink hieromtrent is
ons niet onsympathiek.
Arbeidsparticipatie van vrouwen is
van uitermate groot belang van hun
economische zelfstandigheid en totale
positie in onze maatschappij. Vrouwen
met een lagere opleiding participeren
nog steeds minder op die arbeidsmarkt, zij verlaten die markt ook
eerder en maken geen carrière. Dat
hangt samen met hun dubbele taak,
duszowel binnenshuisals buitenshuis.
Werkverdeling is daarom ontzettend
belangrijk. Daarop hameren wij ook in
andere debatten. Dit geldt ook voor
een basisvoorwaarde als kinderopvang. Als er kosten gemaakt worden,
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moeten die niet tot dermate grote
aanslagen op de beloning van de
vrouwen leiden dat zij niets meer aan
dat werken heeft. Blijven werken, ook
als er kinderen komen, is bovendien
een vorm van maatschappelijk
rendement. Aan vrouwen moeten
betere opleidingsmogelijkheden
worden gegeven, alsook kansen, die
zij vervolgens kunnen benutten op de
arbeidsmarkt. Vertrekken zij voorgoed
of tijdelijk van de arbeidsmarkt, dan is
dat geheel of gedeeltelijk een vorm
van kaptiaalvernietiging. Immers,
opleidingen worden niet of onvoldoende benut.
Kinderopvang verdient zichzelf in
die zin voor een deel terug. Op de een
of andere manier moeten werkelijk
gemaakte kosten voor kinderopvang
fiscaal aftrekbaar worden. Daarover
vraag ik de volgende uitspraak van de
Kamer.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat aan de fiscale
tegemoetkoming in verband met
kinderopvangkosten, in de vorm van
een forfait, een aantal bezwaren
kleeft;
van mening, dat deze fiscale tegemoetkoming in geen verhouding staat tot
de werkelijk gemaakte kosten;
verzoekt de regering, zo spoedig
mogelijk met voorstellen te komen,
die ertoe strekken dat werkelijk
gemaakte kosten voor kinderopvang
op enigerlei wijze in de belasting
aftrekbaar worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 35(18519).
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb in eerste termijn
de mogelijkheid genoemd om de f25
miljoen, die voor kinderopvang is
uitgetrokken voor 1984, bij voorbeeld
voor EAJ-projecten te gebruiken die
èn in werkgelegenheid voorzien èn
mogelijkheden bieden voor buitenschoolse en internationale opvang
van kinderen. Inderdaad is die f25
miljoen incidenteel. Ook hiermee
kunnen echter best wel aardige, in
zekere zin incidentele dingen gedaan
worden. EAJ-projecten, buitenschool-
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se en internationale kinderopvang
kunnen voor twee jaar gered worden.
Dit betekent twee jaar werkgelegenheid en twee jaar voorzieningen in dit
opzicht. Intussen kan worden uitgekeken naar een totale regeling voor
kinderopvang; of dit nu een rijksbijdrageregeling dan wel een andere
manier is, is nu niet relevant, wel
moet verkokering worden tegengegaan. Het is best mogelijk om binnen
twee jaar iets anders te doen Ik wil
graag het oordeel van de andere
fracties vernemen over het nu
vrijspelen van die f25 miljoen.
Daarover kan met minister Brinkman
van gedachten worden gewisseld in
de UCV over kinderopvang.
De meewerkwinst wordt afgeschaft.
De staatssecretaris zegt dat het doel
daarvan was, een belastingverlichting
voor de ondernemer te bewerkstelligen. Het effect daarvan was wel, dat
ook de rol van de vrouw erkend werd.
Die rol, misschien niet financieel,
maar dan toch wel psychologisch en
emancipatoir, mag zo niet verdonkeremaand worden.
Wij menen dat de studie die is
aangekondigd, veel tijd nodig zal
hebben en dringen dan ook op spoed
aan. De vrije winsttoedeling, die ik
heb genoemd, heeft op zich zelf niet
veel te maken met civiele wetgeving.
Ook op andere punten heeft de
staatssecretaris mij verweten, geen
rekening te houden met negatieve
inkomensconsequenties. Ik heb de
hypotheekrente, de giften en de
alimentatieverplichtingen genoemd.
De staatssecretaris blijft hierbij
voorbijgaan aan het psychologische
effect. Los van de financiële aspecten
kunnen deze dingen wel degelijk zeer
vervelend zijn voor mensen.
Op het punt van de tax credit laat ik
mij niet verder uitdagen. Het is juist
de bedoeling dat wij hierover uitvoeriger spreken en het niet op een
achternamiddag afhandelen. Daarom
heb ik een motie ingediend, die ik
handhaaf.
Ik heb in eerste termijn betoogd dat
los van de overgangsregeling van de
staatssecretaris de teruggang voor
alleenstaande ouders in één klap
aankomt. Deze teruggang bedraagt
4300 gulden. Mijn amendement is
bedoeld om deze klap te verzachten
en in twee fasen te geven.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal u
niet verbazen dat wij bij onze mening
over dit wetsvoorstel blijven. Wij
vinden het anti-emancipatoir, nadelig
voor tweeverdieners, te veel bevoordelend voor alleenverdieners, het
staat haaks op de maatschappelijke
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ontwikkelingenen remt de deelneming
van vrouwen op de arbeidsmarkt.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn uitvoerige beantwoording
mede namens de andere staatssecretaris, die deze keer in hem was
begrepen.
Het is in dit debat opvallend
geweest en het heeft mij genoegen
gedaan dat enkele principiële uitgangspunten voor het systeem van belastingheffing uitvoerig aan de orde zijn
gesteld, ook van de zijde van de
Kamer. Hierbij kwamen de fundamentele tegenstellingen tussen een
volstrekte individualisering en het
uitgaan van de leefeenheid met alle
mengvormen die hiertussen denkbaar
zijn, duidelijk naar voren. Dit is goed,
omdat het het zicht op concrete
vraagpunten die op zich zelf misschien
niet gewichtig lijken, verheldert.
Ik voeg hieraan toe dat bij de
aanwezigheid van fundamentele
tegenstellingen in uitgangspunten het
streven naar een compromis niet
alleen aanvaardbaar, maar ook
noodzakelijk is. Ook ik houd hiermee
gaarne rekening en ik meen dat dit
ons aller taak is. Ik maak in dit
verband echter graag nog enkele
opmerkingen over de procedure die
hierbij is gevolgd.
Als bij het bestaan van politieke
verschillen compromissen moeten
worden gesloten, is de vraag relevant
op welke plaats dit compromis in
eerste instantie tot stand moet
komen. Ik meen dat dit in ons staatsrechtelijke bestel het kabinet is. Het
kabinet gaat met een voorstel dat al
dan niet een compromis is, naar de
Kamer, waarna de Kamer hierover
kan oordelen.
Ik heb in eerste termijn al erop
gewezen dat de situatie nu kennelijk
wat anders is geweest. De staatssecretaris heeft hierover uitvoerig aanvullende informatie verstrekt. De twee
regeringsfracties hadden al in het
stadium voordat er een voorstel in het
kabinet aan de orde was, ambtelijk
overleg, uiteraard onder de politieke
verantwoordelijkheid van deze
bewindsman, over de inhoud van het
compromis. Het is begrijpelijk dat er
in zo'n discussie, die kennelijk
maanden in beslag heeft genomen,
sprake is van touwtrekken, van geven
en nemen over en weer, met het
streven zo gunstig mogelijk eruit te
komen. Dit is volstrekt legitiem in elke
discussie over een compromis.
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De consequentie hiervan heeft zich
echter in dit geval erg duidelijk
gemanifesteerd. Een compromis dat
op een dergelijke wijze tot stand is
gekomen, kan in de Kamer buitengewoon moeilijk tot inhoudelijke
discussie leiden, omdat elke poging
tot wijziging op onderdelen al gauw
proporties krijgt die verder strekken
dan de inhoud van het desbetreffende
wijzigingsvoorstel. Welke argumenten
en alternatieven dan ook vanuit de
samenleving voordat het wetsvoorstel
wordt behandeld, of vanuit de Kamer
ten tijde van de behandeling worden
aangevoerd, het belangrijkste criterium lijkt te zijn dat het eenmaal
bereikte compromis in stand moet
blijven.
De staatssecretaris was zo reëel, dit
in eigen woorden nog eens weer te
geven. Hij noemde drie voorwaarden
die voor amendering in dit geval
gelden. De derde is dat elke amendering de instemming van beide
regeringsfracties moet hebben, omdat
het om zo'n wankel compromis gaat.
Deze gang van zaken brengt mij tot
de conclusie dat hierdoor een inhoudelijke discussie over aanhangige
amendementen nauwelijks mogelijk
is. Zijn er toch amendementen, dan
krijgt de inhoud daarvan al gauw
proporties die de inhoud zelf te buiten
gaan. Ik acht dit een dusdanig ongewenste situatie, vooral ook met het
oog op de rechten die de Kamer als
medewetgever toekomen, dat ik het
hier heb willen memoreren.
Ik wil de staatssecretaris op één
punt nog een concrete vraag stellen.
Hij keek op een gegeven moment
verwijtend naar de CDA-fractie en
maakte daarbij de opmerking dat hij
voor de algemene beschouwingen
geen signalen had ontvangen dat het
compromis, zoals was medegedeeld
niet naar genoegen was. Nu is het
wetsontwerp dat wij vandaag behandelen al op 3 september ingediend.
Kan de staatssecretaris enige opheldering geven over de vraag, tot welk
tijdstip dergelijke signalen nog tot
wijziging van het compromis hadden
kunnen leiden? Zou dit ook nog
gegolden hebben op het moment
waarop het wetsontwerp bij de Kamer
lag, of was dit de fatale datum
geweest? Als dit ook nog zou gelden
vanaf het tijdstip waarop de Kamer
oordeelt over een concreet voorstel
van de regering, was het toch dubbel
ongewenst om dan nog met wijzigingen te komen die gebaseerd zijn op
signalen die volgen op een gesloten
compromis?
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Dit brengt mij op de kwestie van de
arbeidstoeslag. Uit de loop van de
discussie zou gemakkelijk de indruk
kunnen ontstaan dat de tegenstelling
op dit punt zich vooral manifesteert
tussen de beide regeringsfracties. Het
zal duidelijk zijn dat, inhoudelijk
gezien, de tegenstelling veel meer zit
tussen de voor- en tegenstanders van
de toeslag als zodanig. Het viel mij op
dat de staatssecretaris ook de inhoudelijke bezwaren, die onder andere
door mij tegen de arbeidstoeslag zijn
aangevoerd, wel enigszins aanvoelde,
zonder daaraan overigens tegemoet
te komen, toen hij zei, te erkennen dat
hierbij gebalanceerd werd met fiscale
uitgangspunten. Wanneer zoiets zich
voordoet, is dat toch een zwaar
discussiepunt. Vandaar dat ik het
betreur dat over de inhoudelijke
aspecten, uit fiscaal oogpunt, niet
echt een debat tot stand is gekomen.
Ook na kennisneming van de
reactie van de staatssecretaris kun je
mijns inziens niet stellen dat er
objectieve factoren zijn die leiden tot
aanmerkelijke extra kosten als gevolg
van het verrichten van arbeid, die de
draagkracht beïnvloeden. Natuurlijk
kunnen deze factoren zich in allerlei
individuele gevallen voordoen, maar
daarvoor zijn al diverse regelingen die
genoegzaam of niet genoegzaam
kunnen zijn. In belangrijke mate is
hierin voorzien. Het kan ook incidenteel
voorkomen dat daarnaast argumenten
aan te voeren zijn waaruit blijkt dat de
bestaande regelingen niet afdoende
zijn.
De heer De Grave gaf hiervoor het
voorbeeld van de garderobe van de
mevrouw die hem daarover had
aangesproken. Zo'n regeling zal
daarin inderdaad niet voorzien.
Dergelijke factoren zijn echter op zich
zelf natuurlijk geen basis voor een
algemene toeslagregeling. Je moet
dan toch veel meer kunnen komen tot
een objectivering van het voorkomen
van dergelijke verschijnselen. Ik weeg
hiertegen ook de opmerking van de
heer Kombrink af, dat ook bij niet
werkenden zich allerlei incidentele
situaties kunnen voordoen die niet
fiscaal kunnen worden verdisconteerd.
Mijn conclusie op dit punt blijft dan
ook, dat het instrument van de
arbeidstoeslag fiscaal niet passend is
en ik voeg hieraan toe, dat het politiek
hoogst ongelukkig is, immers, de
discussies die wij bij de algemene
beschouwingen nebben gehad en die
wij ongetwijfeld in andere debatten in
de komende maanden nog vele malen
zullen terugkrijgen, over een mogelijk
onderscheid tussen werkenden en
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en gaat over tot de orde van de dag.

niet-werkenden, krijgt gemakkelijk
extra voedsel met een dergelijk
voorstel als het niet heel duidelijk en
fiscaal overtuigend wordt gemotiveerd.
Overigens ziet het er wel naar uit,
dat als het wetsvoorstel wordt
aanvaard, dit wel een voorstel zal zijn
inclusief enigerlei vorm van arbeidstoeslag. Ik zou niet graag zien dat
daarmee de discussie over de vraag
of een arbeidstoeslag past in ons
fiscale stelsel, als afgedaan wordt
beschouwd. Nogmaals, de fundamentele discussie over deze zaak heeft
naar mijn gevoel te veel gestaan
onder het beslag van het in stand
houden van een politiek compromis.
Op zich zelf kunnen daar argumenten
voor bestaan, maar het neemt niet
weg dat het een grote handicap kan
zijn als dergelijke discussies over
fundamentele zaken niet goed tot hun
recht komen.
Om die reden heb ik samen met de
heer Van Dis een motie ontworpen
om de mogelijkheid te scheppen de
discussie hierover in de toekomst
voort te zetten. Wij willen niet zonder
meer ongedaan maken wat er nu is
gebeurd of wellicht nog gebeurt. Wel
willen wij een meer open discussie
krijgen over dit punt zonder de
tijdsklem die wij nu hebben. Daarmee
willen wij onze winst doen bij een
volgende gelegenheid waarin wij over
het stelsel van loon- en inkomstenbelasting praten. Ik spreek dus niet over
een incidentele wijziging in het tarief,
maar over wijzigingen in het stelsel
van de loon- en inkomstenbelasting.
Ik heb u de motie overhandigd,
mijnheer de Voorzitter.

Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 36 (18519).
De heer Kombrink (PvdA): Er ligt een
amendement voor om de arbeidstoeslag te schrappen. Uit uw betoog vloeit
voort dat u daaraan uw steun zal
geven. Dan kunnen wij het toch
verder aan het kabinet overlaten of
het er ooit nog eens mee wil terugkomen? Kunt u het nut van uw motie
toelichten?
De heer Schutte (GPV): Er is van mijn
hand ook een amendement om de
arbeidstoeslag te schrappen. Ik heb
alleen geprobeerd, duidelijk te maken
dat een inhoudelijke discussie over
het fiscal-legitieme karakter van de
arbeidstoeslag niet voldoende tot
haar recht komt, omdat over dit punt
eigenlijk nauwelijks een open discussie
kan plaatsvinden. Het lijkt mij dan ook
reëel te veronderstellen dat amendementen om de arbeidstoeslag als
zodanig uit het wetsontwerp te halen,
waarmee een belangrijk onderdeel
van het compromis eruit wordt
gehaald, niet al te veel kans van
slagen zullen hebben.

nodigt de regering uit, de toekenning
van deze toeslag opnieuw te overwegen en het resultaat daarvan aan de
Kamer voor te leggen uiterlijk bij het
eerstvolgende voorstel tot het
aanbrengen van wijzigingen in het
stelsel van de loon- en inkomstenbelasting,

Onze werkwijze hier is dat, nadat
over het wetsvoorstel is gestemd,
eventueel kan worden gestemd over
ingediende moties. Onze tweede
stelling kan zijn dat, als het nu niet
lukt de arbeidstoeslag eruit te lichten,
de Kamer in ieder geval de mogelijkheid moet hebben om te zeggen dat
hiermee de kous niet af is. Wij willen
de toezegging van de regering, dat
het gesprek hierover binnen bepaalde
kaders wordt voortgezet.
Ik heb een enkele opmerking over
het splitsingsstelsel. De staatssecretaris heeft gezegd dat op dit moment
niemand grote drukverschillen
aanvaardbaar acht bij invoering van
het stelsel. In het eindverslag en in de
nota naar aanleiding van het eindverslag is dit punt ook uitvoerig aan de
orde gekomen. Toen heeft de staatssecretaris zelf erkend dat dit bezwaar
van grote drukverschillen wel zou zijn
te ondervangen, vooral door het
invoeren van een apart tarief voor
alleenstaanden. Wel zouden daarbij
waarborgen tegen te veel misbruik
nodig zijn. Wij moeten dit wel betrekken bij de conclusie dat de discussie
over het splitsingsstelsel nu niet
zozeer aan de orde is, omdat niemand
de consequenties wil. Dat is niet
zonder meer het geval, maar er zijn
meer mogelijkheden om die consequenties proberen te ondervangen.
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Motie
De Voorzitter: Door de leden Schutte
en Van Dis wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat bezwaren verbonden zijn aan het toekennen van een
arbeidstoeslag op de belastingvrije
som;

De vraag is eerder of wij het stelsel
willen en uiteindelijk of wij willen
streven naar meer gelijkheid in
belastingdruk tussen de alleen- en de
tweeverdieners dan thans uit het
voorstel voortvloeit. Als het antwoord
daarop positief is - mijn betoog in
eerste termijn strekt ertoe daarop een
positief antwoord te geven - kan dat
via verschillende methoden. Het kan
via het splitsingsstelsel met de nodige
aanvullingen, maar het kan ook via
verlenging van de eerste schijf voor
alleenverdieners. Daarover heeft de
staatssecretaris vorig jaar zelf ook een
balletje opgeworpen. Wij vullen graag
de opmerkingen aan die de staatssecretaris op dit punt heeft gemaakt.
De staatssecretaris heeft ook
gereageerd op mijn beroep op het
Sociaal en Cultureel Rapport 1984.
Daarbij heeft hij gezegd: de spreker
spreekt zich zelf toch wat tegen, want
hij heeft bepleit een belastingheffing
neutraal te laten uitwerken. Dat heb ik
inderdaad bepleit. Daaraan houd ik
ook nu vast in die zin, dat het belastingstelsel niet moet stimuleren in de
richting van alleen- dan wel tweeverdieners.
In zoverre moet er inderdaad sprake
zijn van een neutraal stelsel van
belastingheffing. Als je signaleert dat
de positie van tweeverdieners,
uitgaande van een leefeenheid,
relatief gunstig is in vergelijking met
die van alleenverdieners - dat valt
ook af te leiden uit het Sociaal en
Cultureel Rapport - wil dat niet
zeggen dat je niet zou kunnen streven
naar een wijziging in die verhouding.
Dat heb ik bedoeld met mijn beroep
op het Sociaal en Cultureel Rapport.
De bezwaren die ik in eerste
instantie heb geuit tegen het voorstel,
naast een aantal positieve punten
waarover ik ook duidelijk heb gesproken, zijn nog steeds duidelijk aanwezig.
Aan het slot van mijn eerste termijn
heb ik gewezen op de mogelijkheid
van het bieden van een perspectief
voor de situatie na de derde fase. De
staatssecretaris heeft hierop nogal
terughoudend gereageerd. Hij heeft in
ieder geval niet enig perspectief
kunnen bieden. Vooral het punt van
de arbeidstoeslag is hierin voor ons
van bijzonder belang. Tegen die
achtergrond kunt u ook mijn motie
zien. Ik zou het dan ook op prijs
stellen als de staatssecretaris in zijn
tweede termijn nog een poging zou
doen om enig perspectief te bieden.
Het antwoord dat hij geeft zal in
belangrijke mate bepalend zijn voor
ons uiteindelijke oordeel over het
wetsvoorstel.
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Volgens de
staatssecretaris is de voorgestelde
tariefstructuur pragmatisch. De
verdeling tussen één- en tweeverdieners is volgens hem een politieke
keuze. Akkoord. Het zal duidelijk zijn
dat het niet onze keuze is.
Wie een geïndividualiseerd belastingstelsel w i l , is daarom nog geen
luchtfietser. Ik meende dit op te
maken uit de woorden van de staatssecretaris.
Staatssecretaris Koning: Ik begrijp u
niet. Ik heb niet gesuggereerd dat u
aan het luchtfietsen was.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Neen, u draaide het om. U zei dat u
geen luchtacrobaat was, dat het
belastingstelsel geen toverbal was
enzovoorts enzovoorts. Je kunt daarin
een verwijt horen en je kunt dat op
jezelf betrekken, wat ik dus deed.
Ik heb niet beweerd dat individualisering van het belastingstelsel
individualisering van inkomens
dichterbij zou brengen; dat is verre
van mij. Ik zou wel willen dat de beide
bewindslieden iets duidelijker hadden
aangesloten op maatschappelijke
ontwikkelingen die aan de gang zijn
en dat zij zich niet zoveel als nu
hadden aangepast aan de status quo
oftewel aan wat de staatssecretaris de maatschappelijke realiteit
noemt. Het zal uit mijn bijdrage
duidelijk zijn geworden dat ook ik
voor die maatschappelijke realiteit heel
wel oog heb.
De wetgeving inzake de tweeverdieners is niet onze keuze vanwege de
ontmoediging die van het geheel
uitgaat om als partners beide voor
een betaalde baan te kiezen - dat blijft
staan - en vanwege de blijvende
afhankelijkheid van vrouwen en
vanwege het effect van verdergaande
verschillen tussen actieven en
niet-actieven. In die zin heb ik er
eigenlijk geen behoefte aan om fase 3
in mijn beoordeling los te maken van
fase 2. Ik heb begrepen dat de
staatssecretaris zich op dit punt zeer
pragmatisch opstelt. Hij houdt ons
voor dat niemand in de Kamer fase 2
wil behouden. Een pas op de plaats is
volgens hem dus het slechtste dat je
kunt doen.
De regering heeft een bijstelling
laten plaatsvinden, bij voorbeeld
inzake de schokeffecten. Dus, zegt de
staatssecretaris: Kamer, wat let U, iets
is toch beter dan niets. Ik vrees dat
mijn fractie een dergelijke mate van
pragmatisme niet op kan brengen.
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Het wetsvoorstel-tweeverdieners, fase
3, is een onlosmakelijk deel van de
tweede fase van die wetgeving, die
intussen wet is geworden. De uitgangspunten van de wetgeving inzake
tweeverdieners achten wij wezenlijk
onjuist.
De staatssecretaris zegt, goed gelet
te hebben op de kleine tweeverdieners,
die ook in de problemen komen bij
het schrappen van de arbeidstoeslag.
Dat scheelt f425 in vergelijking met
eenverdieners. Wellicht gaat het om
z o ' n f 7 0 per jaar. De f75 die het CDA
minder wil, betekent zo'n f 10 a f 12
belastingverschil per jaar. Ik vind de
zware woorden op dit punt toch wel
enigszins overtrokken. Hetzelfde geldt
voor het uitvoerige betoog van de
staatssecretaris over de zin van een
arbeidstoeslag vanwege de extra
kosten door arbeid. Als iemand een
nieuwe garderobe voor f 2000 aan
moet schaffen voor een baan, wat
heeft die dame - want daar zal het
wel om gaan - dan aan f200? Er blijft
dan immers altijd nog f 1800 over. Dit
zijn bovendien uitzonderingsgevallen,
waarvoor die toeslag eigenlijk niet is
bedoeld.
Het feit dat de normale arbeidskosten die de staatssecretaris bedoelt
evengoed gelden voor mensen die
zich onbetaald in het maatschappelijke
verkeer bewegen, is voor hem geen
reden om die toeslag niet aan werkenden te geven. Voor ons is dat wel een
reden, zeker in een periode waarin
allerlei vrijstellingen en aftrekposten
voor mensen met een uitkering zijn
afgeschaft en hun deelname aan het
maatschappelijke verkeer alleen maar
is verminderd, ook via diezelfde loonen inkomstenbelasting.
Ons standpunt ten aanzien van de
aanvullende arbeidstoeslag is en blijft
dat het het beste is om het gehele
bedrag over te hevelen naar de
WVC-begroting. Daarmee wordt de
motie van de Kamer uitgevoerd. Er
moet wel een landelijke regeling
komen, zodat er duidelijkheid is over
een goede spreiding van de voorzieningen. Dat geldt ook voor de eigen
bijdrage, zodat gegarandeerd wordt
dat mensen met lage inkomens van
de kinderopvangvoorzieningen
gebruik kunnen maken. Dan vinden
wij een fiscale regeling niet meer
nodig. Er is 150 miljoen gulden nodig
om de meest acute nood in de
voorzieningen op te vangen. Als ik
een schatting maak van het aanbod
van de heer Van lersel, kom ik
maximaal op een bedrag van 25 a 30
miljoen gulden dat beschikbaar is
voor kinderopvangvoorzieningen. Dat
vind ik erg weinig.
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De individualisering van aftrekposten moet gebeuren. Ik denk dat de
staatssecretaris dat ook vindt. Het
komt hem echter niet zo goed uit om
dat nu te zeggen. Het mag echter
geen tientallen jaren duren. We
kunnen niet wachten tot er eindelijk
een situatie bestaat waarin partners
gezamenlijk hun betaalde en onbetaalde werk een beetje redelijk verdeeld
hebben. Ik heb er echter begrip voor
dat het nu niet gebeurt, want juist
degenen die het meest aan de
arbeidsverdeling bijdragen, zouden er
dan de dupe van worden. Dat is ook
ontmoedigend voor de deelname van
vrouwen aan de arbeidsmarkt. De
staatssecretaris heeft gezegd dat hij
deze problematiek wil bespreken bij
de behandeling van de begroting voor
1986, inclusief de keuzemogelijkheden
en de mogelijkheid van vervanging
van aftrekposten door tax credits.
Impliciet heeft de staatssecretaris
toegegeven dat er bij de grens van 27
jaar voor alleenstaanden sprake is van
ongelijke behandeling. Hij heeft
daaraan toegevoegd dat hij nu niet
anders kan, omdat de uitvoeringsproblemen te groot zijn. Te gelegener tijd
zal hij bezien of deze grens helemaal
kan worden afgeschaft. Wat is 'te
gelegener tijd'? Kan hij iets meer
zeggen over de voorwaarden die
daarvoor vervuld moeten zijn?
Ik heb mij verbaasd over het feit dat
de Staatssecretaris voor Emancipatiezaken helemaal niet aan het woord is
geweest tijdens de beantwoording
van de regering. Ik had van haar wel
iets willen horen over de kinderopvangproblematiek en de arbeidsmarktproblematiek. Ik neem toch aan dat
ook op het departement de geluiden
zijn gehoord - bij voorbeeld uit de
detailhandel - die erop neer komen,
dat vrouwen het laten afweten dat zij
meer willen werken, of ontslag willen
om daarna zwart te gaan werken, in
verband met de wet tweeverdieners.
Heeft de staatssecretaris deze geluiden
gehoord? De vorige keer heeft zij
gezegd dat zij niet jaren zou wachten
op evaluaties, maar eventuele
problemen op de voet zou volgen.
Wat heeft zij daarmee gedaan?

D
Mevrouw Eshuis (CPN): Voorzitter!
Allereerst moet mij van het hart dat ik
mij aan het einde van mijn eerste
termijn gisteren een zinssnede heb
laten ontvallen die weinig subtiel is
geweest en mensen gekwetst kan
hebben. Hier passen slechts verontschuldigingen. Ik heb de Stenografische Dienst gevraagd, deze opmerking uit het stenogram te schrappen.
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Uit de reacties van de aanwezige
leden maak ik op dat mijn opmerking
een heleboel mensen niet is opgevallen.
De heer Van der Spek (PSP): Wordt
déze opmerking dan ook uit het
stenogram geschrapt? Anders biedt u
verontschuldigingen aan voor een
opmerking die niet in de Handelingen
staat!
Mevrouw Eshuis (CPN): Wie weet.
De heer Van der Spek (PSP): Dat is
toch onzin. Het is correcter, uw
opmerking van gisteren te laten staan
in de Handelingen en daarvoor nu uw
verontschuldigingen aan te bieden.
Mevrouw Eshuis (CPN): Ik heb
begrepen dat het in deze Kamer een
voorkomend gebruik is dat men, zo
men wil, opmerkingen uit het stenogram kan laten schrappen.
De Voorzitter: Het eventueel schrappen van een opmerking hangt ervan
af of zo'n opmerking een rol heeft
gespeeld in het debat. Daartegen kan
bezwaar worden gemaakt. Ik weet niet
wat voor opmerking het was en ik ben
dus geheel onbevooroordeeld.
Mevrouw Eshuis (CPN): Het is dus
kennelijk niet zo ernstig geweest als ik
wel dacht.
De Voorzitter: De oplossing van de
heer Van der Spek lijkt mij juist. U
biedt, om welke reden dan ook, uw
excuses aan. Iedereen kan dan
nagaan waarom u dat hebt gedaan.
Mevrouw Eshuis (CPN): Uitstekend!
Bij het wetsontwerp inzake de
tweeverdieners valt het mij op dat,
alhoewel het voorstel beoogt iets aan
individualisering te doen, de strekking
van het debat dikwijls meer gaat over
de erkenning van niet-huwelijkse
relaties.
Deze kwestie ligt mij na aan het
hart, maar het is niet hetzelfde als
individualisering. In de discussie
wordt als het ware gesuggereerd dat
de wereld opgedeeld is in stellen of
paren, gehuwd, alternatief samenwonend of wat dan ook. Als ik de
betogen van de diverse fracties
beluister, mag je bijna samenwonen
met wie je wilt, als je maar samenwoont. Dat is de norm, de maat
waartegen andere vormen van
bestaan, alleen, met kinderen, of met
velen, worden afgezet. Verleden jaar
zijn de woongroepen en de vrouwen
van varensgezellen nog rijkelijk in het
debat genoemd. Dit jaar ging het
alleen nog maar over mensen die met
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zijn tweeën wonen, tweeverdieners,
gezinnen en echtparen. Uiteraard
draagt de naam van het wetsvoorstel
daar in niet geringe mate aan bij.
De staatssecretaris heeft gelijk, als
hij zegt dat het maatschappelijk
draagvlak voor een complete individualisering er niet is. Van een complete
individualisering op dit moment zijn
wij zelfs geen voorstander, als er niet
wordt gekeken naar de draagkrachtsituatie. Daarom vraag ik de staatssecretaris nogmaals, zijn oog te laten gaan
over de motie die wij ter zake hebben
ingediend. In die motie wordt gevraagd, te bekijken op welke wijze
draagkracht en individualisering
kunnen worden gekoppeld.
De staatssecretaris heeft gezegd,
dat individualisering van inkomens
niet bereikt kan worden via belastingwetgeving. Dat is niet geheel onjuist,
maar belastingwetgeving kan wel in
belangrijke mate hieraan bijdragen en
mag de individualisering in ieder
geval niet in de weg staan. Op dit
moment is dat echter wel het geval.
De staatssecretaris heeft op dit
moment de tax credits en andere
suggesties ook afgewezen. Het is leuk
voor later. Het is juist dat de stelselwijziging op dit moment niet aan de
orde is. Verschillende leden zien
echter alternatieven in deze richting,
dus waarom kunnen wij er nu niet
over praten? Zij zien oplossingen voor
problemen die nu aan de orde zijn. De
argumentatie tegen de bezwaren van
links ter zake van de arbeidstoeslag
heeft ons niet overtuigd. Ik zal een en
ander niet herhalen. Gisteravond
hebben de heren Schutte, Kombrink
en Van der Spek een en ander
aangevoerd. Voorlopig zien wij nog
geen reden om ons amendement
weer in te trekken.
Eventueel overwegen wij om het
amendement van de heer Kombrink
te steunen, mits duidelijk wordt aan
wie het ten goede komt. Ook hebben
wij geen antwoord gekregen op onze
vraag, waarom nu een zo grote kloof
in belastingvrije voet tussen de
alleenstaande ouder en de alleenverdiener wordt opgevoerd. Er is wel een
antwoord gekomen over hetgeen er
nog tussen zit aan bedragen - het
gaat dan om een toeslag voor alleenstaande ouders - maar het gaat om
het principe. Waarom die kloof
vergroten?
Dan kom ik te spreken over de
ingewikkeldheid van de wetgeving.
Als straks de rust aan het belastingfront
is weergekeerd, valt het wel mee, zegt
de staatssecretaris. Dan komt een en
ander in de gewone kaders terecht. Ik
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krijg echter een schriftelijk antwoord
gekregen inzake 'mankracht'; (hierop
attendeerde de Voorzitter mij). Het
gaat om de vraag, hoeveel mensen er
nodig zijn voor de uitvoering van de
tweede en derde fase. Het komt neer
op 715 extra. Ik zou kunnen zeggen:
dat is een leuk werkgelegenheidsplan,
heeft het kabinet er misschien nog
meer in petto?
Ik zou er toch iets meer van willen
weten. Ik denk dat zij het bij voorbeeld
in Groningen leuk vinden om te weten
hoeveel mensen er daar te werk
kunnen worden gesteld. Voor de PTT
is het ongetwijfeld ook interessant.
Meer algemeen, wat voor soort
mensen zijn het die daar ingezet
worden? Is het bij het ministerie, of bij
de FIOD, of bij de plaatstelijke belastingkantoren? Is het inderdaad nodig,
om de wet in haar huidige vorm
permanentte kunnen uitvoeren? Ik
vind dat je nooit goede wetgeving
mag tegenhouden via het argument,
dat er zoveel mensen voor moeten
worden ingezet, maar dit geval vind ik
toch nogal aanzienlijk.

D
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de uitvoerige aandacht die hij
aan de vragen en opmerkingen van
mijn fractie heeft geschonken. Mijn
fractie heeft er begrip voor dat hij niet
uitvoerig is ingegaan op alle bijdragen
van de Kamer en met name niet op de
bijdragen die diepgaand van aard
waren met betrekking tot principiële
uitgangspunten. Anderzijds sluit ik mij
gaarne aan bij hetgeen college
Schutte heeft gezegd, namelijk dat het
op zich zelf een goede zaak is dat
verschillende fracties hieraan zoveel
aandacht hebben besteed. Het is voor
de democratie heel belangrijk dat de
kiezers weten, vanuit welke principiële
achtergronden politieke partijen in dit
huis opereren bij de behandeling van
zo'n belangrijk wetsontwerp als het
onderhavige.
Wij betreuren het enigszins dat de
staatssecretaris, wellicht onbedoeld,
het misverstand in de hand werkt als
zouden deze principiële vragen een
beetje buiten de politieke context van
dit wetsontwerp staan. Daarmee kan
de suggestie worden gewekt dat het
begrip 'politiek' min of meer opgaat in
een pragmatische aanpak en het
vinden van compromissen en dat
principiële vragen een meer wetenschappelijk c.q. academisch karakter
zouden dragen.
De staatssecretaris heeft aangegeven dat zijns inziens in de verre
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Wagenaar
toekomst een verregaande individualisering nodig zal zijn, al erkende hij
dat de maatschappelijke realiteit op
dit punt weerbarstig is. Het punt is
daarbfj evenwel dat de maatschappelijke realiteit naar onze opvatting een
andere is en zich niet zonder meer in
de term 'verindividualisering' laat
verstaan. Individualisering en verzelfstandiging betekenen immers niet
zonder meer het opdelen van de
samenleving in individuen. Ik laat nog
maar daar dat het begrip 'individu' op
zich zelf al een theoretisch begrip is.
Er bestaan geen individuen, zoals er
trouwens ook niet gesproken kan
worden van dé gemeenschap. Het is
alleen maar een verhullend begrip.
Naar onze mening vindt hier
een maatschappelijk proces
plaats, waarin wij naast de traditionele
huwelijks- en gezinsgemeenschap een
ontwikkeling zien waarin daarvan
losgemaakte zorgrelaties zich, wat
hun eigen aard betreft - dat is erg
belangrijk voor het bepalen van het
uitgangspunt van de overheidsverantwoordelijkheid - toch oriënteren op
die traditionele huwelijks- en gezinsgemeenschap.
Wij hebben de regering in dit
verband dan ook verweten dat zij
geen principiële keuzes maakt met
betrekking tot de aard van de structuur
van de samenleving en met betrekking
tot de vraag van de afweging van
verantwoordelijkheden tussen de
overheid en de burgers. Dat komt
vooral tot uitdrukking in de discussie
over bij voorbeeld de arbeidstoeslag
en over de kinderopvang.
Als men de maatschappelijke
realiteit volgt, moet er toch aandacht
worden geschonken aan een fiscaal
stelsel die de keuzes in wezen bij de
belastingplichtige legt, c.q. aan een
fiscaal stelsel die beide bestaande
vormen naar evenredigheid In het
stelsel verwerkt.
Ik heb er ook op gewezen dat dit
keuzesysteem, enerzijds het splitsingsstelsel en anderzijds een heffing naar
individueel inkomen, correlaat is aan
een zeker generatieverschil dat wij in
een samenleving met betrekking tot
de keuze van relaties kunnen aantreffen. Wij hebben de staatssecretaris
dan ook gevraagd eens in te gaan op
gegevens die met name in het
buitenland over deze keuzesystemen
bestaan. Wij hebben daarover niets
gehoord. Misschien zal de staatssecretaris dit nu juist een onderwerp voor
de vierde fase vinden. Ik roep hem
echter in herinning dat mijn fractie al
bij de discussie over de tweede fase
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zorgen heeft geuit over de uitkomst
van de derde fase. Vandaar dat ik mijn
verzoek, om daarop in te gaan,
herhaal.
Op het punt van de arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw hebben
wij een tegenstelling gesignaleerd
tussen het fiscale beleid, zoals in dit
wetvoorstel voorgesteld, enerzijds en
het arbeidsmarktbeleid van de
regering anderzijds. Omdat wij ervan
uitgaan dat het wenselijk is dat het
regeringsbeleid een innerlijke consistentie vertoont, hebben wij de
staatssecretaris gevraagd of dit nu
werkelijk wel goed overwogen is.
De staatssecretaris zegt daarop: die
effecten op de arbeidsmarkt zijn niet
goed meetbaar, die kunnen best
beperkt van karakter zijn. Ik laat nu
even in het midden dat dit geen
principiële beantwoording van onze
vraag is. Immers, in de toekomst zou
dit, als de plannen van de regering
met de individualisering doorgaan,
best eens anders kunnen zijn. Bovendien is de vraag losgemaakt van
andere overwegingen over de
souvereine keuze van man en vrouw
met betrekking tot het verrichten van
betaalde arbeid. Ik had verwacht dat
de staatssecretaris voor Emancipatiezaken nog aandacht aan deze vragen
zou besteden. Misschien gebeurt dat
nog.
Mijn fractie blijft bij de bezwaren
die wij in eerste termijn hebben geuit
tegen de aanvullende arbeidskosten
in verband met kosten voor kinderopvang. In de schriftelijke voorbereiding
hebben wij de conclusie getrokken dat
de indieners van het wetsontwerp de
ontplooiing en ontwikkeling van de
ouders kennelijk het best gestimuleerd
zien door het verrichten van betaalde
arbeid. Dat leiden wij af uit hun
opmerkingen over voorzieningen voor
kinderopvang en over het verschaffen
van fiscale faciliteiten daarvoor. Dit
gaat de staatssecretaris te ver, maar
ook dit punt is losgepeld uit het
geheel van ons betoog en onze
overwegingen. Ik zou het op prijs
stellen als wij ook op dit punt een
reactie van de staatssecretaris zouden
krijgen.
t o t slot moet ik toch zeggen dat de
positie van mijn fractie sedert de
opening van het debat, nu wij de
reactie van de regering hebben
gehoord, niet wezenlijk veranderd is.
Wij zullen daarom ons eindoordeel
mede laten afhangen van de uitkomst
van de stemmingen over de wijzigingsvoorstellen bij dit wetsvoorstel.
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D
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor de uitvoerige wijze waarop hij in
zijn eerste termijn is ingegaan op de
opmerkingen van de zijde van de
Kamer. Naar mijn gevoel is door deze
beantwoording, samen met de
uitvoerige schriftelijke voorbereiding,
een vrij helder beeld ontstaan van
deze complexe materie. Daarom kan
ik mij nu beperken tot die onderdelen
waarover wij nog een nadere opmerking willen maken.
Ik wil allereerst iets zeggen over de
arbeidstoeslag. Het zal geen verbazing
wekken als ik zeg dat wij het uitvoerige
en krachtige betoog van de staatssecretaris op dit punt onderschrijven. Ik
vul dat aan met de uitvoerige argumentatie uit mijn eerste termijn. Deze
richtte zich met name op een fiscale
onderbouwing van de arbeidstoeslag.
Naar mijn oordeel heeft zowel het
standpunt van de staatssecretaris als
mijn verdediging namens de VVD-fractie in eerste termijn absoluut duidelijk
gemaakt, dat de ridiculisering van het
begrip arbeidstoeslag door onder
andere de heer Kombrink volstrekt
onderuit is gehaald. Het zou de heer
Kombrink sieren, indien hij in tweede
termijn een meer zakelijke fiscale
discussie wil voeren rond het begrip
arbeidstoeslag. Dat is ook hij aan zijn
fiscale stand verplicht.
Ik kom tot de meewerkaftrek. Ik heb
genoteerd, dat de staatssecretaris er
begrip voor heeft, dat de Kamer niet
wil wachten tot de uitkomst van de
studie terzake in 1987. Anderzijds
heeft de staatssecretaris belangrijke
bezwaren aangevoerd tegen door de
Kamer gedane suggesties terzake,
met name uitvoeringsbezwaren tegen
het optiesysteem in het algemeen. Ik
wil deze bezwaren niet wegpoetsen.
Daarvoor dient ook deze Kamer de
toch al zware werkdruk van de
belastingdienst te serieus te nemen.
Anderzijds staan hier belangrijke
principiële uitgangspunten op het
spel: de emancipatie en de gelijke
behandeling van gehuwden en
ongehuwd samenwonenden. Voor
een definitieve afweging van mijn
fractie zou ik nog twee vragen aan het
kabinet willen stellen.
Allereerst verzoek ik om naast de
bezwaren die bestaan tegen het
optiesysteem nog eens in te gaan op
de vraag, welke inhoudelijke bezwaren
er bestaan tegen het amendementKombrink ter zake. In de tweede
plaats verzoek ik hem de vraag te
willen beantwoorden, of het juist is,
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De Grave
dat de meewerkaftrekregeling voor
winsten tot globaal f65.000 in het
algemeen genomen gunstiger is dan
de mogelijkheden welke voor ongehuwd samenwonenden bestaan.
De VVD-fractie kan tevreden zijn
over de toezegging van de staatssecretaris aan mijn adres, dat in de toelichting bij de begroting voor 1986 zo
enigszins mogelijk zal worden
aangegeven op welk terrein verdere
verzelfstandigingsmaatregelen
mogelijk zijn en dat daarbij tevens zal
worden ingegaan op keuzemogelijkheden. Bij deze staatssecretaris is de
uitdrukking 'zo enigszins mogelijk'
nog niet door de inflatie uitgehold.
Vandaar dat wij met deze toezegging
tevreden zijn.
Een enkel woord wil ik wijden aan
de tax credits. De benadering van de
heer Kombrink terzake kwam mij niet
onredelijk voor. Ik heb zelf namens de
fractie van de VVD in eerste termijn
gezegd, dat voor ons tax credits
bespreekbaar zijn, mits een duidelijke
koppeling bestaat met een aanmerkelijke vermindering van de versteiling
van de progressie. Wat is de opvatting
van de staatssecretaris over een
studie over tax credits, waarbij dit
element van een aanmerkelijke
vermindering van de versteiling van
de progressie nadrukkelijk wordt
betrokken als een positieve doelstelling van de mogelijke invoering van
tax credits?
Mijnheer de Voorzitter! U zult
begrijpen, dat ik er ter afronding van
mijn betoog nog even wil ingaan op
het hoog opgelopen conflict tussen
CDA en VVD over de vraag, of er wel
of niet sprake is geweest van een
politieke binding van de regeringsfracties aan het kabinetscompromis deze
zomer, inclusief de hoogte van de van
de arbeidstoeslag. De reactie van de
staatssecretaris namens het kabinet
was ondubbelzinnig duidelijk. Ook
voor het kabinet was er sprake van
een politieke binding van de regeringsfracties. In mijn betoog in eerste
termijn heb ik een schets gegeven van
de VVD-visie op de gebeurtenissen,
met als slotconclusie, dat er voor de
VVD-fractie heel duidelijk sprake was
van politieke binding, ook van het
CDA, aan de hoofdlijnen van het
kabinetscompromis, inclusief de
hoogte van de arbeidstoeslag.

b dat hij alle opmerkingen van mij,
welke ik in het kader van de politieke
binding van de regeringsfracties heb
gemaakt, met kracht afwijst en c dat
hij door dit onderdeel van mijn
betoog buitengewoon beledigd was.
Mijnheer de Voorzitter. Door deze
laatste opmerking heeft de heer Van
lersel het waarheidsgehalte van mijn
woorden overduidelijk en in het
openbaar in twijfel getrokken. Na de
reactie van de staatssecretaris van
Financiën namens het kabinet,
waarbij ook de staatssecretaris de
woorden 'politieke binding' gebruikte,
zou het de heer Van lersel sieren, als
hij openlijk toegaf, dat hij zich op dit
punt heeft vergist of ten minste - en
dat zou ik echt op hoge prijs stellen zou willen verklaren, dat er geen
enkele aanleiding was zich door mijn
woorden in eerste termijn beledigd te
voelen.
De heer Van lersel (CDA): Wij hebben
te maken gehad met een staatsrechtelijk novum: de schildering door de
staatssecretaris van besprekingen, die
hebben plaatsgevonden tussen leden
van deze Kamer en leden van het
kabinet.
Wij hebben nu een weekje over die
politieke binding gediscussieerd. Wij
hebben eveneens gediscussieerd over
de verschillende elementen, in de tijd
gezien, van die binding.
De staatssecretaris heeft gesproken
over de gesprekken, die wij ten
departemente hebben gevoerd en
over het overleg, waarbij mijn
fractievoorzitter betrokken is geweest.
Vervolgens is hij ingegaan op deze
materie in een interruptiedebat met
mijn fractievoorzitter. Deze heeft hier
ten overstaan van de ganse Kamer
een andere visie op het onderwerp
zelve en op de politieke binding, die
tot stand zou zijn gekomen, naar
voren gebracht.
Ik zie, gezien de discussies, die
hebben plaatsgevonden, de gewisselde argumenten tussen de heer De
Grave en mij, de tijdselementen en
hun invloed op het dossier - f 600,
f425, mei/augustus, Prinsjesdag,
algemene beschouwingen - geen
enkele aanleiding om terug te komen
van een conclusie, die ik gisteren in
dit debat heb uitgesproken.
De heer Nijpels (VVD): Het kabinet
heeft een andere mening.

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
lersel heeft mij toen geïnterrumpeerd,
vaststellende - ik citeer het stenogram - a dat voor hem politieke
binding zo ongeveer het zwaarste
begrip van binding was, dat hij kent;

De heer De Grave (VVD): Ik meen, dat
deze reactie van de heer Van lersel
volstrekt heengaat langs het punt,
waarom het gaat. Mijn conclusie was,
dat er in juni sprake was van politieke
binding van de regeringsfracties ter
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zake van de hoofdelementen van het
compromis. Toen ik die conclusie
uitspraak, interrumpeerde de heer
Van lersel mij. Hij zei toen, deze
conclusie volstrekt van zich af te
werpen. Hij vond die conclusie
beledigend. Ik constateer nu, dat hij
niet alleen mijn conclusie beledigend
vindt, maar ook de conclusie van het
kabinet. Hij geeft geen enkel argument.
Hij houdt alleen zijn eigen opvatting
staande. Hij kan waarschijnlijk ook
moeilijk anders. Het siert hem bepaald
niet.
De heer Van lersel (CDA): Ik heb nooit
ontkend, dat er enigerlei binding zou
zijn
De heer Nijpels (VVD): Wat is 'enigerlei'? Het is toch geen circus hier?
De heer Van lersel (CDA):
van ons
ten opzichte van de hoofdlijnen van
het onderhavige ontwerp. Ik constateer, dat vanaf het moment, waarop
die binding tot stand is gekomen, er
een niet onaanzienlijke wijziging heeft
plaatsgevonden: van f600 naar f425.
Op de details daarvan ga ik thans niet
in. Ik ontken ten enenmale, dat het
terugbrengen van het detail van f75
- van f425 naar f350 - een aantasting
van het ontwerp op hoofdlijnen is. In
tegendeel, ik herhaal wat ik twee
dagen eerder tijdens een discussie
met u voor de televisie in alle rust
betoogde. Wij zijn het voor 95% met
elkaar eens en het gaat in feite om
een dubbeltje per dag.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van lersel herhaalt
argumenten die volstrekt voorbijgaan
aan het kernpunt, waarom het nu
gaat. Als hij spreekt van 'enige
binding' moet ik zeggen dat het om
'politieke binding' gaat. Hij heeft zelf
in eerste termijn gezegd dat voor hem
politieke binding zo ongeveer de
sterkste binding is, die hij zich kan
voorstellen. Toen ik het had over
politieke binding, mijnheer Van lersel,
was u beledigd. Nu spreekt de
staatssecretaris niet over 'enige
binding' maar hij zegt namens het
kabinet: er is sprake van politieke
binding. Daarmee wordt u door de
staatssecretaris tegengesproken. Wat
u verder als argumenten heeft, doet
niet ter zake. Het gaat om de vraag, of
er in juni sprake was van politieke
binding.
Wij zijn nota bene later bereid
geweest om het CDA tegemoet te
komen door de arbeidstoeslag te
verlagen. Dat gebeurde op uw
verzoek en nu kan op grond daarvan
ons toch niet worden tegengeworpen
dat er geen sprake meer zou zijn van
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een politieke binding? De arbeidstoeslag was een hoofdlijn van het compromis. Wat wij u nu verwijten is, dat u
eenzijdig, in afwijking van het compromis, zelf bepaalt dat het hier niet om
een hoofdlijn gaat en de zaak verlaagt.
Daarmee bent u niet op een faire
wijze bezig met uw coalitie-partner.
Die conclusie lijkt mij absoluut
duidelijk.
De heer Van lersel (CDA): Ik constateer
dat de staatssecretaris op zijn beurt
tegengesproken wordt door mijn
fractievoorzitter. Verder kan ik
herhalen dat voor ons het geheel
mager was. Wij hebben ons daarbij
neergelegd. Ik erken - dit is ook door
mij nooit ontkend - dat er een binding
op de richting van het ontwerp was.
Omdat ons niets anders te doen
stond, omdat het model vaststond en
omdat wij ons akkoord verklaarden
met de onderlinge verhoudingen in
de tarievenstructuur, die uitonderhandeld zijn, hebben wij ons geconcentreerd op die f75 van de arbeidstoeslag. Iets méér is er werkelijk niet aan
de hand.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind het geen teken van
kracht van de heer Van lersel als hij
zich uitsluitend beroept op een
uitspraak van zijn fractievoorzitter. Dat
is net zoveel waard als de uitspraken
van mijn fractievoorzitter.
De heer Kombrink (PvdA): En hoeveel
is dat dan waard?
De heer De Grave (VVD): Dat is op
zichzelf natuurlijk heel veel waard
maar het gaat er in dit verband om
dat er een conflict is gerezen tussen
twee partijen, CDA en VVD, en dat de
fractievoorzitters in dit verband wat
mij betreft, waar het gaat om duidelijk
te maken wie er gelijk heeft, tegen
elkaar kunnen worden weggestreept.
Het element dat overblijft, is dat in
deze discussie het kabinet ondubbelzinnig het gelijk aan de VVD heeft
gegeven. Het zou de heer Van lersel
hebben gesierd wanneer hij ten
minste het fatsoen zou hebben
opgebracht om dit toe te geven.

inmiddels dit verwijt twee keer is
gevallen.
De heer De Grave (VVD): Het woord
'onbetrouwbaar' heb ik niet in de
mond genomen. Ik heb het gehad
overeen niet-faire wijze van handelen.
Verder heb ik de heer Van lersel
gevraagd, of hij bereid was ten minste
toe te geven dat er geen aanleiding
voor was, zich beledigd te voelen. Ik
moet zeggen dat het mij buitengemeen
van de heer Van lersel tegenvalt dat
hij, in het licht van het vanochtend
gevoerde debat, zelfs niet bereid is
om deze kwalificatie, die toch een zeer
slecht licht werpt op mijn bijdrage, in
eerste termijn geleverd, terug te
nemen.
De heer De Grave (VVD): Ik heb het
woord 'onbetrouwbaar' niet in de
mond genomen, ik heb gesproken
van 'een faire wijze van behandelen'.
Ik heb de heer Van lersel gevraagd
- niet meer en niet minder - of hij
bereid was om toe te geven dat er
geen aanleiding was om zich beledigd
te voelen. Ik moet zeggen dat het mij
buitengemeen tegenvalt van de heer
Van lersel dat hij in het licht van het
debat van vanmorgen zelfs niet bereid
is om deze kwalificatie, die toch een
zeer ongunstig licht werpt op mijn
bijdrage in eerste termijn, terug te
nemen. Het woord 'onbetrouwbaar'
heb ik bewust niet gebruikt.
De heer Van lersel (CDA): Daar moet
ik toch wel even een klein amendement
op aanbrengen. Ik heb het woord
'beledigd' niet gebruikt toen u over
mij heen viel bij In de rooie Haan, ik
heb het niet uitgesproken toen u mij
onbetrouwbaar noemde in de televisie-uitzending...
De heer De Grave (VVD): Daartoe had
u ook geen enkele aanleiding, mijnheer
Van lersel!

De heer Kombrink (PvdA): Nog een
opmerking van een relatieve buitenstaander. Als ik het goed heb begrepen,
heeft de heer De Vries gisteravond
voor de televisie gezegd dat, als hem
van de zijde van de VVD nog één of
twee keer het verwijt zou treffen dat
het CDA zich niet aan afspraken
houdt, de coalitie maar opgeblazen
zou moeten worden. Ik constateer dat

De heer Van lersel (CDA): Aha, nu
spreekt u uzelf tegen, want u hebt bij
voortduring verklaard dat u niemand
onbetrouwbaarheid verwijt, en nu
zegt u dat u geen aanleiding hebt om
dat woord niet te gebruiken. Maar
goed, laten we niet over woorden
twisten. Ik heb nauwelijks gereageerd
toen u mij vanaf het moment waarop
ik mijn betoog aanving, in de rede viel
en zelfs in die mate, dat de Voorzitter
al na vijf interrupties vroeg, of u het
niet wat kalmer aan kon doen, omdat
ik nog maar net begonnen was. Maar
als u uw betoog afsluit met drie
pagina's tekst over onderhandelingen,
nadat we dat allemaal al gehad
hebben, dan sta ik hier en zeg: vriend,
ik voel me zo langzamerhand bedroefd

Tweede Kamer
1 november 1984

Tweeverdieners

en diep beledigd vanwege het
wantrouwen dat daaruit spreekt. Die
context heeft mij die term ingegeven.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik moet constateren dat de
heer Van lersel doet wat hij eigenlijk
zo'n beetje het hele debat heeft
gedaan: proberen om zich met
grappen en grollen staande te
houden. Helaas is hij daarin volstrekt
niet geslaagd, vrees ik.
De heer Kombrink (PvdA): Mag ik nog
even iets rechtzetten? Toen ik zoeven
mijn politieke constatering probeerde
te doen, vatte de heer De Grave - en
hij moet daar voortdurend aan
hebben gedacht - de hele zaak samen
in het begrip 'onbetrouwbaar'. Ik had
dat woord nog niet gebruikt.
De heer De Grave (VVD): U had
duidelijk gesignaleerd dat daarvan
sprake was.
De heer Van lersel (CDA): Precies!
De heer Kombrink (PvdA): Neen, mijn
stelling was: Het verwijt van de kant
van de VVD is klaarblijkelijk dat het
CDA zich niet aan een afspraak houdt.
En de hele discussie draait natuurlijk
om de politieke binding: was er
politieke binding aan een afspraak,
een compromis? Ik constateer dat de
heer De Vries gisterenavond heeft
gezegd: We moeten ophouden, ons
daarover verwijten te maken, anders
is het afgelopen met deze coalitie.
Vervolgens constateer ik, dat de heer
De Grave - en nogmaals, ik kan de
juistheid ervan niet beoordelen, maar
zo op het eerste gezicht heeft hij wel
de steun van de staatssecretaris...
De heer De Grave (VVD): Die namens
het kabinet spreekt.
De heer Kombrink (PvdA): ...zegt dat
er inderdaad sprake is van een
politieke binding. Hij herhaalt dat. En
het CDA onttrekt zich eraan. Welnu,
dat is hetzelfde als het niet nakomen
van een afspraak. Ik vraag dus aan de
heer De Vries, die er al aankomt,
wanneer het nu afgelopen is met deze
coalitie, want de kwalificatie is al twee
keer herhaald.
De heer De Vries (CDA): Ik begrijp het
ongeduld van de heer Kombrink,
Voorzitter. Vanmorgen hebben we
door middel van een interruptiedebat
vastgesteld, dat we - de staatssecretaris en ik - het erover eens zijn, dat
de CDA-fractie van het begin tot het
eind signalen heeft gegeven aan het
kabinet, dat het wetsvoorstel in de
vorm waarin het werd voorbereid,
voor haar ontoereikend, te mager
was. Dat er daarna een persbericht is
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uitgegeven waarin dat niet zo heeft
doorgeklonken, is een zaak die hier
naar mijn oordeel volstrekt los van
staat. Fractievoorzitters communiceren als het om dit soort zaken gaat,
niet via persberichten met elkaar,
maar via uitspraken.
De heer Kombrink (PvdA): Volgens u
was er dus geen sprake van politieke
binding? U kunt het wel te mager
gevonden hebben, maar dat komt
vaker voor in het leven; de VVD vond
het wetsvoorstel wellicht te vet. Maar
uiteindelijk was er iets, er is iets
geweest. En nu is mijn vraag: achtte
het CDA zich daaraan politiek gebonden? Als u daarop ontkennend
antwoordt, dan staat dat tegenover
het woord van de staatssecretaris, die
daarop 'ja' zegt. En de heer De Grave
volgt de staatssecretaris.
De heer De Vries (CDA): Voor ons was
er heel nadrukkelijk geen sprake van
politieke binding.
De heer De Grave (VVD): Voorzitter,
de conclusie is duidelijk: de term
'politieke binding' is het centrale
element. De staatssecretaris heeft
namens het kabinet verklaard dat er
sprake was van politieke binding. Ik
heb dat namens mijn fractie ook
verklaard.
Ik constateer verder dat er blijkbaar
in het vervolg alle aanleiding bestaat
om geen enkele waarde meer te
hechten aan persberichten, namens
de fractie van het CDA uitgegeven.
Immers, in het persbericht van 1 juni
van de CDA-fractie, waarmee werd
gereageerd op het politieke compromis, was inderdaad geen woord van
kritiek te bekennen. Daarin stond
namelijk, dat het CDA tevreden was
met het compromis.
De heer De Vries (CDA): Moet ik nu
nog eens herhalen, dat politieke
binding niet ontstaat door een
persbericht?
De heer De Grave (VVD): De politieke
binding ontstaat doordat in het
persbericht duidelijk wordt gezegd dat
de CDA-fractie tevreden is. Als uw
persberichten niet meer geloofwaardig
zijn, is dat erg vervelend.
De heer De Vries (CDA): Nu nog één
keer: als er dus sprake is van vooroverleg over dit soort zaken in die zin
dat het kabinet beide fracties polst
over de vraag hoe zij tegen een
dergelijk wetsontwerp aankijken en
één van beide fracties het heel
heldere signaal geeft dat zij zo'n
wetsontwerp te mager vindt en dit tot
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het eind toe volhoudt, waarop het
kabinet daaraan de conclusie verbindt
dat het zonder politieke binding van
de fracties een wetsontwerp zal
voorbereiden, dan kan er geen sprake
zijn van politieke bindingen!
De heer Nijpels (VVD): Kan de heer De
Vries mij het volgende uitleggen? Zijn
collega Van lersel heeft zojuist
gesproken over enige politieke
binding.
De heer Van lersel (CDA): Enige
binding!
De heer Nijpels (VVD): Ja, enige
binding, prachtig! U had het over
'enige binding'. Ik heb begrepen, dat
ik bij u steeds een woordenboek op
zak moet hebben. Ik wil nu evenwel
terugkomen op de kern van de zaak.
De heer De Vries zegt nu dat er geen
sprake is van politieke binding. De
staatssecretaris heeft namens het
kabinet niet alleen een uitvoerige
historische schets gegeven, maar ook
nog toegelicht dar er in de visie van
het kabinet - dat betekent én CDA- én
VVD-bewindslieden - sprake is van
politieke binding. Ik stel dus vast dat
ertussen het CDA en het kabinet
sprake is van een verkeerde communicatie, in ieder geval van een situatie
waarin het kabinet duidelijk aangeeft
dat het uit de maandenlange gesprekken een andere conclusie heeft
getrokken. Dat moet u zich aantrekken.
De staatssecretaris houdt hier natuurlijk niet voor niets, na politiek beraad
in het kabinet, zo'n verhaal!
De heer De Vries (CDA): Hierover wil
ik twee opmerkingen maken. Ten
aanzien van het wetsontwerp derde
fase en de daarin ingebouwde
elementen kan terecht worden
gesproken van een zekere consensus
tussen beide regeringsfracties.
Tegelijkertijd is het volstrekt helder
geweest dat, ondanks overeenstenv
ming op hoofdlijnen over de uitwerking, de CDA-fractie bij voortduring
signalen heeft afgewezen in die zin
dat zij het wetsontwerp te mager
vond. Daarover kan geen misverstand
hebben bestaan, ook niet bij leden
van het kabinet. Wellicht kunnen
misverstanden zijn ontstaan doordat
men vervolgens aan een persbericht
van ons de gedachte heeft ontleend,
dat de soep misschien niet zo heet
gegeten zou worden als die werd
opgediend. Die taxatie is echter
volstrekt voor rekening van de lezers
van het persbericht. In het vooroverleg
zijn wij, zowel in de richting van de
fractie van de VVD als van het kabinet,
volstrekt duidelijk geweest.
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De heer Nijpels (VVD): Als de heer De
Vries goed naar de staatssecretaris
heeft geluisterd, kan hij weten, dat
deze de conclusie over de politieke
binding niet alleen heeft getrokken op
basis van het persbericht - want dat
zou mager zijn - maar ook op grond
van alles wat in dit opzicht is voorgevallen. Daarvan heeft hij een uitvoerige
schets gegeven. Ik stel dus vast, dat
de heer De Vries niet instemt met wat
de staatssecretaris van Financiën
namens het kabinet heeft vastgelegd
- dit is in deze zaal toch van aanzienlijke
betekenis - namelijk dat er sprake is
van politieke binding van de fracties
van het CDA en de VVD ter zake van
het onderhavige voorstel. Ik kan
derhalve geen andere conclusie
trekken dan dat de fractie van het CDA
zich op dit moment onttrekt aan die
politieke binding, die ook de bewindslieden van het CDA kennelijk aanwezig
achten.
De heer De Vries (CDA): Die conclusie
is volstrekt onterecht. Wij behoeven
deze discussie wat dat betreft niet zo
lang meer te voeren. Bij de algemene
beschouwingen is het argument
'politieke afspraken op politieke
binding' door het kabinet noch door
de fractievoorzitter van de VVD
gebruikt. In het commentaar op het
wetsontwerp als zodanig, na het
verschijnen daarvan eind mei, is door
de heer De Grave van de VVD met
zoveel woorden in de krant gezegd,
dat beide regeringspartijen hieraan
niet met handen en voeten gebonden
zijn. Dat lijkt mij duidelijke taal.
De Voorzitter: Het woord is nu aan de
heer De Grave.
De heer Nijpels (VVD): Dat lijkt mij
voor de heer De Vries een verstandige
opmerking.
De heer De Grave (VVD): Ik krijg nu
werkelijk een kans voor open doel
van de heer De Vries. Ik heb in Den
Haag Vandaag precies uitgelegd wat
ik ermee heb bedoeld. Het gaat om
politieke binding op hoofdlijnen en
hiernaast zijn nog veertig andere
punten in het wetsontwerp opgenomen. De heer Van lersel heeft in Den
Haag Vandaag toegegeven dat er
verschil moet worden gemaakt tussen
hoofdlijnen en bijzaken. Dat nu nog
als uiterste zwaktebod dit argument
wordt genoemd, is wel heel treurig.
De heer De Vries (CDA): Los van de
triomfantelijkheid in de stem van de
heer De Grave....
De heer De Grave (VVD): Ik krijg zo'n
kans niet elke dag van u.
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De heer De Vries (CDA): Mag ik even
uitspreken? Wij hebben in de discussie
bij voortduring gezegd dat het model
te mager is. Dit betekent politiek dat
wij ons de ruimte wensen voor te
behouden om tot een zekere bijstelling
van het wetsontwerp te komen,
zonder het op hoofdlijnen aan te
tasten. Een bijstelling van de arbeidstoeslag met 75 gulden reken ik
bepaald niet tot het aantasten van de
hoofdlijnen van het wetsontwerp. Als
de heer De Grave meent dat dit wel
het geval is, verschillen wij van
mening over de vraag wat wel of niet
hoofdlijnen zijn.
De heer De Grave (VVD): Wij hebben
maanden lang gesproken en een
centraal onderdeel hierbij was de
hoogte van de arbeidstoeslag. Ik kan
mij niet voorstellen dat wij vierenhalve
maand praten over iets wat niet als
een hoofdlijn moet worden beschouwd.
De fractie van de VVD is en blijft
ertoe bereid, het kabinetscompromis
te aanvaarden. Na het antwoord van
het kabinet in eerste termijn bestaat
er voor de fractie van de VVD geen
enkele, maar dan ook geen enkele
aanleiding meer tot afzien van de
door ons gestelde minimumgrensvoorwaarde, namelijk een arbeidstoeslag van 425 gulden en een aanvullende
arbeidstoeslag van 600 gulden. Het
zou het CDA sieren als het toegeeft
dat het zich op dit punt heeft vergist,
maar hiertoe is waarschijnlijk geen
gelegenheid meer.
Mocht het CDA zelfs nu nog, na de
uitleg van het kabinet over het
twistpunt, met alle geweld vasthouden
aan de verlaging van de arbeidstoeslag
met 75 gulden, waarmee het absoluut
openlijk duidelijk maakt dat het
zich niet wenst te houden aan het
compromis, pas dan zal de fractie van
de VVD haar vrijheid van handelen
hernemen, omdat het CDA het
compromis heeft opgezegd, en de
amendementen die op het wetsvoorstel zijn ingediend, in een eigen licht
en naar de eigen opvattingen beoordelen.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het is me wat!
In afwijking van de volgorde waarin
ik de onderdelen van het wetsontwerp
in eerste termijn heb besproken, maak
ik de arbeidstoeslag tot het laatste
onderwerp dat ik in tweede termijn zal
bespreken.
Ik beperk mij net als het kabinet
vooral tot een bespreking van datgene
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wat in het kader van de derde fase
aan de orde is. Ik leg echter nogmaals
vast dat het kabinet het steeds door
en vanuit het CDA bepleite splitsingsstelsel van de hand wijst, de heer
Lubbers ongelijk wordt gegeven en de
heer Van lersel op dit punt niet
inhoudelijk reageert. Hij verwijst de
kwestie, in strijd met eerdere pleidooien van zijn fractie, naar een komende
nieuwe tekst van zijn verkiezingsprogramma. Ik ken hieraan politieke
betekenis toe.

De heer Van lersel (CDA): Schizofrenie
of niet is helemaal niet aan de orde. Ik
heb hier namens mijn fractie een
standpunt ingenomen over het
wetsontwerp dat voorligt. Daar is een
volstrekt heldere standpuntbepaling
uit gekomen. Ik heb de criteria
aangegeven op grond waarvan wij de
komende eventuele wijzigingen van
het belastingstelsel zullen toetsten.
Dat is het, en dat doen wij op basis
van het program in gemeenschappelijk
overleg.

De heer Van lersel (CDA): Ik baseer
het ook op de bestaande tekst van het
verkiezingsprogramma. Waar zijn wij
nu mee bezig? Er bestaat een partijprogramma waarop wij ons handelen
baseren. U komt voortdurend met
allerlei pleidooien aan die in verleden,
heden en misschien de toekomst
worden gehouden. Wij baseren ons
eenvoudigweg op een element in ons
partijprogramma dat, hetzij verzwakt,
hetzij aangescherpt kan worden
volgens de elementen die u zelf heeft
genoemd. Wat is hier vreemd aan?

De heer Kombrink (PvdA): Constatering: in dit debat is dat stelsel niet
opnieuw verdedigd en ik juich dat toe.
Het tweede punt betrof de tariefstructuur. De staatssecretaris heeft
over de verhouding tussen de belastingvrije sommen, 50: 100, gesteld dat
die verhouding vanuit de individualisering van de premieheffing AOW als
dwingend kan worden ervaren, maar
dat de verandering van die verhouding
in de toekomst niet absoluut onmogelijk is. Ik kan die twee dingen nog
steeds heel moeilijk met elkaar
rijmen, immers, als het nu dwingend
is, waarom zou het in de toekomst
dan niet meer dwingend zijn? Kan de
staatssecretaris nader treden in de
vraag, op welke andere wijze de
individualisering van de AOW in de
uitkeringssystematiek ook mogelijk
zou zijn met andere verhoudingen
tussen belastingvrije voeten dan nu
wordt voorgesteld?
Op het punt van de alleenstaanden
constateer ik, dat in de schriftelijke
stukken werd opgemerkt, dat voor het
vastprikken op de verhouding 50: 75
geen budgettaire overwegingen
golden en dat de staatssecretaris
vanmorgen zei dat de ruimte die je
aan de ene groep geeft, ten koste gaat
van de andere. Dan lijkt er wel sprake
te zijn van een budgettaire overweging.
Ik heb nog steeds geen echt inhoudelijk
argument gehoord voor het kiezen
van die verhouding. Ik zou hem op dit
punt dan ook om een nadere toelichting willen vragen.

De heer Kombrink (PvdA): Ik begrijp
dat het 'splittingstelsel' in strijd met
uw huidige programma is?
De heer Van lersel (CDA): Nee.
De heer Kombrink (PvdA): Dan
behoeft u toch niet alleen naar de
formele tekst van dat programma te
kijken. Als het 'splittingstelsel' in
overeenstemming is met de huidige
tekst van uw programma
De heer Van lersel (CDA): Het splitsingsstelsel is als zodanig niet in deze
vorm in discussie. Wij wegen het af
tegen het bestaande belastingstelsel,
de uitvoeringsmogelijkheden en de
mate van progressie die er in onze
belastingwetgeving zit. Wij bekijken
iedere keer opnieuw of er aanleiding
bestaat, volgens de opvattingen die in
den brede in onze partij leven, om dit
aan te passen of niet.
De heer Kombrink (PvdA): Maar het is
nog niet zo lang geleden dat uw
fractievoorzitter ervoor heeft gepleit.
Hij heeft er nog eens een hele toespraak ergens in het land aan besteed;
hij heeft dat ook eerder gedaan bij de
behandeling van de UCV-nota 'Op
weg'. Het is toch niet geheel zonder
politieke betekenis geweest dat uw
fractievoorzitter daar bij voortduring
voor gepleit heeft en dat de heer
Lubbers dat è titre personnel ook
doet? Daar mag ik u dan toch op
aanspreken? De schizofrenie in uw
kring gaat toch niet zover dat ik u niet
mag aanspreken op wat uw fractievoorzitter namens uw fractie bepleit?
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Staatssecretaris Koning: Bij korte
interruptie wil ik hierover zeggen, dat
het woord 'budgettair' in deze situatie
meestal betekent: in totaliteit. Bij een
verschuiving betekent het, dat het
budgettair geen offer betekent. De
heer Kombrink begrijpt wat ik bedoel?
De heer Kombrink (PvdA): Ja, ik
begrijp dat de staatssecretaris op een
verschuiving doelt, maar dat was
natuurlijk niet de vraagstelling in de
schriftelijke stukken. Toen ging het
om de vraag waarom de staatssecretaris niet gewoon de huidige verhou-
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ding in toeslagen tussen alleenstaanden en alleenverdieners heeft gehandhaafd. Golden daarbij budgettaire
overwegingen? Welnu, dat was niet
het geval. Ik verzoek de staatssecretaris
toch nog om een toelichting op dit
punt.
Ik kom nu toe aan de regeling voor
de kosten van de kinderopvang. De
staatssecretaris sprak op dit punt over
een passende uitvoering van de
motie-Kombrink/Van Nieuwenhoven
door het kabinetsvoorstel om een
forfaitaire regeling in te voeren. Daar
denken wij anders over. Ik moet
toegeven dat in onze motie de vorm
van een regeling voor de opvang van
die kosten in het midden werd
gelaten. Ik heb echter zes argumenten
genoemd om tegen de nu voorgestelde
forfaitaire regeling te zijn. De staatssecretaris is hierop niet specifiek
ingegaan en ik zou graag zien dat hij
zich tegen die zes punten van kritiek
verweert, want anders blijft het debat
op dit punt wel erg mager.
In de tweede plaats is hier de
positie van de staatssecretaris, belast
met emancipatiezaken, pikant. Het zal
haar wellicht enigszins verheugen, dat
zij eindelijk weer wordt aangesproken
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ja, zeker door u.
De heer Kombrink (PvdA): omdat zij
èn bij dit debat aanwezig is èn
aanstaande maandag ongetwijfeld
aanwezig zal zijn bij de UCV over de
nota kinderopvang.
Nu heeft het kabinet zelf een
afweging aan de Kamer voorgehouden
tussen de fiscale regeling en de
begrotingsvoorzieningen. Het kabinet
heeft daarin ook een voorkeur doen
spreken. Dan is het toch relevant wat
in het bijzonder de staatssecretaris
voor Emancipatiezaken uit het
oogpunt van emancipatie vindt van
het veilig stellen en verder uitbouwen
van de voorzieningen voor kinderopvang. Mochten wij vandaag tot
besluitvorming komen die geen
overheveling van middelen naar de
begroting inhoudt, zou daarmee naar
ik vrees al in hoge mate het kader
vastliggen voor de discussie van
maandag a.s.

brengen. Ik taxeer dat het zo'n 25 tot
30 miljoen betreft. Als het amendement van de heer Van lersel niet
gehandhaafd kan blijven of als het
wel gehandhaafd blijft tot en met het
einde van het debat, maar de minister
van Financiën zegt dat het naar het
financieringstekort moet, blijft de heer
Van lersel in de richting van de UCV
kinderopvang de conclusie trekken
dat die begrotingsmiddelen daar op
peil moeten worden gebracht. Ik
neem dit aan, omdat hij een inzet
heeft geformuleerd.
Op dit punt wil ik ook de fractie van
de VVD aanspreken. In de eerste
termijn heeft de heer De Grave zich
verzet tegen de gedachte om een deel
van de middelen van de forfaitaire
voorziening over te hevelen naar die
begroting. Daartoe heeft hij argumenten gegeven die ik niet deel. Hij heeft
gezegd: dat betekent de belastingen
omhoog ten gunste van een begrotingsvoorziening. Ik meen dat hij dat
niet correct uitdrukt. Het betekent dat
de belastingverlaging wat geringer
uitvalt. Dat lijkt mij toch een andere
afweging. Volhardt hij echter in zijn
standpunt, dan is hij vanwege de
afweging die in dit debat in het
geding is toch tot iets meer gehouden
dan uitsluitend de verwijzing naar
hetgeen de woordvoerder van zijn
fractie maandag a.s. in de UCV
kinderopvang zal zeggen. Hij heeft
wel gesuggereerd dat zijn fractie voor
extra middelen zal pleiten. Nu wij toch
de financiering van deze kwestie
bespreken, vind ik dat hij toch nader
moet treden in de vraag welke
middelen de fractie van de VVD langs
welke andere weg daartoe vrij wil
maken.
De heer Van lersel (CDA): Ik geef een
kort antwoord op de pregnant
gestelde vraag. Er zijn inderdaad
mogelijkheden. Als het amendement
wordt aanvaard, doet mijn suggestie
opgeld, te weten overheveling van
een klein gedeelte van dat geld ter
oplossing van het probleem van de
kinderopvangcentra. Als het amendement niet wordt aanvaard, ontstaat er
een nieuwe situatie, die wij in het
kader van deze wet tweeverdieners
niet zullen oplossen.

Je moet toch vooral kijken naar de
verhoudingen in de Kamer. Ik heb
zeer wel geconstateerd dat de heer
Van lersel heeft herhaald dat het door
hem ingediende amendement tot
beperking van de arbeidstoeslag
financiële ruimte vrijmaakt om die
begrotingsvoorziening op peil te

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik registreer dit allemaal.
Bovendien is het debat nog niet
afgelopen. Intussen zal meer duidelijkheid over het lot van het amendement
van de fractie van het CDA ontstaan.
Ik kom daar nog op terug. Ik concludeer
in elk geval dat in de reactie van de
regering geen enkel argument is
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gelegen om ons amendement met
betrekking tot een werkelijke aftrek
van de kosten voor kinderopvang
terug te nemen. Integendeel, wij
voelen ons door de reacties alleen
maar gestimuleerd om het te handhaven.
Ik kom op de meewerkwinstregeling.
Ten dele lopen het oordeel van het
kabinet en dat van mijn fractie op dat
punt parallel. Er is ook geen sprake
van een zeer groot verschil in benadering wat de argumenten betreft om de
meewerkwinstregeling te vervangen
door de meewerkaftrek. Daarvoor zijn
dringende materiële argumenten. Om
naast de meewerkaftrek het regime
mogelijk te maken van de toekenning
van een reële beloning, hebben wij
het amendement ingediend vanuit
een drieluik, namelijk het beginsel van
een zelfstandige behandeling, het
beginsel van een gelijke behandeling
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden en de materiële kant.
In tegenstelling tot de heer Van
lersel had ik het gevoel dat de argumenten die de staatssecretaris
aanvoerde vanuit het civiele recht - ik
wijs op het wellicht op de helling
moeten zetten van het huwelijksgoederenregime - op veel verdergaande
opties betrekking hadden dan op de
pas daarna door hem besproken
keuzeregimes zoals voorgesteld in
ons amendement. Het lijkt mij dat dit,
aangezien het Burgerlijk Wetboek zich
verzet tegen het in dienst treden bij de
eigen Partner, een geheel andere
vraag is dan wanneer het Burgerlijk
Wetboek zich zou verzetten tegen de
toekenning van een arbeidsbeloning.
Ik meen dat ons amendement prima
langs dit lastige punt heen gaat.
De staatssecretaris heeft tegen ons
amendement andersoortige bezwaren
geopperd. Er is een algemene huiver
ten opzichte van opties. Hij introduceert ook elders in dit wetsvoorstel
een aantal opties: denk aan de
buitengewonelastenregeling. Verder
noemt hij de spijt die men zou kunnen
krijgen van een bepaalde keuze. Wij
kennen echter veel meer fiscale
regelingen waarbij belastingplichtigen
van jaar tot jaar een keuze maken. Dat
geldt ook voor ongehuwd samenwonenden. Er is dus geen sprake van
een nieuw probleem. Als wij dit
probleem te groot vinden, zou er in
het algemeen iets aan moeten
worden gedaan.
Men kan in ieder geval niet achteraf,
aan het eind van het jaar, als men de
ontwikkeling van de winst kent, de
keuze bepalen. Er moet immers
sprake zijn van een schriftelijke
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overeenkomst, die uiteraard vooraf
moet worden aangegaan. Wij hebben
bovendien een drempel ingebouwd
om manipulaties tegen te gaan. Gelet
op deze kanttekeningen van de
staatssecretaris acht ik zijn bezwaren
zeker te overwinnen. Onze regeling
van de meewerkaftrek biedt op twee
trajecten voordelen. Ik doel op de
situatie waarin de winst blijft beneden
het huidige premiemaximum. Verder
noem ik de situatie waarin minder
wordt gewerkt dan 525 uur. Er
ontstaat dan een erg interessante
keuze voor betrokkenen. Ik ben het
overigens eens met het amendement
van de heer De Grave, die uit een
oogpunt van gelijke behandeling
ongehuwd samenwonenden in
aanmerking wil laten komen voor de
meewerkaftrek. Het lijkt mij dat wij
ons in dit punt wel kunnen vinden.
Ik kom toe aan de verdere verzelfstandiging. Voor het geval de staatssecretaris een ontoereikende toezegging zou doen inzake de studie naar de
mogelijkheden van de verdere gelijke
behandeling van gehuw en ongehuwd
samenwonenden had ik een motie
klaar liggen. Ik constateer echter dat
de staatssecretaris de mogelijkheden
wil bekijken van de verdere verzelfstandiging, van verdere keuzen van
optiestelsels en, wanneer niet te
verzelfstandigen is, van toekenning
van integrale rolwisseling aan
ongehuwd samenwonenden. Hij is
van plan, in de toelichting op de
begroting voor 1986 hiervan verslag
te doen. Dit maakt indiening van een
motie overbodig.
Hetzelfde geldt voor het huurwaardeforfait. Destaatsecretaris heeft
toegezegd dat hij de mogelijkheid wil
bezien om een aanschrijving te
doen uitgaan. Ik dring er daarbij
nogmaals op aan dat, wanneer hij bij
nadere bestudering tot de conclusie
komt dat hij hiertoe niet in de gelegenheid is, wij daarover bericht ontvangen. Met 'wij' bedoel ik uiteraard de
Kamer. Ook op dit punt hebben wij
dus geen behoefte aan een motie.
Op het punt van de tax credits ligt
het anders. Het onderscheid dat ik, in
afwijking van hetgeen mevrouw
Groenman stelde, had gemaakt, sprak
de staatssecretaris niet zodanig aan
dat hij een toezegging wilde doen.
Direct daarna zei hij dat hij het
onderscheid zinnig vond. Mij leek
hierin enige tegenspraak aanwezig te
zijn. Ik deel overigens de opvatting
van de staatssecretaris dat het niet de
taak van de regering is, nota's te
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maken ter voorlichting van kamerleden. Met wat ikop het oog kamerleden,
bedoel ik een reële verkenning van
voor- en nadelen van de mogelijkheden, ook in relatie tot het door de heer
De Grave benadrukte progressieve
tarief. Ik vraag op dit punt om een
uitspraak van de Kamer.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Kombrink
en Van Nieuwenhoven wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat van diverse zijden
de laatste tijd suggesties zijn geopperd
in het fiscale stelsel zogenaamde
tax-credits in te bouwen;
van oordeel, dat daaraan zowel voorals nadelen verbonden kunnen zijn,
mede afhankelijk van de onderdelen
van het fiscale systeem, waarin
tax-credits zouden worden opgenomen en van de vraag in hoeverre de
invoering van tax-credits dient te
leiden tot een matiging van het
progressieve tarief;
tevens van oordeel, dat een nadere
studie het inzicht in deze voor- en
nadelen kan vergroten;
nodigt de regering uit, een dergelijke
studie te doen verrichten en de Kamer
omtrent het resultaat ervan verslag te
doen,
een gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 37 Ci8159).
Mevrouw Groenman (D'66): Ik vind
het een zeer onterechte vergelijking
als mijn motie wordt uitgelegd als het
verzoek om een nadere uitleg voor
enkele kamerleden, onder wie ikzelf,
en de motie van de heer Kombrink als
het verzoek om een reële verkenning.
Natuurlijk vraag ik ook om een reële
verkenning. Daar mogen ook best de
elementen in zitten die de heer
Kombrink noemt.
De heer Kombrink (PvdA): Er zitten
twee elementen in uw motie die voor
mij aanleiding waren om zelf een
uitspraak aan de Kamer te vragen,
omdat ik meen dat mijn fractie tegen
deze elementen moet stemmen. Het
betreft dus elementen waarmee ik het
niet eens ben. U brengt ten eerste het
element van de negatieve inkomstenbelasting in beeld. Ten tweede ziet u
de tax credits heel uitdrukkelijk in
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relatie tot het afschaffen van belastingvrije sommen en de toeslagen
daarop. U spreekt de verwachting uit
dat dit zal leiden tot een lagere
drempel bij toetreding tot de arbeidsmarkt van weinig verdienende
partners.
Welnu, als u nog eens bij uzelf te
rade gaat wat de introduktie van tax
credits ter vervanging van toeslagen
op de belastingvrije som voor gevolgen kan hebben voor de toetredingsproblematiek, ziet u dat hierdoor het
omgekeerde resultaat ontstaat van
wat u daarvan in uw motie verwacht.
Al met al ben ik daarom zo ongelukkig
met de tekst van uw motie dat ik, juist
om een positieve kameruitspraak te
verkrijgen - ik neem namelijk niet aan
dat dit het geval zal zijn met uw
motie - gemeend heb een eigen
formulering aan de Kamer voor te
leggen om ervoor zorgen, dat de
studie zal gaan over de onderwerpen
waar het echt om gaat.
Mevrouw Groenman (D'66): Dat
neemt niet weg dat de heer Kombrink
ter inleiding van zijn motie zei dat het
bij mijn motie gaat om een studie ten
behoeve van slechts enkele kamerleden. Ik stel het op prijs als de heer
Kombrink dat terugneemt. Wij kunnen
inhoudelijk van mening verschillen,
waardoor eventueel andere moties
ingediend kunnen worden. Ik zou
echter graag willen dat de heer
Kombrink de kwalificatie die hij aan
mijn motie gaf, terugneemt.
De heer Kombrink (PvdA), Ik haalde
de woorden van de staatssecretaris
aan. Het zijn zijn woorden geweest. Ik
wijs mevrouw Groenman er nogmaals
op dat vervanging van de algemene
vrije som door een tax credit een
progressieversteiling oplevert. Dat
kan ook gerealiseerd worden door het
tarief te verhogen. Daarvoor zijn de
tax credits niet nodig. Ik wijs mevrouw
Groenman erop dat wanneer de
toeslagen op de belastingvrije som
door tax credits worden vervangen, er
voor weinig verdienende partners
eerder een hogere drempel voor
toetreding tot de arbeidsmarkt
opgeworpen wordt dan een lagere.
Dat waren de twee objectieve problemen die in het geding waren en die
mevrouw Groenman niet ziet, omdat
zij daarover een andere verwachting
heeft. Ons oordeel over deze zaken
loopt sterk uiteen.
Staatssecretaris Koning: Daarnaast
bestaat bij mij nog het onbegrip voor
de houding van de fractie van D'66,
die enerzijds pleit voor uitvoering van
de Contourennota en anderzijds voor
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de versteiling van de progressie in de
loon-en inkomstenbelasting.
De heer Kombrink (PvdA): Dat is dan
nog een derde punt.
Voorzitter! Ik heb een aantal
amendementen ingediend die ik nu
niet allemaal zal bespreken. Ik neem
aan dat er ook nog een artikelsgewijze
behandeling gehouden zal worden.
Op enkele punten is, gegeven de
schriftelijke of mondelinge beantwoording van de staatssecretaris, een hele
korte nadere vraagstelling op haar
plaats. De beantwoording ten aanzien
van de stamrechtvrijstelling heeft mij
enigszins verbaasd.
De staatssecretaris erkent dat er
meer dan eens wordt afgeweken van
de wettelijke bepalingen wat de kring
van gerechtigden betreft via de
delegatiebevoegdheid die in lid 4 van
artikel 19 is opgenomen. Het is ons
probleem dat wanneer wij ten
principale in de wetgeving een
gelijkheid tot stand willen brengen,
het niet erg fraais is om dit helemaal
op te hangen aan een delegatiebepaling, waarvan men maar moet
afwachten op welke wijze deze
gebruikt wordt en of de betrokken
belastingplichtigen wel precies op de
hoogte zijn van deze mogelijkheid.
Het is mijn idee dat dit tot nu toe lang
niet overal het geval is, want men kijkt
toch primair naar de tekst van de wet.
Ik vind, waar wij hier onze taak als
wetgever vervullen, dat het verstandig
is om de regeling als zodanig in de
wet neer te leggen. Wat betreft artikel
17, de regeling van de stakingswinst,
heeft de staatssecretaris zijn oordeel
gebaseerd op het gegeven, dat hem
geen signalen hebben bereikt, dat er
behoefte bestaat aan een uitbreiding
van de doorschuiffaciliteit tot echtgenoten. Ik vraag mij echter af, of dat
element de doorslag moet geven.
Gaat de belastingplichtige of zijn
adviseur dan geen gebruik maken van
andere mogelijkheden en constructies,
omdat artikel 17 niet voorziet in een
doorschuiving naar de echtgenoot, en
omdat de huidige wettelijke bepalingen ter zake de minister thans niet de
bevoegdheid verlenen om afwijkingen
toe te staan? Ik verzoek de staatssecretaris dus aan te geven, welke
inhoudelijke bezwaren hij tegen onze
gedachtengang heeft.
Dan kom ik te spreken over de
rente- en dividendvrijstelling. De
drievoudige vrijstelling vloeit volgens
de staatssecretaris voort uit de
toerekeningsregel van artikel 5. Het is
natuurlijk duidelijk dat een toerekening
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van die vrijstelling naar de tijd
moeilijk uitvoerbaar is. Daarover zijn
wij het volstrekt eens. Om dan
vervolgens een regeling voor te
stellen, waarbij een vrijstelling
voorkomt bovenop de dubbele
vrijstelling, dat gaat ons te ver. Wij
durven in twijfel te trekken - de
staatssecretaris maakte hier een
opmerking over - dat het om een
betrekkelijk gering aantal gevallen zou
gaan.
In die gevallen dat de minst verdienende partner in zijn voor- of nahuwelijkse periode rente- of dividendinkonv
sten heeft, kan immers die drievoudige
vrijstelling van toepassing zijn. In het
jaar van huwelijk komen twee belastingplichtigen bij elkaar die elk een
rente- en dividendvrijstelling kunnen
genieten. In het jaar van huwelijksontbinding gaan twee belastingplichtigen
uit elkaar, die dan elk een rente- en
dividendvrijstelling kunnen krijgen.
Dat is het stramien. Het is duidelijk
wat de bedoeling van ons amendement is. Het is natuurlijk niet de meest
gewichtige kwestie. Het verbleekt
enigszins bij de discussie over de
arbeidstoeslag, maar ik dacht dat het
toch een zinvolle wijziging van het
wetsvoorstel was.
Ik kom nu te spreken over het
heetste punt in dit debat, namelijk de
arbeidstoeslag. De heer De Grave
heeft er nog eens een beroep
op gedaan om fiscale argumenten te
noemen tegen die arbeidstoeslag. Het
verzoek van hem verbaasde mij,
omdat ik gemeend heb een vrij groot
deel van mijn betoog in eerste termijn
juist te hebben besteed aan fiscale
argumenten tegen het nu opnemen
van de arbeidstoeslag in de wettelijke
regeling. De staatssecretaris merkte
op, dat de arbeidstoeslag dezelfde
functie vervult als de door ons
voorgestelde toetredingstoeslag. In
beide gevallen schuift het traject van
voetoverheveling op. Ik geef het
uiteraard toe. Er is één belangrijk
verschil. De staatssecretaris gaf het
ook al aan. De arbeidstoeslag werkt
over de gehele linie. De toetredingstoeslag heeft bij ons als hoofddoel,
de afgeleide marginale druk van de
weinig verdienende partner te
matigen. Dat is bij de arbeidstoeslag
hooguit een neveneffect. Bovendien is
er natuurlijk een verschil in omvang.
Ik herhaal bovendien het bezwaar
tegen het grote verschil in behandeling
tussen actieven en niet-actieven. Dat
kan ik alleen maar doen omdat ik de
onderliggende draagkrachtbenadering
niet sterk genoeg vind. Die zaken
moeten dus in relatie tot elkaar
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worden bezien. De staatssecretaris
zei, dat er een verschil in draagkracht
tussen actieven en niet-actieven is, en
dat er een plaats moet worden
ingeruimd voor die draagkrachtelementen. Hij voegde daaraan toe, dat
er natuurlijk verschil van mening kan
zijn over de fiscale vergelding daarvan.
Dat is een kwestie van politieke
besluitvorming. Welnu, daarover ging
natuurlijk ook het grootste deel van
mijn betoog. Het gaat om het verschil
in opvatting. Het gaat om de vraag, of
het hier niet gaat om zodanige
subjectieve elementen van een
persoonlijke keuze van betrokkenen
om kosten van de hier bedoelde soort
te maken, dat je tot de conclusie moet
komen dat je onverstandig handelt
door er een fiscale vergelding aan te
geven.
Ik meen dat er van zo'n sterke
persoonlijke keuze sprake is en dat
een aftrek hier niet gerechtvaardigd
is. Ik wijs erop dat, als wij de relatie
tot andere onderdelen van ons fiscale
stelsel zien - bij voorbeeld de aftrek
van ziektekosten, hetgeen een
buitengewone-lastenregeling is - de
drempel verleden jaar op dat punt
substantieel is verhoogd. Bovendien
is bij meer fiscale onderdelen de
filosofie juist dat als er een inkomensbestedend element, een element van
persoonlijke keuze in zit, een deel
eerst op de draagkracht van de
mensen zelf moet drukken en dat ze
dus zelf voor hun rekening moeten
nemen. Hier gebeurt het omgekeerde
en wordt er een forfait geïntroduceerd,
niet op een bijster hoog niveau, maar
het geldt wel voor iedereen, dus
ongeacht de vraag of het uit de
persoonlijke keuze voortvloeit dat die
kosten worden gemaakt. Dat vind ik
allemaal fiscaal zo arbitrair, dat het
mij eerder een politiek bepaalde keuze
leek om inkomenseffecten voor de
tweeverdieners te matigen, dan dat
het een goed onderbouwde fiscale
keuze was. Ik ben daar nog steeds niet
op terug gekomen.
Ik heb gemeend een tegenstelling te
kunnen constateren tussen de
argumenten om voortaan niet meer
rekening te houden met de waarde
van huishoudelijke arbeid bij de
bepaling van de hoogte van de
belastingvrije sommen en de argumenten die zijn gebruikt om de
invoering van de arbeidstoeslag te
rechtvaardigen. Ik verzoek de staatssecretaris om de discrepanties die ik
heb gesignaleerd nog eens te bekijken.
Er is volgens mij sprake van een grote
tegenspraak.
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De heer De Grave (VVD): De laatste
zin van de heer Kombrink geeft mij
aanleiding om twee vragen te stellen.
Ik heb zelf de besparende werking van
de huishoudelijke arbeid van de
vrouw als een fiscale verdediging
voor de introductie van de arbeidstoeslag aangevoerd, zeker voor tweeverdieners. In de theoretische fiscale
literatuur is het begrip 'besparende
werking van de huishoudelijke arbeid
van de vrouw' tot nu toe namelijk
vergolden in de horizontale tariefstructuur, omdat de gezamenlijke belastingvrije voet van tweeverdiener hoger
was dan die van de alleenverdiener
en dit werd beargumenteerd met dit
fiscale beginsel. Nu stelt het kabinet
voor om in de horizontale tariefstructuur de belastingvrije sommen gelijk
te maken, de alleenverdiener krijgt
f 14.000 en de tweeverdieners per
persoon f7000, dus samen ook
f 14.000. Dat betekent dat op dat
moment het fiscaal aanvaarde begrip
'besparende werking van de huishoudelijke arbeid van de vrouw' niet
langer meer in de horizontale tariefstructuur wordt verwerkt. Er is dus
een reden om op een andere wijze
dan in de horizontale tariefstructuur,
via een arbeidstoeslag die kosten te
vergelden.
Mijn tweede opmerking betreft het
volgende. De heer Kombrimk spreekt
over het subjectieve van de kosten die
betrekking hebben op de arbeidstoeslag. Hij zal het met mij eens zijn dat
men bij een forfait in het algemeen
wat globaal werkt. Bovendien heeft hij
toegegeven dat het forfait niet erg
hoog is. Is de heer Kombrink het met
mij eens dat in de fiscale praktijk
regelmatig conflicten ontstaan tussen
fiscus en belastingplichtige over
kosten die de fiscus niet beschouwt
als verbonden aan de arbeid en de
belastingplichtige wel? Er kan dus
blijkbaar heel duidelijk verschil van
mening bestaan tussen grote groepen
belastingplichtigen en de fiscus rond
het karakter van dit soort kosten.
De heer Kombrink (PvdA): Het
antwoord op de eerste vraag moet
zijn dat de heer De Grave in de
stukken nog eens goed moet nalezen
wat de argumenten van de regering
waren om voortaan geen rekening
meer te houden met de waarde van
de huishoudelijke arbeid. Een argument van het kabinet was dat het gaat
om subjectieve elementen, de keuze
van mensen loopt van geval tot geval
uiteen. Een ander argument was dat
men het in het licht van arbeidsduur-
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verkorting en het feit dat lang niet
iedereen volledig in de arbeidsmarkt
participeert, aan de mensen zelf moet
overlaten of men in deze sfeer
draagkrachtelementen heeft of niet.
Wat doet nu de heer De Grave? Met
mij constateert hij dat het kabinet
eerst een bepaalde verhouding tussen
de belastingvrije sommen aanbrengt
omdat er niet meer rekening wordt
gehouden met die aspecten van de
waarde van huishoudelijke arbeid.
Vervolgens verdedigt hij de introductie
van de arbeidstoeslag mede vanwege
het aspect van de huishoudelijk
arbeid. Ook in de kabinetsstukken is
het verrichten van arbeid in huis,
huishoudelijke arbeid of doe het
zelf-klussen, een van de dragende
elementen in de filosofie van de
arbeidstoeslag.
Dan heb ik toch gelijk als ik tegen
de heer De Grave zeg dat er sprake is
van een inconsistentie, een tegenspraak. Enerzijds heeft hij goede
argumenten, waarmee wij het eens
zijn, o m geen rekening meer te
houden met de waarde van huishoudelijk arbeid - dat hebben wij het
vorig jaar ook al bepleit - maar dan
kan hij anderzijds niet diezelfde
argumenten hanteren om op een
ander punt iets soortgelijks te introduceren en dit weer tot element van
draagkracht te maken. Dat staat
volstrekt haaks op elkaar.
De heer De Grave (VVD): Tot mijn
spijt ben ik de regering niet. Ik spreek
hier namens de fractie van de VVD en
ik heb een lijn van argumentatie
gegeven. De heer Kombrink moet
mijn lijn van argumentatie bestrijden
en zich daarbij niet verschuilen achter
de regering.
Mijn reden om akkoord te gaan met
een wijziging in de horizontale
tariefsstructuur is niet de argumentatie
die de regering heeft gegeven. Dat is
een andere, een middel om een
verschuiving tussen alleenverdieners
en tweeverdieners te bereiken. In het
kader van het compromis is dat
gebeurd. De argumentatie die de
regering geeft voor die wijziging in de
horizontale tariefstructuur is niet de
mijne. Dat ontslaat de heer Kombrink
niet van de plicht in te gaan op mijn
argument. Ik sta nog steeds fiscaal
theoretisch achter het beginsel, dat
jarenlang heeft gegolden, dat de
besparende werking van de huishoudelijke arbeid van de vrouw moet
worden vergolden. Nu dit niet meer
gebeurt in de horizontale tariefstructuur dient het te geschieden via een
arbeidstoeslag.
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De heer Kombrink (PvdA): Aha, juist,
dan past de heer De Grave dus een
heel andere benadering toe dan het
kabinet. Om te beginnen stel ik vast
dat hij het met mij eens is dat er in de
argumentatie van het kabinet sprake
is van een grote inconsistentie. Daar
moet hij ook erg ongelukkig mee zijn,
want hij vindt dat het kabinet eigenlijk
nog wel rekening had moeten houden
met die factor waarde van huishoudelijke arbeid. Hij betreurt het dat de
regering dat niet meer doet en
daarom heeft hij behoefte aan
compensatie. Uit mijn instemmend
betoog met de argumenten van het
kabinet om voortaan geen rekening
meer te houden met de waarde van
huishoudelijke arbeid, mag hij
afleiden dat ik het met zijn fiscale
argumentatie op dat punt niet eens
ben. Daarin doen wij een verschillende
keuze.
De heer De Grave (VVD): Maar het is
nog wel een fiscale argumentatie.
De heer Kombrink (PvdA): Jazeker.
Zijn tweede vraag betrof de verwervingskostenregeling. Hij en ik zullen
onderkennen dat daar sprake is van
een uitvoerige en ingewikkelde
jurisprudentie. In een eerdere interruptie heeft hij het voorbeeld gegeven
van een dame die duizenden guldens
voor haar garderode kwijt was. Ik
moet het kabinet gelijk geven dat de
arbeidstoeslag bedoeld is voor heel
andere kosten dan die in het kader
van de verwervingskosten aan de
orde zijn. De heer De Grave denkt dat
dat voor een deel hetzelfde is. Dat is
dus niet het geval.
Ik neem ook aan dat het in het geval
van die dame met die garderode van
duizenden guldens - ik heb daarover
collega Vermeend nog geraadpleegd gaat om een kwestie waarbij, naar het
oordeel van de Hoge Raad, sprake
was van zogenaamde standsuitgaven.
Immers, wanneer iemand voor zijn
beroep, voor dienstkleding, meer dan
evenredige kosten maakt dan zijn die,
in het kader van de verwervingskosten,
aftrekbaar. De rechter staat ten alle
tijde voor het oordeel of bepaalde
categorieën verwervingskosten
uitgaan boven hetgeen andere
mensen met een vergelijkbaar
inkomen en vergelijkbare maatschappelijke status aan kosten maken.
Globaal samengevat zijn dat de
criteria. Deze dame kwam daar
kennelijk niet voor in aanmerking. Het
ging hierbij om standsuitgaven. Hier
was dus sprake van een persoonlijke
keuze. Die dame vond het kennelijk
fijn die garderode aan te schaffen. Zij
vond het zelf bij haar stand passen.
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Dat honoreert de rechter uiteraard
niet.
Wij moeten de discussie over de
arbeidstoeslag niet verwarren met de
vraag wat net binnen of net buiten het
verwervingskostenforfait valt. De
argumentatie van de heer De Grave
gaf in feite aan dat naar zijn oordeel
de criteria bij de verwervingskostenregeling te streng zijn.
Dan moet de heer De Grave zich
daarop ook richten en dan moet hij
zeggen, dat die criteria wat versoepeld
zouden moeten worden. Hij moet
vanuit dat argument dan niet gaan
pleiten voor de invoering van een
arbeidstoeslag, want dat zijn grotendeels heel verschillende dingen.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het gebeurt niet vaak,
maar ik moet nu toch voorzichtig - je
moet met de heer Kombrink altijd
heel voorzichtig zijn - constateren, dat
hij zichzelf enigszins tegenspreekt.
Eerst krijgen wij omstandig uitgelegd,
dat het bepalen van de grens tussen
standsuitgaven en verwervingskosten
heel moeilijk is. De heer Kombrink zei
dan wel naar aanleiding van mijn
voorbeeld, dat de Hoge Raad had
uitgesproken, dat het standskosten
zijn, omdat die dame het zo leuk vond
die uitgaven te doen, maar deze dame
voelde het heel anders. Zij voelde het
heel nadrukkelijk als kosten van
verwerving en heeft er dus ook vele
honderden guldens voor over gehad
om dat uit te procederen.
Als het juridisch moeilijk bepaalbaar
is en de grens er tussen vloeiend is en
dit kan leiden tot uitvoerige juridische
procedures, dan lijkt het mij, dat het
heel moeilijk is het wettelijk vast te
leggen. Dan leg je ergens een grens.
Het is dan heel verstandig al die
andere kosten, waarvan je moet
zeggen, dat het twijfelachtig is, of ze
onder die verwervingskosten vallen,
via een forfait te vergelden. Dat is
precies wat is gebeurd. Dat lijkt mij
een heel verstandige wijze van
opereren van het kabinet.

geleden stond er in de jurisprudentie
nog zo'n geval. Iemand geeft een
feest en maakt in zijn tuin een overkapping, want je kunt die borrel
natuurlijk alleen gezellig drinken
wanneer het droog blijft. Hij nodigt
wat zakenvrienden enz. uit. Hij zegt
dus: dat zijn verwervingskosten.
De rechter zei toen, dat daarbij
natuurlijk ook persoonlijke keuzes
meespelen en dat normaal gesproken
mensen ook kosten voor een feestje
maken voor familie, vrienden en
dergelijke en niet alleen voor zakenvrienden. Die rechter ging dus een
onderscheid maken tussen persoonlijke elementen in die kostenstructuur
en de elementen die samenhangen
met de kosten ten einde het inkomen
te kunnen verwerven. Dat is een heel
nuttig maar niet altijd gemakkelijk
fiscaal onderscheid. Nu maakt hij er
één grote pot nat van om vanuit de
sfeer van de dingen die daar net over
de rand vallen te bepleiten, dat er een
arbeidstoeslag moet komen. Hij lost
er het probleem niet mee op, want al
die conflicten, die bovendien vaak om
veel hogere bedragen gaan, blijven in
de sfeer van de verwervingskosten
natuurlijk volop bestaan. Hij bereikt
uw doel er dus niet mee en hij haalt
twee heel verschillende kostensferen
door elkaar.

De heer Kombrink (PvdA): De regering
spreekt de heer De Grave daarin
volstrekt tegen en zegt, dat het om
een heel andere zaak gaat. Ik verwijs
naar de schriftelijke stukken en naar
het betoog van de staatssecretaris,
die dat vanmorgen nog eens heeft
gezegd. Het arbeidskostenforfait zou
een onjuiste plaats zijn voor de
verwerking van dit soort van kosten.
Verder wijs ik erop, dat u met die
arbeidstoeslag nooit het door hem
gestelde doel zult bereiken. Kort

Als argument in verband met de
arbeidstoeslag zei de staatssecretaris,
dat de criteria die in artikel 42 worden
gehanteerd niet altijd aansluiten bij de
belevingswereld van belastingplichtigen. Haal me de donder om daar een
argument uit te halen om een arbeidstoeslag te introduceren! Ook van de
aftrek van de buitengewone lasten,
wat een strikt gelimiteerde opsomming
is van lasten die in aftrek kunnen
worden gebracht, weten wij, dat deze
lang niet in alle opzichten en altijd
aansluit bij de belevingswereld van
belastingplichtigen. Ik heb net al
aangegeven ten aanzien van standsuitgaven, dat er altijd een botsing
behoort te zijn, omdat standsuitgaven
naar mijn idee nimmer in aftrek
gebracht zouden moeten kunnen
worden. De belevingswereld van de
belastingplichtige kan best met zich
meebrengen, dat hij het leuk vindt,
wanneer dit wel het geval is. Dat kan
natuurlijk nooit een zelfstandig
argument zijn, waarop het voorstel,
dat de regering nu in het kader van dit
wetsvoorstel doet, kan worden
gebaseerd. Ik vind al met al, dat er
sprake is - dat hoeft geen enkele
afbreuk te doen aan wat ik in eerste
termijn stelde - van een uitermate
zwakke argumentatie voor de introductie van de arbeidstoeslag.
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Ik blijf sterk de indruk houden, dat
het geen fiscaal bepaalde zaak is,
maar een politiek bepaalde zaak, die
meer te maken heeft met de matiging
van de inkomenseffecten, die zal
optreden, als de verhouding tussen
de belastingvrije sommen gewijzigd
wordt. Als dat het geval is, laat men
dit dan ook zeggen. Dan weten wij
precies, waarover wij het hebben en
dan kunnen wij het oog nog op zijn
politieke merites beoordelen. Wij
behoeven dan elkaar niet meer te
bestrijden met fiscale argumenten.
De heer De Grave (VVD): Nog één
interruptie, en dan hoort u mij,
mijnheer de Voorzitter niet meer in
tweede termijn.
De heer Kombrink (PvdA): Dat zou ik
maar niet op voorhand beloven.
De heer De Grave (VVD): Ik beloof
dat; zo ben ik.
Ik stel vast, dat de bijdrage van de
staatssecretaris en de vertegenwoordigers van de fractie van de VVD aan de
fiscale verdediging van de arbeidstoeslag ertoe heeft geleid, dat de inzet van
de heer Kombrink, namelijk dat de
arbeidstoeslag fiscale idioterie is,
waarmee de staatssecretaris zich
volstrekt belachtelijk heeft gemaakt, is
veranderd in de formulering, dat de
fiscale verdediging van de arbeidstoeslag uitermate zwak is. Ik constateer
hierin een verschuiving, en dat doet
mij erg veel deugd vanwege de vele
inspanningen, die ik mij heb getroost.
Ik neem aan, dat ik mede namens de
staatssecretaris spreek.
De heer Kombrink (PvdA): Neen,
hoor. Als ik iets uitermate zwak noem,
dan is dat ook belachelijk!
Staatssecretaris Koning: Het zwakke
maakt u nu juist niet belachelijk.
De heer Kombrink (PvdA): Het kan
soms ook charmant zijn. Daar speculeert u op: dat de zwakte zo charmant
is, dat het daarom wel zal worden
geaccepteerd. Dan kan heel slim zijn.
Ik wil nog enkele opmerkingen
maken over de positie van de staatssecretaris. Ik doel dan op de forfaitaire
aftrek voor bewindslieden. Ik heb erop
gewezen dat dit in de schriftelijke
stukken nogal ontdoken is. Ik had hem
opgeroepen dat nu niet weer te doen.
Toch heeft hij het weer gedaan. Als ik
goed heb geluisterd, heb ik geen
behandeling van dit thema gehoord.
Staatssecretaris Koning: Ik heb dat in
zeer algemene zin besproken.
De heer Kombrink (PvdA): Dat
vreesde ik al. Daartegen richt zich ook
mijn verwijt.

1120

Kombrink

Ten slotte wil ik ingaan op de
politieke kant van deze zaak. De
staatssecretaris heeft uit het debat bij
de algemene beschouwingen geciteerd, en heeft aangegeven, dat de
minister-president toen te kennen
heeft gegeven, dat er ruimte was tot
enige aanpsssing van het niveau van
de arbeidstoeslag. De staatssecretaris
heeft daaraan randvoorwaarden
toegevoegd en gezegd, dat vanwege
het compromisoir karakter van het
bouwwerk een dergelijke wijziging de
instemming moet hebben van beide
fracties. Ik stel vast, dat de heer
Lubbers die randvoorwaarde tijdens
de algemene beschouwingen niet
heeft genoemd. In het licht van de
politieke discussie over de mate van
politieke binding, die er zou zijn
tussen regeringsfracties met het
kabinet en tussen hen onderling, kan
worden gesteld, dat de minister-president die politieke binding op de
tocht heeft helpen zetten, door een
wijziging bespreekbaar te maken, en
dat niet aan voorwaarden te verbinden
in die zin, dat ook de andere regeringspartij het erover eens moet zijn.

Ik kan mij voorstellen dat, ook al
zou het CDA afspraken aan het
schenden zijn, het zich in elk geval
door de woorden van de minister-president aangemoedigd voelde om op
de ingeslagen weg door te gaan.
In de tweede plaats hebben wij
zojuist, in een uitvoerig interruptiedebat, kunnen constateren dat de strijd
tussen beide partijen volop doorgaat.
De een spreekt over politieke binding,
de ander ontkent die binding. Zou het
langzamerhand niet verstandig zijn,
Voorzitter, een commissie in te stellen
om de getuigen te horen, zodat dit
opgehelderd zou kunnen worden?
Overigens, als het kabinet hierover
mededelingen doet in voorzichtige
bewoordingen mag daaraan enige
betekenis worden toegekend voorzover het optreedt als een neutrale
arbiter tussen strijdende partijen. Of
het kabinet hier inderdaad een geheel
neutrale arbiter is, is de vraag. Toch
ken ik enige betekenis toe aan de
woorden van de staatssecretaris ter
zake. Dus lijkt het CDA zich in een
weinig comfortabele politieke positie
te bevinden.
Dit wordt nog versterkt door de
wisselende argumentaties, gebruikt
door het CDA ten gunste van haar
wijzigingsvoorstel. Ik constateer dat
bij de algemene beschouwingen de
heer De Vries twijfel uitte over de
verhoudingen tussen en de behandeling van actieven en niet-actieven, dat
bij de algemene beschouwingen een
specifieke financiële argumentatie
werd gebruikt voor een verlaging van
de arbeidstoeslag, dat de heer Van
lersel in dit debat heeft gezegd dat er
geen sprake is van een financiële
koppeling maar van een politieke
koppeling tussen het niveau van de
arbeidstoeslag en andere wijzigingsvoorstellendieal eerderzijn besproken
met betrekking tot de kinderbijslag en
dat de heer De Vries zojuist met
opmerkingen kwam, die wéér een
heel ander licht op deze zaak werpen.
Als geheel nieuw argument is
daarbij opgevoerd dat het CDA de
uitkomst van de onderhandelingen
tussen CDA en VVD altijd al te mager
had bevonden, waar het ging om de
verhoudingen tussen en de behandeling van de tweeverdieners. Hierover
was niets gezegd tijdens de algemene
beschouwingen; ook de heer Van
lersel zei er niets over in eerste
instantie. Het komt nu plotseling in
een interruptiedebat als centraal
argument naar voren. Mijn politieke
conclusie moet op dit moment zijn dat
de verlegenheid bij het CDA groot lijkt
te zijn. Dit is echter wat anders dan
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Erwordt voor iedereen in Nederland,
die belastingplichtig is en actief aan
het arbeidsproces deelneemt een
forfait ingevoerd in de vorm van een
arbeidstoeslag vanwege de kosten,
die voor een deel in de subjectieve
sfeer liggen maar waarmee de
staatssecretaris fiscaal rekening wil
houden. Het is natuurlijk een gemiddelde van hetgeen mensen zoal aan
kosten maken: de een veel minder, de
ander veel meer. In welk opzicht
verschillen de kostencategorieën met
betrekking tot de aftrek voor bewindslieden? Zijn dat niet voor een flink
deel diezelfde kosten?
Is dat ook niet de jurk, die gekocht
moet worden ten behoeve van de
echtgenote van de bewindsman,
omdat uit hoofde van representatieve
bezigheden recepties moeten worden
bezocht of ontvangsten moeten
worden gehouden? Moet die dame of
mijnheer niet naar de kapper? Spreken
wij niet over kosten in dezelfde sfeer?
Met andere woorden: heeft het
kabinet de politieke lef om consequent
te zijn en te zeggen: nu wij een
algemene arbeidstoeslag gaan
invoeren, zullen wij de aftrek voor ons
gaan schrappen en gaat ook voor ons
dat forfait gelden? Ik zou een duidelijk
antwoord op die vraag willen hebben.
Anders zitten de bewindslieden zich
zelf te bevoordelen boven de gemiddelde Nederlander. Dat lijkt mij niet
prettig.

een materiële beoordeling van het
amendement. Wij staan per slot van
rekening buiten de strijdende partijen.
De heer Van lersel (CDA): De heer
Kombrink heeft zich eerder als een
'relatieve buitenstaander' gepresenteerd. Ik constateer nu, na zijn kwalificaties inzake het twistpunt, dat hij
inderdaad een relatieve buitenstaander is.
De heer Kombrink (PvdA): Het is in dit
kader dat ik mijn betoog kan afsluiten.
Mijnheerde Voorzitter! Welke politieke
situatie treedt er nu in? Blijft de PvdA
een relatieve buitenstaander of niet?
Een eerste interessante vraag is, of
het kabinet al dan niet een 'onaanvaardbaar' zal uitspreken over het
amendement nu het CDA zonder al te
veel nadere argumentatie het dringende beroep, gedaan door de staatssecretaris om het in te trekken, niet wil
honoreren. Dit lijkt mij voor het
kabinet een bijzonder lastige situatie.
Mijn verwachting is echter niet dat er
een 'onaanvaardbaar' zal kunnen
worden uitgesproken. In de eerste
plaats heeft de heer Lubbers zo'n
beperkte verlaging van de arbeidstoeslag tijdens de algemene beschouwingen bespreekbaar genoemd. In de
tweede plaats heeft de heer De Vries
het amendement mede-ondertekend
zodat door het uitspreken van een
'onaanvaardbaar' de meerderheid van
CDA-bewindslieden in het kabinet in
frontale botsing zou komen met de
fractie van het CDA in deze Kamer. In
de derde plaats heeft de fractie van
het CDA de oproep van de staatssecretaris om het amendement in te
trekken al naast zich neergelegd
zonder al te veel plichtplegingen.
Ik ga er vooralsnog dus maar van
uit, dat er geen 'onaanvaardbaar' ten
tonele zal kunnen worden gevoerd,
tot groot verdriet van de VVD. Dan
moet er een andere oplossing worden
gevonden, maar oplossingen zijn er
niet in groten getale, denk ik. Of er
ontstaan in de verdere loop van het
debat langzamerhand echt problemen.
En we hebben natuurlijk gesignaleerd,
dat de VVD-fractie in tweede termijn
bevestigd heeft, dat zij bij aanvaarding
van het CDA-amendement tegen het
wetsvoorstel zal stemmen, hetgeen
weer niet leuk is voor de VVD-staatssecretarissen die het wetsvoorstel
hebben ingediend, want die moeten
zich vervolgens afvragen, of zij nog
wel kunnen blijven. Kortom, een
nogal ingewikkelde situatie.
Nog steeds als relatieve buitenstaander kan ik slechts herhalen, dat mijn
fractie zich met grote zorg afvraagt, of
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zij wel voor het CDA-amendement zal
kunnen stemmen, als het tenminste
gehandhaafd blijft. Het CDA stelt
immers slechts een heel beperkte
verlaging voor. In het licht van onze
principiële bezwaren kan die beperktheid de doorslag geven. We kunnen
echter ook de redenering volgen, dat
het in ieder geval minder is dan het
huidige niveau. Dat is nog een
kwestie van dubben. Maar veel
belangrijker lijkt mij de vraag, wat er
met het wetsvoorstel gebeurt als het
CDA-amendement aanvaard zou
worden. Tot nu toe kan ik nog geen
concreet uitzicht bieden op het
stemgedrag waartoe mijn fractie aan
het eind van dit debat zal besluiten,
omdat daarvoor uiteraard ook de
besluitvorming over belangrijke
wijzigingsvoorstellen van onze kant
van belang is. Zo heeft het CDA
bijvoorbeeld ons amendement inzake
de kosten van kinderopvang niet
onmiddellijk toegejuicht. Wij zullen
dus de verdere ontwikkelingen goed
volgen.
Op dit punt ten slotte nog een vraag
aan de staatssecretaris. Welke
gevolgen zou verwerping van dit
wetsvoorstel hebben voorde individualisering van de premie- en de
uitkeringskant van de AOW? En zou ik
van de VVD-fractie kunnen vernemen,
of zij die gevolgen voor haar rekening
denkt te kunnen nemen?
De heer De Grave (PvdA): Zo kan het
natuurlijk niet, mijnheer Kombrink.
Wij zijn bezig met een openbaar
politiek debat, en u hebt ook de plicht
om duidelijk te maken, wat uw
standpunt is. Als uitsluitend het
amendement van het CDA wordt
aangenomen, het amendement om de
arbeidstoeslag te verlagen van f425
tot f350, en als dus geen van de
andere amendementen, die u als
belangrijk hebt gekenschetst, door de
Kamer worden aanvaard, dan neem ik
aan dat ik uit uw betoog de conclusie
moet trekken dat de Partij van de
Arbeid tegen het wetsvoorstel zal
stemmen.
De heer Kombrink (PvdA): U mag
aannemen wat u wilt, maar zolang u
dat niet uit mijn mond gehoord hebt,
kunt u daar niet 100% zeker van zijn.
De heer De Grave (VVD): U vertelt mij
nu dus dat u fundamentele bezwaren
tegen het wetsvoorstel hebt aangevoerd, ook tegen het principe van de
arbeidstoeslag, en dat u zo dadelijk
voor een wetsvoorstel zult stemmen
waarin een arbeidstoeslag van f350 is
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opgenomen en waarbij u op geen van
de belangrijke punten die u genoemd
hebt, zoals de kinderopvang en de
toetreding van de vrouw tot de
arbeidsmarkt, uw zin hebt gekregen?
De heer Kombrink (PvdA): U mag wel
aannemen dat wij dan dit wetsvoorstel
voor onze rekening zullen nemen,
maar zolang u dat nog niet van mij
gehoord hebt, kunt u daar niet 100%
zeker van zijn.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Op de hem eigen wijze
heeft de staatssecretaris van Financiën
de Kamer van antwoord gediend. Ik
sluit mij gaarne aan bij de woorden
van waardering, aan zijn adres geuit.
Het moet mij echter wel van het
hart dat het stelselmatig afwijzen van
pleidooien om te handelen naar Gods
woord en wet in het publieke leven,
het terrein waarin de overheid bij
uitstek een taak heeft, ons met zorg
vervult. Onze fractie heeft het niet
over vrijblijvende zaken, maar over de
zaken waarvan te eniger tijd kan
blijken dat daardoor grote schade aan
het echter welzijn van overheid en
volk is toegebracht. Als wij weten dat
een bepaalde weg een dwaalweg is, is
het toch de dure plicht, erop aan te
dringen om die weg te verlaten? De
verantwoordelijkheid in dit opzicht
drukt op ons. Dat leidt onze fractie
ertoe, daaraan in gepaste bewoordingen uiting te geven.
In eerste termijn heb ik ook het
woord 'respect' gebruikt. Dat gold
namelijk voor de knappe, fiscaal-technische uiteenzettingen in de stukken
die de staatssecretaris ondertekend
heeft. Vanzelfsprekend zijn die door
de ambtenaren op zijn departement
geleverd. Daarvoor wil ik dus ook
mijn waardering uitspreken.
De kwestie van de arbeidstoeslag
wordt nu al 'het punt van deze eeuw'
genoemd. Overigens vraag ik mij
daarbij af: welke uitdrukking zal men
wel moeten bedenken om werkelijk
grotere zaken dan een verschil van
f 75,- aan te duiden? De staatssecretaris
heeft naar ik aanneem uit onze
bijdrage begrepen, dat wij deze
kwestie niet alleen hebben benaderd
op grond van de vraag, of er inderdaad
sprake is van extra kosten voor het
buitenshuis werken die niet in de
aftrekbare kostenregeling kunnen
worden vergolden, maar dat wij ook
hebben gewezen op het gedeeltelijk
terugnemen van de via de tevens
door ons redelijk geachte hoogte en
onderlinge verhouding van de
voorgestelde vrije voeten aangebrach-
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te verbetering van de fiscale positie
van de alleenverdiener ten opzichte
van de tweeverdieners. Het viel mij op
dat in het interruptiedebat de heer De
Vries juist dit laatste element aanvoerde voor de rechtvaardiging van het
door het CDA ingediende amendement
ter zake. Dat was toch niet het argument dat bij de algemene beschouwingen werd aangedragen. De heer
Kombrink heeft ook hierop gewezen.
Het ging toen vooral om het verschil
in behandeling tussen werkers en
niet-werkers. Niettemin vormde ook
dit een element in ons betoog om de
toeslag te bestrijden.
Ik zal niet vervallen in termen, zoals
belachelijk en onzin. Toch moet ik wel
zeggen dat de gebruikte argumentatie
in het antwoord - nu gebruik ik min of
meer dezelfde uitdrukking als de
staatssecretaris - geen enkel nieuw
element bevatte dat niet reeds eerder
in de stukken was opgenomen. De
conclusie die uit deze stelling kan
worden getrokken, is: wij hebben
geen meer overtuigende onderbouwing gekregen, zodat onze fractie,
overigens met alle respect voor de
wijze van verdediging, toch geen
vrijmoedigheid vindt om onze
amendering ter zake te laten vervallen.
In de mondelinge en schriftelijke
antwoorden is een groot aantal van
de door onze fractie aangevoerde
punten de revue gepasseerd. Wij
stellen het op prijs, misschien niet ter
gelegenheid van dit debat nog eens te
discussiëren over de voor- en nadelen
van het splitsingsstelsel. Uiteraard
geef ik gewonnen dat toepassing van
de genoemde uitersten van totale
individualisering aan de ene kant en
het splitsingsstelsel aan de andere
kant, uitgaande van de bestaande
korte tarieflijn en de hoge tariefpercentages, leidt tot grote verschuivingen
in besteedbare inkomens ten opzichte
van de huidige voorstellen. Invoering
van zo'n stelsel is slechts mogelijk, als
wij hierbij een complex samenstel van
wijzigingen aanbrengen, zoals dat in
de aan de orde zijnde derde fase ook
het geval was. Dit erkent onze fractie.
Het is ons erom te doen geweest,
de door de staatssecretaris gegeven
argumentatie tot afwijzing van zo'n
stelsel op haar consistentie te beproeven. Dit heeft geleid tot de vraagstelling in eerste termijn. Men kan deze
vinden op bladzijde 8 van mijn
bijdrage. Ik mag verwachten dat een
door ons mogelijk geachte invalide
redenering wordt weerlegd. In dit
opzicht wil ik wel antwoord hebben.
Voor ons is ook de vraag van
belang wanneer een verder gaand
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rechtvaardiger verschil in belastingdruk tussen alleen- en tweeverdieners
aan de orde komt. Er moet nu enige
tijd rust komen, zei de bewindsman.
Het nieuwe bouwsel moet zich gaan
zetten, als ik hem goed heb begrepen,
en dit kost tijd. Wij verstaan dit. Het
gezegde luidt: in een nieuw huis laat
je in het eerste jaar je vijand wonen,
in het tweede jaar je vriend en in het
derde jaar ga je er zelf in.
Overdrachtelijk, maar ook min of
meer letterlijk gaat dit voor de
tweeverdienersoperatie op. Er zijn
uitvoeringsperikelen, gewenningsproblemen en vorming van jurisprudentie,
om maar enkele punten te noemen.
Een goede evaluatie is pas in het
derde jaar te verwachten. Nochtans
vragen wij om alertheid van het
kabinet op goede opvang van de te
verwachten problemen, vooral als het
gaat om de belangen van de burgers,
die uiteindelijk het onderwerp van de
gehele operatie zijn.
Tussen de regels door heb ik het
gegeven opgepakt dat het 'volgende'
karakter van het fiscale beleid toch
niet zo volgend is. Er is immers
aanleiding tot het vermoeden dat
althans voorlopig het fiscale regime
voor tweeverdieners gunstiger is dan
voor alleenverdieners. Als men hierbij
de aandrang tot korter werken voegt,
rijst het beeld op dat er wordt toegewerkt naar een maatschappij waarin
de gehuwde vrouw tot werken wordt
gedwongen. Vindt de staatssecretaris
dit volgend beleid?
In mijn bijdrage in eerste termijn
heb ik verscheidene keren erop
aangedrongen, nu met spoed te gaan
werken aan uitvoering van de plannen
van de Contourennota. Immers, als de
tarieflijn belangrijk wordt verlengd en
de marginale drukpercentages
worden verlaagd, kan hiermee zeker
tegenwicht kunnen worden geboden.
In het kader van de zogenaamde
meewerkaftrekregeling, die ook onze
fractie niet heeft bestreden, sprak de
staatssecretaris van een fiscale
rekentruc. Dit woordgebruik kan een
negatieve klank hebben. Ik wil hier
wel kwijt dat onze fractie in het geheel
niet staat te trappelen om wijziging in
het huwelijksgoederenrecht in het
kader waarvan de staatssecretaris
deze term gebruikte. In ieder geval
zien wij wel waartoe de emancipatieideologie al niet kan leiden. Ook hier
lijkt ons rust geboden.
De staatssecretaris verwacht pas op
langere termijn een verdergaande
aanpassing in de maatschappelijke
ontwikkelingen, maar niet vergeten
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mag worden, dat in het verleden wel
meer afwijkingen van fundamentele
normen voor enkeling en samenleving
moesten worden teruggedraaid
vanwege de desastreuze gevolgen
voor de gemeenschap. Oude en
nieuwe geschiedenis geven daar
voldoende voorbeelden van.
Wij vallen de staatssecretaris bij als
hij zegt, wat huiverig te staan tegenover het invoeren van optiemogelijkheden. In de praktijk zal dit inderdaad
leiden tot narigheid en daaraan
gekoppeld extra belasting op mankracht.
De redengeving met betrekking tot
ons amendement om de percentages
van de meewerkaftrekregeling toe te
passen op de totaalwinst van door
één ondernemer gedreven ondernemingen, geeft naar ons oordeel geen
aanleiding om dat amendement in te
trekken, immers, ook uit de redenering
van de bewindsman dat de meewerkwinstregeling gericht is op de
ondernemer zelf en op diens lastendruk, geeft ons een extra argument
daartoe.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb in mijn eerste
termijn de staatssecretaris van
Financiën uitgenodigd, nu maar eens
te vertellen hoe het precies was
toegegaan bij die onderhandelingen
tussen de CDA- en de VVD-fractie en
het kabinet. Tot mijn vreugde moet ik
zeggen, dat zijn antwoord niets aan
duidelijkheid te wensen heeft overgelaten. Hij heeft in onmiskenbaar harde
bewoordingen het CDA aan de
schandpaal genageld. Bijzonder
interessant daarbij was, dat hij
blijkbaar vannacht minister Ruding
heeft weten te bereiken en dat de
minister van Financiën de visie van
zijn collega van Economische Zaken,
vice-minister-president, en ook van de
staatssecretaris volledig deelde. Nu
zou ik wel eens willen weten wat de
reactie daarop is - dit is bij het
interruptiedebat niet aan de orde
geweest - van de heren De Vries en
Van lersel. Of zouden zij misschien
zeggen: Ruding heeft zich er met een
Jantje van Leiden van afgemaakt?
Ik vond het volstrekt overtuigend,
mede gegeven de reacties van
CDA-collega's, dat er wel duidelijke
afspraken gemaakt zijn.
Nu heeft de staatssecretaris in zijn
eerste termijn geen uitspraak willen
doen - hij heeft niet het woord
onaanvaardbaar willen gebruiken over het CDA-amendement, inhoudende vermindering van de arbeidstoeslag
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van 425 tot 350 gulden. Hij voorzag dit
van de argumentatie dat hij uitdrukkelijk aan het CDA gevraagd had om het
amendement in te trekken. Hij wilde
daarop wachten. Welnu, we zijn
zover. De heer Van lersel heeft zojuist
heel duidelijk gezegd dat hij het
amendement handhaaft. Ik neem dan
ook aan dat wij nu een heel duidelijke
uitspraak krijgen van de staatssecretaris over de mening van de regering
over het amendement en over de
consequentiesindien het amendement
wordt aangenomen.
Ik wil overigens ook nog iets
aardigs over het CDA zeggen. Het
CDA heeft ook een zekere verdienste
gehad met het verbreken van deze
afspraken. Daardoor is namelijk weer
eens heel duidelijk in de openbaarheid
gekomen, dat er voortdurend een
'schimmig gedoe' plaatsvindt van
niet-publieke onderhandelingen
tussen vertegenwoordigers van
kamerfracties en van het kabinet. Dat
kan dan nog eens goed aan de kaak
gesteld worden. Ik deel daarbij
overigens de opmerking van de
staatssecretaris dat dit niet specifiek is
voor dit kabinet. Allerhande kabinetten
van althans enigszins uiteenlopende
politieke signaturen plegen dat te
doen.
Ik ben het eens met de heer Schutte
dat de vraag van wel of geen arbeidstoeslag in het algemeen inhoudelijk
veel belangrijker is dan de discussie
over 350 of 425 gulden. Ik kom nog
eens terug op het punt dat er hier
volgens de regering geen sprake is
van compensatie van verwervingskosten maar van een vergoeding voor
extra uitgaven. Ik blijf het heel
onlogisch vinden. Ik herhaal niet alles
wat ik hierover heb gezegd, maar een
paar voorbeelden wil ik nog eens
onder de aandacht brengen. Ik meen
namelijk dat dan ook de bejaarden- en
arbeidsongeschiktheidsaftrek weer
zou moeten terugkomen, gezien de
specifieke kosten die deze mensen
hebben.
Het zou voorts ook voor vrijwilligerswerk moeten gelden. Ik krijg uit het
voorbeeld van de staatssecretaris de
indruk dat, als je vrijwilligerswerk
doet, je blijkbaar niet meer naar de
kapper hoeft. Zijn eigen bezoek aan
deze ambachtsman was immers het
voorbeeld bij uitstek dat de staatssecretaris noemde om de argumentatie
te geven voor deze arbeidstoeslag.
Overigens is het een mager voorbeeld.
Zo te zien heeft het niet meer dan
enkele tientjes gekost. Je zou je
kunnen afvragen of je dan niet wat
verdergaande denkbeelden op dit
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gebied kunt ontwikkelen. Een facelift
kan ook interessant zijn als je op
televisie moet komen, zo niet esthetische chirurgie. Uitgerekend mensen
die van een uitkering leven hebben
echter die kapper, die facelift en die
esthetisch chirurg nodig, omdat zij
anders bij sollicitaties te weinig kans
maken. Ik vind het dan ook een heel
slechte argumentatie.
Het tegenargument was in feite dat
vrijwilligerswerk geen inkomen
oplevert. Als dat het argument is,
betekent het dat het in wezen wel gaat
om verwervingskosten. Je moet dan
niet zeggen dat het extra uitgaven zijn
die met de mogelijkheden om het
inkomen te verwerven niets te maken
hebben. Ze hebben er natuurlijk
minder mee te maken dan sollicitatiekosten of het hebben van een studeerkamer en dergelijke, maar op een
indirecte manier hebben ze er toch
mee te maken.
Staatssecretaris Koning: Als er geen
inkomen is, kunt u ook geen persoonlijke verplichtingen, geen buitengewone lasten en geen giften aftrekken. Dat
betekent dat uw stellingname dat het
verwervingskosten zijn niet de
sterkste interpretatie is.
De heer Van der Spek (PSP): Het gaat
er niet om of er inkomen is, maar of
er inkomen uit arbeid is. Mensen die
inkomen hebben, maar geen inkomen
uit arbeid, kunnen wel degelijk
buitengewone lasten- en giftenaftrek
hebben. Daarom gaat het.
Staatssecretaris Koning: Als men in
het geheel geen inkomen heeft, bij
voorbeeld de partner van een alleenverdiener, is er in beginsel ook geen
mogelijkheid om dat in mindering te
brengen.
De heer Van der Spek (PSP): Nee,
vandaar mijn tax-credit-oplossing,
waarop ik nog terugkom.
Ik houd vol dat het in wezen gaat
om verwervingskosten, waarvoor wij
al een forfaitaire regeling hebben. De
echte reden is volgens mij toch dat
men een financiële prikkel tot werken
wil geven door de afstand te vergroten
tussen werkenden en niet werkenden.
Dat geldt ook voor de aanvullende
arbeidstoeslag. Ik heb gevraagd
waarom die niet wordt gegeven bij
vrijwilligerswerk door mensen die van
een uitkering leven, maar die toch een
heleboel doen. Die vraag is beantwoord met een verwijzing door de
staatssecretaris naar de memorie van
antwoord en de nota naar aanleiding
van het eindverslag. Wat daarin staat
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komt er in het kort op neer dat het
eigenlijk ook om een soort verwervingskosten gaat. Zowel voor de
arbeidstoeslag als voor deaanvullende
arbeidstoeslag geldt mijns inziens dat
het doel is de negatieve effecten van
deze wetgeving voor tweeverdieners,
dat wil zeggen indien beiden betaald
werk hebben, te verminderen. Op
deze wijze komt er van de vervulling
van de zeer grote behoefte aan
kinderopvang weinig of niets terecht.
Het geld dat is uitgetrokken voor de
aanvullende arbeidstoeslag zal niet of
nauwelijks ten goede komen aan de
kinderopvang.
Ik kom op de emancipatie-aspecten.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello heeft niet willen spreken. Ik
heb haar gevraagd, uit te leggen
waarom haar handtekening onder het
wetsvoorstel staat.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ik kan dat in tweede termijn
doen.
De heer Van der Spek (PSP): Ik had
willen zeggen dat zij dat alsnog moest
uitleggen.
Een andere aspect is de kwestie van
de meewerkwinstregeling. Ik meen
dat de staatssecretaris van Financiën
terecht heeft gezegd dat die regeling
destijds niet is ingevoerd uit een
oogpunt van vrouwenemancipatie,
maar voor de ondernemer in wiens
onderneming een aantal uren zonder
betaling werd gewerkt door zijn
partner. Als je daarin iets gaat
veranderen, mag je daaruit echter niet
de conclusie trekken dat je niet bezig
bent een stap te doen op dit gebied.
Naar mijn mening is het een negatieve
stap. Het wordt door de mensen
ervaren als een anti-emancipatoire
maatregel. Ik meen dat het ook echt
zo is. Het is een wijziging die in een
andere richting gaat. Heel veel is
helemaal niet vanuit het emancipatieoogpunt in onze maatschappij tot
stand gekomen. Als je eraan gaat
knabbelen, wordt dat terecht door de
mensen ervaren als een stap terug in
plaats van een stap vooruit in het
proces van vrouwenemancipatie.
Staatssecretaris Koning: Ik heb
gepoogd u als marxist aan te spreken
met een variant op een uitlating van
Marx. Het is naar mijn gevoel gewoon
zichzelf bedriegen.
De heer Van der Spek (PSP): De fout
zit hierin dat ik geen marxist ben.
Staatssecretaris Koning: Ik begrijp u
niet. Zegt u dat u geen marxist bent?
De heer Van der Spek (PSP): Ja, dat
zei ik.
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Staatssecretaris Koning: Dan zijn wij
het geen van beiden.
De heer Van der Spek (PSP): De
afstand tussen onze steunpunten is
nu wellicht nog groter dan in het
geval van een marxist en een niet-marxist. Ik maak een opmerking over het
amendement van de heer Kombrink
waarin een toetredingstoeslag wordt
ingevoerd. Ik vind dit een dubieuze
zaak omdat het in wezen gaat om een
inkomensprikkel in de trant van: je
moet dit soort prikkels geven om
mensen aan het werk te krijgen. Deze
toeslag is niet emancipatoir gericht.
Wat emancipatie betreft moeten
belastingen geen belemmeringen
vormen. Er moet echter aan positieve
maatregelen worden gedacht, zoals
voorwaardenscheppend beleid,
arbeidsmarktzaken, kinderopvangfaciliteiten enzovoorts.
Ik kom toe aan mijn amendement
om de verdubbeling van de rente- en
dividendvrijstelling niet door te laten
gaan. De staatssecretaris heeft
daarvan gezegd dat het dan consequentzou zijn om de gehele vrijstelling
uit de wetgeving te verwijderen. Ik ben
dat eigenlijk ook van mening, maar bij
de behandeling van dit wetsvoorstel
wilde ik mij in alle bescheidenheid
beperken tot het ongedaan maken
van de verdubbeling. De staatssecretaris heeft zich echt vergist toen hij
dacht dat ik het niet begrepen had.
Staatssecretaris Koning: Ik vond het
ook al zo gek, uw consequentie en
consistentie kennende.
De heer Van der Spek (PSP): Ik vraag
wel eens meer in een motie om bij
voorbeeld de defensieuitgaven wat te
verlagen, wat dan niet betekent dat ik
tevreden zou zijn met het waanzinnig
hoge niveau dat die uitgaven dan toch
nog zouden behouden. Ik zie dat de
staatssecretaris het begrijpt.
Ik herhaal mijn vraag die ik heb
gesteld over wetsvoorstel 18 520. De
tijdelijke verhoging van de loon- en
inkomstenbelasting is nu een paar
keer voor een jaar gecontinueerd.
Waarom wordt zij niet structureel
gemaakt? Is dat niet verstandiger dan
ieder jaar weer erover zeuren?
Ik kom ten slotte toe aan de tax
credits. Ik vind dat daarop vandaag
toch niet echt is ingegaan. Het
belangrijkste argument is dat zij niet
passen in ons bestaande systeem. Ik
vind dat een rare redenering, want er
worden allerhande zaken geïntroduceerd die ook niet erg in ons systeem
passen. De arbeidstoeslag past er niet
zo erg in en de aanvullende arbeidstoeslag evenmin. Uit een oogpunt
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van emancipatie, privacy en eenvoud
zou een dergelijk systeem buitengewoon grote voordelen hebben. Het is
dus heel zinnig wat mevrouw Groenman in haar motie heeft gevraagd - ik
zou dit ook hebben gedaan als zij mij
niet voor was geweest - , namelijk dat
de regering op een rijtje zet hoe zij
tegen een en ander aankijkt en hoe
alles in elkaar zit.
Het moet mij van het hart dat ik mij
zeer gestoord heb aan de manier
waarop de staatssecretaris over
collega Groenman heeft gesproken in
verband met de genoemde motie. Hij
heeft op een erg neerbuigende toon
gezegd dat zij maar eens wat meer
over belastingen te weten moet zien
te komen. Hij zei dat het niet zijn taak
is als staatssecretaris om haar
daarvoor studiegegevens te verschaffen. Daar kwam het ongeveer op neer.
Ik vind dat erg onjuist en denigrerend,
maar ook erg inconsequent.
Ik heb de miljoenennota nog eens
nagekeken, waarin wordt uitgelegd
wat conjunctuur is, wat een betalingsbalans inhoudt, wat een accijns is,
een financieringstekort enzovoorts. Ik
denk dat dit in de miljoenennota
wordt uitgelegd ten behoeve van,
pakweg, de leden Dolman, Den Uyl,
De Vries, Nijpels - daarbij kan ik het
me nog voorstellen - , dan maar De
Korte en dergelijke. Met andere
woorden: de regering schroomt niet
om een aantal zeer eenvoudige
begrippen op een uiterst didactische
wijze nog eens aan alle kamerleden
voor te leggen, blijkbaar vanuit de
veronderstelling dat zij wellicht niet
weten wat die begrippen inhouden of
het niet meer weten.
Het is dan uiterst inconsequent om
bij een veel ingewikkelder materie
zoals de tax credits te zeggen, dat het
niet de taak van de regering is om
studiemateriaal te verschaffen. Ik vind
dat de staatssecretaris dat niet had
moeten zeggen. Het is trouwens
opvallend dat hij, terwijl ik in wezen
hetzelfde betoog heb gehouden als
mevrouw Groenman, deze woorden
wel tot haar richtte en niet tot mij. Je
zou bijna denken dat ook bij deze
staatssecretaris het emancipatiedenken nog niet zo erg gevorderd is. Ik
wil in ieder geval het volgende
zeggen: aangezien hij toch bezig is,
bezoeken af te leggen - hij is al bij de
kapper geweest - hoop ik dat zijn
volgende bezoek aan Canossa zal zijn.
De Voorzitter: De regering zal
hedenavond antwoorden.
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1 november 1984

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor het
Wetenschapsbeleid:
- het Regeringsstandpunt inzake de
biochemie (18671);
b. de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid:
- het voorstel van wet tot overheveling van drie miljoen gulden uit het
Bezitsvormingsfonds (18691).

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Nadere wijziging
van de Algemene Ouderdomswet, de
Algemene Weduwen* en Wezenwet
en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (invoering gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
op het terrein van de premieheffing
ingevolge de volksverzekeringen)
(18625).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen
van 19 december 1978, bekend
geworden als de derde richtlijn,
bepaalt dat de lid-staten, waaronder
Nederland, voor 23 december 1984 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijKe bepalingen in werking doen treden
welke een nadere inhoud geven aan
het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen op het
gebied van de sociale zekerheid.
Daartoe behoort, daarover bestaat
intussen geen enkel meningsverschil
meer, ook de wettelijke regeling van
de oudedagsvoorziening. Deze
wettelijke regeling werd in 1891 al bij
ons aangekondigd in de Troonrede en
kreeg haar eerste vorm in 1913 en en
1919 en in 1956 gestalte in de AOW.
Gelijke behandeling van mannen en
vrouwen houdt niet alleen in het
opleggen van gelijke plichten, maar
ook het toekennen van gelijke rechten.
Feitelijk zou dan ook vandaag, althans
op een zodanig tijdstip dat de parlementaire behandeling voor 23
december aanstaande zou zijn
voltooid, de beraadslaging moeten
hebben kunnen beginnen over
wetsontwerp 18 515 dat in de vorm
waarin het door de regering werd
ingediend, zowel de gelijkstelling in

Tweeverdieners
Gelijke behandeling

plichten als in rechten regelt van
mannen en vrouwen op dit zo belangrijke deelterrein van onze sociale
zekerheid.
Een zo ingrijpende herziening van
de AOW als door de derde richtlijn
werd voorgeschreven vergt echter
voor een goede parlementaire
behandeling meer tijd dan ons door
de indieners, die ons dat wetsontwerp
eerst eind augustus jongstleden
konden doen toekomen, werd gelaten.
Zij hebben er echter wel aan willen
meewerken, door het nu voorliggende
wetsontwerp af te splitsen van
wetsontwerp 18 515, dat bij aanvaarding hiervan in ieder geval de jure
wat de gelijkstelling in plichten betreft
nog tijdig kan worden voldaan aan de
derde richtlijn van de EG. Indien wij
binnen het tijdschema blijven dat
Kamer en bewindslieden zich zelf
hebben opgelegd en ook wetsontwerp
18515, waarin de gelijkstelling in
rechten wordt geregeld, over enige
maanden het Staatsblad haalt, met
terugwerkende kracht tot 1 januari
1985, zal ook op dit terrein zoal niet de
jure, maar dan toch de facto Nederland
tijdig aan zijn uit de richtlijn volgende
verplichtingen hebben voldaan. Zo
hoort dat ook, ook bij supranationale
wetgeving.
De CDA-fractie heeft er op dit
moment geen behoefte aan uitvoerig
in te gaan op de achtergronden en de
betekenis van beide wetsontwerpen
die dan nu de gelijkstelling van
mannen en vrouwen voor de oudedagsvoorziening zullen regelen. Wij
geven er de voorkeur aan - daartoe is
nog alle gelegenheid - zulks te doen
als wetsontwerp 18515, waarin de
gelijkstelling in rechten geregeld
wordt, hier aan de orde komt, nu wij
het ten principale met de gelijkstelling
eens zijn. Bij de schriftelijke voorbereiding van het nu aan de orde zijnde
wetsontwerp hebben wij al gesteld in
grote lijnen met de inhoud ervan te
kunnen instemmen, terwijl de staatssecretaris toen op diverse door ons
gemaakte opmerkingen en gestelde
vragen reeds uitvoerig is ingegaan. Ik
kan mij vandaag dan ook beperken tot
enkele saillante punten.
Conform het unanieme advies van
de SER wordt de gehuwde vrouw
zelfstandig premieplichtig voor de
door haarzelf genoten inkomsten
waarvoor zij ook zelfstandig belastingplichtig is. In principe behoeft dit
weliswaar nog niet te leiden tot een
voor iedereen gelijke individuele
premie-inkomensgrens, want ook
andere mogelijkheden zijn denkbaar,
zoals door een deel van de SER wordt
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Hermsen
bepleit, maar de gelijke-inkomensgrens sluit daarop wel het beste aan.
Ik wil er in dit verband nog eens met
nadruk op wijzen dat in onze volksverzekeringen steeds de solidariteitsgedachte centraal heeft gestaan.
Daaraan wordt naar onze mening niet
tekort gedaan als bij de toekenning
van gelijke rechten het niveau van de
uitkering wordt afgestemd op verschillen in levens- en gezinsomstandigheden.
Die solidariteitsgedachte moest er
de wetgever overigens bij de premieheffing wel toe brengen om tot
vrijstelling of vermindering van
premiebetaling te besluiten, daar
waar de draagkracht niet, of slechts in
beperkte mate aanwezig was. Anderzijds vindt de toepassing van deze
gedachte haar grens daar waar, ook al
kan er geen rechtstreeks verband
tussen offer en prestatie gelegd
worden, het verband tussen rechten
en plichten zover uit elkaar komt te
liggen, dat men die solidariteitsplicht
maatschappelijk gezien, niet of slechts
zeer moeilijk meer kan accepteren.
Beide grenzen, zowel de beneden- als
de bovengrens, zijn onzes inziens
arbitrair. In samenhang met ons
fiscale stelsel houdt de vaststelling
ervan zeer nauw verband met de
inkomenspolitiek die wordt gevoerd.

zojuist heeft uitgesproken, betekent
dat hij voorstander is van de meest
nivellerende operatie in de richting
van de middengroepen die de laatste
tien jaar in de Kamer aan de orde is
geweest?
De heer Hermsen (CDA): Ik attendeer
mijn geachte collega erop, dat die
operatie in 1982 noodzakelijk bleek te
zijn om tot een zo gezond mogelijke
verdeling van de inkomenseffecten
voor dat jaar te komen. Dit heeft ook
gegolden voor 1983 en 1984. Zulks
heeft de brede instemming van mijn
coalitiegenoten gehad voor die jaren.
Voor zover op dit moment kan
worden verondersteld, zullen wij dit
inkomensbeleid in het kader van de
situatie waarin wij in Nederland leven,
duidelijk moeten voortzetten. Daarom
kan ik niet anders dan de regering in
dezen volgen. Het is trouwens
bepaald geen voorstel van de staatssecretaris alleen, maar van de totale
regering. Zij stelt voor deze verhoging
structureel op te nemen in de premieinkomensgrens.

ners zullen de gevolgen merken,
omdat zij niet alleen met de AOW/
AWW-premie, maar ook met de
opslagpremies voor de AAW/AKW/
AWBZ geconfronteerd worden.
Zij zijn voor de drie laatste volksverzekeringen als het ware hun eigen
werkgever. Het effect als beide
partners met hun gezamenlijke
inkomen de individuele premieloongrens overschrijden kan oplopen tot
- al gaat het dan om zeer ruime
inkomens - f 17.289 of tot 9% van het
netto gezinsinkomen, als het winstinkomen van de verdienende partner
relatief ten opzichte van de meestverdienende van hen klein is. Dit, als ik
het goed naga, nog los van de tot nu
toe dikwijls optredende situatie
waarin tweeverdieners over wier
zelfstandige inkomens premies
AOW/AWW zijn ingehouden tot
boven de nu geldende premieloongrens, aanspraak maken op terugbetaling van te veel ingehouden premies
AOW/AWW.

De heer Linschoten (VVD): Realiseert
de heer Hermsen zich dat, hetgeen hij

Kiezen voor gelijkberechtiging van
mannen en vrouwen bij de oudedagsDe heer Linschoten (VVD): Mijnheer
voorziening kan men niet ten halve
de Voorzitter! De heer Hermsen
doen en heeft niet alleen consequenverdedigt dit standpunt aan de hand
ties voor de rechten, maar ook voor
van inkomenspolitieke overwegingen.
de plichten. Terecht wordt in de
Wat is naar zijn opvatting het inkomens- memorie van toelichting bij het
politieke verschil tussen het handhawetsontwerp opgemerkt dat bij de
ven van de tijdelijke verhoging en het
gekozen uitkeringsstructuur - waarover
structureel maken van die verhoging?
wij het overigens nog wel zullen
hebben als wetsontwerp 18 515 aan
De heer Hermsen (CDA): Het is
de orde is - het beste een systeem
verstandig, juist in deze tijd, duidelijk
van zelfstandige premieheffing past,
klaarheid te scheppen, zeker als men
waaroij ieder individu dan naar
in de loop van de jaren het effect
draagkracht meebetaalt aan de
hiervan heeft gezien. Men kan ook
financiering van de AOW. Dit neemt
duidelijk voorzien hoe die ontwikkeling
echter niet weg dat de gevolgen van
in de komende jaren zal zijn.
deze verzelfstandigde premieheffing
Intussen zullen de gevolgen van dit
binnen uit inkomensbeleid getrokken
wetsvoorstel voor het besteedbaar
grenzen, aanvaardbaar te dragen
inkomen van de tweeverdieners
moeten blijven. Daarbij - dat leidt niet
bepaald niet gering zijn, in het
tot strijdigheid met de derde richtlijn bijzonder naarmate beider inkomen
kan om de gevolgen van de individuele
te zamen de premieloongrens die voor premieheffing voor tweeverdieners af
elk van hen individueel geldt, overte zwakken een bepaald gezinsmaxischrijdt. Zij kunnen oplopen tot f8233
mum worden gehandhaafd. Wij delen
of, bij een laag inkomen van de
echer de argumenten die de regering
meeverdienende partner, in extreme
in de memorie van toelichting en in
situaties zelfs tot 9% van het netto-inde memorie van antwoord heeft
komen. Ook voor de ambtenaren
aangedragen om zulks niet te doen.
waarvan de meeverdienende partner
die status niet heeft, zijn die effecten,
Dat zo zijnde is het terecht dat,
zoals op vragen van ons uit de nota
zowel door de regering als door de
naar aanleiding van het eindverslag
Kamer, ook vanwege de inkomensefduidelijk blijkt, bepaald niet gering;
fecten van dit wetsontwerp, een
zeker niet als tegelijkertijd beoogd
duidelijk verband wordt gelegd met
wordt om de premie AOW/AWW
het wetsontwerp dat de fiscale positie
straks voor eigen rekening te laten
van de tweeverdieners per 1 januari
komen. Als ik het goed zie, kunnen die
aanstaande nader gaat regelen. In
effecten oplopen tot ongeveer 5% van
samenhang daarmee worden de
het nettogezinsinkomen. In het
inkomenseffecten van de verzelfstanbijzonder de zelfstandige tweeverdiedigde premieheffing , althans globaal

Tweede Kamer
1 november 1984

Gelijke behandeling

De in 1982 ingevoerde extra-verhoging van de premieloongrens met
f7000 hield ten nauwste daarmee
verband, omdat mede daardoor de
voor 1982 als gevolg van het totale
overheidsbeleid verwachte mutaties
in het besteedbaar inkomen duidelijk
rechtvaardiger konden worden
verdeeld ten gunste van de lagere
inkomensgroepen. Handhaving van
die extra verhoging van de premieloongrens voor 1983 en 1984 werd in
feite door dezelfde gedachte ingegeven, en wij zien niet in dat er op dit
punt de eerstkomende jaren een
ander beleid dient te worden nagestreefd. Daarom kunnen wij de
regering volgen in haar voorstel, die
extra verhoging thans structureel in
de premieloongrens te verwerken.
Daarmee lijkt voor ons de grens
voorshands bereikt. Ik merk nog op
dat wij, althans vanuit een oogpunt
van een gezond inkomenspolitiek
beleid geen aanleiding zien, thans een
defiscalisering van de premieheffing
ernstig in overweging te nemen, zoals
door sommige anderen wel eens in
de Kamer wordt betoogd.
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gaat - zij krijgt tegenover de extra last
die zij als tweeverdieners aan opslagpremies moeten opbrengen, thans
geen enkele compensatie.
Wij vinden dat dit bepaald te ver
gaat. Vooral het schokeffect dat
optreedt bij invoering van de ongewijzigde regeling per 1 januari a s .
benauwt ons. Dat de regering geen
mogelijkheden ziet om ook voor deze
groepen in de fiscale sfeer compensatie te bieden willen wij accepteren.
Wij kunnen echter geen vrede hebben
met het betreuren van het feit dat via
de voorgestelde fiscale compensaties
niet allen worden bereikt die het effect
van de individuele heffing van
opslagpremies ondervinden.
Het voor deze groepen mitigeren
van de heffing van opslagpremies,
door die aan een gezamenlijk maximum te binden, zou ons toch weer, zij
het beperkt tot de opslagpremies,
brengen in de richting van een
gezinsmaximum, zeker als dit structureel in het voor ons liggende wetsontwerp zou worden ingebouwd.
Daarvan zijn wij, met de staatssecretaIntussen betreurt de regering met
ris, geen voorstanders, vanuit de
ons en andere fracties in de Kamer
gedachte van een consequente
dat de geboden compensatie niet
verzelfstandiging. Wel moet er iets
voor alle betrokkenen kan gelden. Al
substantieels gebeuren om ten minste
biedt voor een klein deel van degenen
het schokeffect, dat voor deze groepen
die bij wijze van spreken hierbij uit de
tweeverdieners per 1 januari a.s. gaat
boot vallen, de premiereductie en
optreden, te verzachten. Daartoe
vrijstellingsregeling, die eveneens
hebben wij een inmiddels door
verzelfstandigd wordt, nog wel
collega Linschoten ingediend amendevoldoende soelaas (de vrijstellingsregeling) of een bepaalde tegemoetkoment, voorkomend op stuk nr. 10,
ming (de reductieregeling), er blijft
medeondertekend. De fractie van de
toch een niet onbelangrijke groep van
heer Linschoten heeft zich ook in de
verzekerden over die wel het inkomens-. schriftelijke voorbereiding van deze
effect van de individuele heffing van
behandeling zeer sterk gemaakt voor
opslagpremie ondervinden, maar die
deze categorieën van personen.
noch van deze reductieregeling, noch
Uiteraard zal hij, als eerste ondertekevan de gewijzigde zelfstandigenaftrek
naar, zijn amendement straks nog
kunnen profiteren.
toelichten.
Voor ik kom tot de conclusie van
De staatssecretaris heeft, door - op
mijn betoog wil ik nog een tweetal
ons verzoek, in de nota naar aanleiding
opmerkingen maken. De principiële
van het eindverslag - de door ons
bezwaren die de regering aanvoert
reeds eerder genoemde groepen nog
tegen een heffingssystematiek, waarin
eens op te sommen, terecht de indruk
voor de opslagpremies een vorm van
weggenomen - door hemzelf in de
gezinsmaximum zou blijven gelden,
memorie van antwoord gewekt - als
tellen voor ons zeker niet licht.
zou daarbij gedacht zijn aan een
Voegen wij deze bij de in de nota naar
categorie die wij zelfs niet genoemd
aanleiding van het eindverslag tegen
hebben en waaraan wij zelfs niet
hebben gedacht, al blijkt die er dan
zulk een systeem aangevoerde
wel bij te horen en kan die opsomming
praktische bezwaren, dan moeten wij
nog worden aangevuld met sommige
wel tot de conclusie komen dat een
andere categoriën van personen die
dergelijke regeling inderdaad wel zeer
een VUT-uitkering genieten, althans
grote uitvoeringsproblemen oproept.
bij het voor hen geldende bestaande
Het minimum aan eenvoud en
fiscale regime. Die categorie moge
inzichtelijkheid, dat de regeling voor
dan in totaal beperkt zijn binnen het
de gewone premieplichtige verzekerde
gehele premieplichtige verzekerdenbedient te hebben, dreigt dan te verdwijstand, - zij het, dat het toch om niet
nen. Wij kunnen die kant daarom
zomaar enkele honderden personen
maar beter niet op gaan.
Hermsen

gezien, acceptabel. Wij zullen dat
verband niet mogen vergeten als wij
toe zijn aan het eindoordeel over
beide wetsontwerpen.
De wijzigingen in de fiscale behandeling van het winstinkomen voor
zelfstandigen, zoals in het wetsontwerp inzake de tweeverdieners
wordt voorgesteld, zullen verder
globaal tot gevolg hebben dat de door
de groep als geheel op te brengen
extra opslagpremies die het gevolg
zijn van de verzelfstandigde premieheffing - ongeveer 80 min. - via die
fiscale maatregel weer naar hen
worden teruggesluisd, al is daarmee
niet alles gezegd en is het duidelijk,
dat daarbij individueel niet onbelangrijke onder- of overcompensatie kan
optreden. Die individuele verschillen
zijn echter met deze oplossing niet
weg te werken. Dat zou alleen mogelijk
zijn als het systeem van aan de
AOW/AWW-premie gekoppelde
opslag premie voorde andere volksverzekeringen zou worden losgelaten.

Tweede Kamer
1 november 1984

Gelijke behandeling

De financiële gevolgen van dit
wetsontwerp zijn structureel beperkt,
zo merkte de regering op in de
memorie van toelichting. In de
memorie van antwoord haastte ze
zich o m , op een terecht door onze
collega's van de RPF gestelde vraag,
te antwoorden dat de signalering van
die beperkte gevolgen alleen sloeg op
de ontwikkelingen aan de lastenkant
van de sociale fondsen. Per saldo zal
er structureel, op kasbasis, in de
volksverzekeringsfondsen, naar rato
van de onderscheiden premiepercentages, 538 miljoen gulden neerslaan,
waarlijk geen bescheiden bedrag.
Voor 1984 zal dat nog beperkt blijven
tot 332 miljoen gulden. Wel wordt dit
pas in 1986 in de kasontvangsten van
de verschillende fondsen merkbaar.
Die extra opbrengst voor de verschillende fondsen is beschikbaar voor
versterking van de vermogenspositie.
Indien dit niet noodzakelijk is kan zij
worden gebruikt voor premieverlaging
na 1985.
Mogen wij uit de voorzichtige
bewoordingen van dit antwoord
afleiden dat, zoals het zich thans laat
aanzien, er in 1986, voorzover het de
gevolgen van dit wetsontwerp betreft,
enige premieverlaging bij de verschillende fondsen zal plaatsvinden? Wij
zouden dat, in verband met de
invloed daarvan op de collectieve
lastendruk, ook al zou die maar zeer
bescheiden zijn, bepaald toejuichen.
Ik kom tot een voorlopige conclusie
van mijn betoog. Met de voor bepaalde
groepen zelfstandigen aangegeven
fiscale compensatie, inclusief de
gewijzigde premievrijstellings- en
reductieregeling, is de, als consequentie van de gelijkstelling tussen
mannen en vrouwen, voorgestelde
wijze van verzelfstandigde premieheffing, in de vorm zoals zij nu voor ons
ligt, voor onze fractie aanvaardbaar.
Wij gaan er daarbij wel van uit dat de
verdere behandeling van dit wetsontwerp vanavond ertoe zal leiden dat
tussen de staatssecretaris en ons op
enigerlei wijze, bij voorkeur via het
amendement van de heer Linschoten
en mij, overeenstemming wordt
bereikt over een zekere compensatie
ook voor die groepen die vergelijkbaar
zijn met zelfstandige tweeverdieners
die delen in de compensaties die hen,
via de gewijzigde fiscale regeling van
de bedrijfswinsten, toevallen.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Na een debat van een
week over de tweeverdienerswetgeving, waarin het hoogtepunt schijnt te
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Ter Veld
gaan over een paar dubbeltjes per
week voor betrokkenen, komen we
dan nu terecht bij de invidualisering
van de premieheffing volksverzekeringen, waarbij het voor sommige
groepen om honderden gulden gaat.
Met zeer grote spoed, zelfs los van de
uitkeringssystematiek van de AOW,
moet dit wetsvoorstel, waarin het
gaat om voor hoge inkomens zeer
forse inkomenseffecten, behandeld
worden. Er was geen vier maanden
studietijd voor werkgroepen, maar
spoed werd gevraagd, omdat de
relatie met de belastingheffing moet
kunnen worden gehandhaafd.
Was dat nu echt nodig geweest?
Inderdaad, voor het eind van het jaar
behoren vrouwen en mannen zonder
onderscheid gelijkberechtigd te zijn in
de sociale zekerheid. Dat geldt
vanzelfsprekend evenzeer voor de
uitkeringskant als voor de premieheffing. Door de late indiening van het
wetsvoorstel inzake de AOW was de
Kamer gedwongen een zorgvuldige
behandeling van het wetsvoorstel
prioriteit te geven boven termijnstelling. De uitkeringskant zal wel dit jaar
in de Kamer behandeld worden, maar
dus pas na de premieheffing. Dat is
een uiterst vervelende situatie.
Waarom heeft de regering zich niet
eerder gerealiseerd, dat deze wetsvoorstellen haast hadden?
Al op 21 oktober 1977 bracht de
SER-commissie ISEA, internationale
en sociaal-economische aangelegenheden, advies uit over de derde
richtlijn. Zij wees op de noodzaak van
de herziening van de AOW en op de
grote hoeveelheid tijd die de advisering en de legislatieve arbeid zou
kosten. Toen werd dan ook gezegd,
dat de richtlijn niet voor 1980 in
werking zou kunnen treden, maar de
richtlijn heeft een periode van zes jaar
gevraagd, waardoor de regering van
december 1978 tot december 1984 de
gelegenheid kreeg de gelijke behandeling te realiseren. Toch werd pas in
1981 advies aan de SER gevraagd. In
maart 1984 was het advies gereed.
Toen duurde het nog maanden
voordat de Kamer het wetsvoorstel
mocht ontvangen.
Het is dan beter laat dan nooit,
maar welke zekerheid bestaat er, dat
na de zelfstandige premieplichten ook
zelfstandige uitkeringsrechten zullen
volgen? Het wetsvoorstel ligt er maar
moet nog volledig worden behandeld.
Bestaat er een mogelijkheid, zo ja,
hoe dan, om bij het onverhoopt niet
of niet volledig voldoen aan de
zelfstandigheid in de uitkeringskant

Tweede Kamer
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alsnog in de premiesystematiek
wijzigingen aan te brengen? Wil de
regering in ieder geval toezeggen, dat
ten aanzien van de uitkeringskant die
uit de gelijke behandeling voortvloeiende voordelen terugwerkende kracht
krijgen tot 1 januari 1985? In de
memorie van toelichting wordt gesuggereerd, dat de niet gelijktijdige
uitvoering kan worden ondervangen
door dit voor zover nodig te doen. Ik
denk, dat het 'kan worden' te weinig is.
Ik vraag de uitdrukkelijke toezegging,
dat dit ook inderdaad zal gebeuren.
Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik
op de vorm van de individualisering
inga, wil ik het eerst hebben over de
wijze waarop de volksverzekeringen
worden gefinancierd. De premieheffing met een maximum premieinkomensgrens wekt de indruk, alsof
premie en uitkering aan elkaar
gerelateerd zijn. Bij volksverzekeringen
is dit mijns inziens absoluut niet het
geval. De basis is immers solidariteit.
Simpel gezegd: men betaalt naar
vermogen en ontvangt omdat men
rechthebbend is. Zou de staatssecretaris misschien wat filosofisch kunnen
reageren op mijn vraag, of wanneer
de AOW van de aanvang af als
bodemvoorziening was bedoeld en
niet als start van een inkomensgerelateerd staatspensioen, ook de premieheffingsvorm zijn gekozen, en niet
wellicht in 1956 bijna automatisch
voor een betaling uit de algemene
middelen? Sommige van onze
collectieve voorzieningen worden uit
de belastingen, andere uit premies
betaald.
Het is historisch wellicht zo gegroeid,
maar het is lang niet altijd logisch.
Verzorgingstehuizen worden betaald
uit de algemene middelen, verpleegtehuizen uit de AWBZ, onderwijs en,
hopelijk meer, kinderopvang uit de
algemene middelen, kinderbijslag uit
de Algemene Kinderbijslagwet.
Duidelijk is, dat premies en belastinginkomsten onderling zeer verwisselbaar zijn. Twee keer heb ik hier in de
Kamer, bijna als enige woordvoerder,
met deze staatssecretaris gepraat
over het terugtrekken van rijksbijdragen - het ging toen om miljarden waarbij duidelijk was, dat verlaging
van de belasting en verhoging van de
premies mogelijk is en door deze
regering ook regelmatig gewenst
wordt.
De inkomenseffecten van dit soort
van operaties zijn zeer relevant. Ik zou
simpel willen zeggen: Financiën is
links en Sociale Zaken is rechts - dan
heb ik het niet over de bewindslieden wanneer het op betalen aan komt.
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Bij Sociale Zaken - de premieheffing - gaat het om een voor ieder
inkomen gelijk percentage tot een
bepaald maximum; de inkomensverschillen voor en na heffing blijven
gelijk. Bij Financiën wordt rekening
gehouden met de draagkracht,
waardoor inkomensverschillen voor
de heffing na de heffing verkleind
kunnen worden.
Er zou veel voor te zeggen zijn, de
volksverzekeringspremies en de
belastingen verder te integreren. Ook
nu al bestaat er immers een directe
relatie: de belastingen compenseren
ten dele en houden zeker rekening
met de premieheffing. Wil de staatssecretaris hierop ingaan?
Kan hij mij nu ook uitleggen,
waarom bij de verzelfstandiging van
de premies de premievrijstelling van
de Algemene kinderbijslagwet voor
ongetrouwde vrouwen boven de 45
jaar, die geen kinderbijslag genieten,
niet wordt genoemd? Wij betalen
allen premie voor de Weduwen- en
wezenwet, ook degenen, die niet
geacht kunnen worden aan het risico
onderworpen te zijn. Waarom dan
niet voor de kinderbijslag? Als toen de
achterliggende gedachte geweest zou
zijn, dat oudere ongehuwde vrouwen
moeten worden ontzien, dan zijn er
betere methoden denkbaar. Ik wijs op
de motie-Van Leeuwen van een aantal
jaren geleden, waarmee de staatssecretaris al zeer lang bezig is. Hij is nog
niet met een concreet voorstel bij de
Kamer gekomen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
thans te spreken over de vorm van de
individualisering. In het eindverslag
heb ik concreet gevraagd, wat de
regering bedoelt, met 'individualisering'. Ik heb daarop geen antwoord
gekregen. Bij de maximumpremiegrens wordt uitgegaan van een voor
iedereen gelijk maximum, zonder
aanziens des persoons. Bij de premievrijstellings- en reductieregeling
wordt door de relatie naar de voor
betrokkenen geldende belastingvrije
voet, wel rekening gehouden met het
alleen dan wel samen met anderen
wonen en of de partner een inkomen
heeft. Bij de uitkeringssystematiek lijkt
de regering te kiezen voor een vorm,
waarbij uitdrukkelijk rekening wordt
gehouden met de gezinssituatie en
inkomsten van de partner.
De regering wekt op zijn minst de
indruk, dat individualisering iedere
keer datgene kan betekenen, wat
voordelig is voor de overheid, maar
nadelig kan uitwerken voor betrokkenen. Dat geldt trouwens niet alleen
voor dit wetsontwerp. Ik noem de
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De regering wees dit nadrukkelijk af
op principiële en praktische gronden.
De premie is geïndividualiseerd, aldus
de regering. Dat is enigszins discutabel. Bij de premievrijstellings- en
reductieregeling wordt wel - gezien
de koppeling aan de belastingvrije
voet - onderscheid gemaakt. Toch is
het ook een gegeven, dat voor lagere

inkomens tot de huidige maximale
premiegrens over het volledige
gezamenlijke inkomen premie wordt
betaald, zelfs ook al voordat sprake
was van uitzicht op of realisatie van
zelfstandige rechten. Als het daar niet
bezwaarlijk was, kan het dus nooit
principieel bezwaarlijk zijn voor hoge
inkomens.
Onze overwegingen om dit nader te
beschouwen, waren dan ook niet van
principiële aard. Als het gaat om
negatieve inkomenseffecten, wijs ik er
altijd op, dat mensen niet in staat zijn
van de ene op de andere dag hun
uitgavenpatroon te veranderen.
Dat speelt bij lage inkomens zeker
een grotere rol dan bij hoge inkomens
maar ook bij hoge inkomens verlangt
een redelijke inkomenscontinuïteit dat
dit zorgvuldig wordt bestudeerd. Wij
hebben dan ook de voor- en nadelen
van de voorgestelde veranderingen
bestudeerd in het kader van de
tweeverdienerswetgeving en van dit
wetsvoorstel, te meer omdat voor
zelfstandigen het inkomen óók de
functie heeft van investeren en sparen
voor de toekomst.
De wetsvoorstellen bieden inderdaad gedeeltelijk compensatie. De
premievrijstelling- en reductieregeling
biedt, wanneer het om een laag
tweede inkomen gaat, soelaas. Ook
de regeringsvoorstellen om de
regelingen voor de meewerkende
vrouw te vervangen door een aftrekpost - hoe weinig fraai dit ook is op
grond van emancipatoire overwegingen - kunnen in specifieke situaties
een compensatie bieden. De compensatie in de sfeer van detweeverdienerswetgeving is globaal van aard maar
dit biedt in onze optiek het voordeel
dat ook kleine zelfstandigen met een
lager inkomen ervan profiteren.
Belangrijk acht ik verder de toezegging
dat de fiscale criteria voor het deelgenootschap zullen worden verruimd en
dat de fictieve dienstbetrekking
eveneens, ook vanuit het emancipatoire oogpunt, oplossingen zal kunnen
bieden in sommige situaties van
zelfstandige ondernemers.
Wij hebben daarom nog geen
amendement ingediend. Immers,
andere fracties hebben hetzelfde
probleem naar voren gebracht en wij
horen graag eerst hun overwegingen
en afwegingen. Er blijven bovendien
situaties over, waarin naar het
oordeel van de regering compensatie
niet kón worden geboden. De regering
was zelfs niet in staat, bij benadering
aan te geven o m hoeveel mensen het
hier gaat, noch hoe aan compensatie
zou kunnen worden begonnen. In
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Algemene Bijstandswet: economische
eenheid: één uitkering, maar niet
samen in het ziekenfonds. Op die
manier wordt individualisering met
een verwijzing naar emancipatie winst
voor de overheid en verlies voor de
vrouwenbeweging, die de negatieve
effecten in de schoenen geschoven
krijgt. De opbrengst is ruim f500 min.,
maar de positieve kanten moeten nog
komen.
Voor de premieheffing maakt het
niet uit of men gehuwd of ongehuwd
is. Dat is op zich zelf een goede zaak.
De overheid is niet degene, die het al
dan niet getekend hebben van een
huwelijkscontract moet bevoordelen
dan wel benadelen. Geen leefvorm, of
dat nu alleen is of samen met anderen,
behoort de exclusieve voorkeur te
genieten. Dat dit voor de uitkeringskant
kan betekenen, dat alleenwonenden
meer ontvangen als het voor hen
relevante minimum dan andere
leefeenheden, hoeft hiermee niet in
tegenspraak te zijn. Daarover kom ik
bij de uitkeringskant nog te spreken.
Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen
vanuit de relatie naar de uitkeringskant
hebben wij kritische vragen gesteld;
ook de inkomenseffecten zijn zeer
aanzienlijk. Gehuwde tweeverdieners
- met name wanneer het om niet-loontrekkenden gaat - hebben vergeleken
met de huidige situatie te maken met
zeer grote inkomenseffecten. De 'te
veel betaalde premie AOW' zal in de
meeste gevallen niet meer worden
teruggeven omdat deze niet meer 'te
veel betaald' is. De zelfstandigen
hebben daarboven nog te maken met
de opslagpremies. Alhoewel de
premies fiscaal aftrekbaar zijn, gaat
het toch om maximaal 27% meer
premie over ruim f60 000. Voor deze
groep gaat het, wat de belastingen
betreft, om dubbeltjes, maar de
premieheffing kan in de duizenden
guldens lopen. Voor de VVD is deze
staatssecretaris bijna Robin Hood
geworden. Wij hebben dan ook
ernstig overwogen of hier geen
verzachting behoort te worden
aangebracht, bij voorbeeld door de
opslagpremies aan een gezinsmaximum-eventueel ookvoor ongehuwde
tweeverdieners - te binden.

eerste instantie noemde ze alleen
kamerleden maar dat leek mij niet de
meest relevante groep.
Ik vraag mij af, of de creativiteit hier
tekort schiet óf heeft dit te maken met
de snelheid waarmee dit wetsvoorstel
is behandeld? Wellicht kan de regering
in de loop van 1985 de problemen in
kaart brengen om na te gaan welke
bedoelde en onbedoelde effecten er
optreden? Mogelijk kunnen dan
oplossingen worden geboden.
Misschien blijkt dan dat het amendement, voorkomend op stuk nr. 10, een
redelijke verzachting aanbrengt voor
de hier gesignaleerde problemen.
De problemen zijn echter ook van
andere aard. Op bijeenkomsten in het
land word ik nu al bestookt met
vragen over deze wetswijzigingen
zoals: Mijn man heeft al AOW; ik ben
61 jaar en heb een klein pensioen;
moet ik daarover straks premie gaan
betalen? Of: Mijn man vaart op een
Liberiaanse tanker en ik werk als
alpöahulp; moet ik straks naast
belasting ook premie gaan betalen?
De heer De Grave (VVD): Ik zou het
niet weten.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat moet
wèl. Als het gaat om zeer lage
inkomens geldt ook hier de premievrijstellings- en reductie-inkomensgrens maar voor hogere inkomens
geldt dit weer niet. Het kan dus heel
goed voorkomen, bij voorbeeld in de
situatie waarin de man AOW heeft en
de vrouw als zelfstandige werkzaam
is, dat het gezamenlijke inkomen nog
vèr onder de maximale premiegrens
verkeert - bij voorbeeld AOW en een
inkomen van f30.000 - en dat betrokkene toch, nu vrijgesteld op grond
van artikel 26, derde lid, het volgende
jaar de volledige premie plus opslagpremie moet gaan betalen.
De heer Linschoten (VVD): Als dat
voor u een groot probleem vormt,
heb ik een in uitvoeringstechnisch
opzicht zeer eenvoudig amendement
in petto. Ik denk daarbij aan het
verlagen van de premie-inkomensgrens met f7000. Daarmee is het
probleem opgelost.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Neen, dat
helpt absoluut niet omdat deze vrouw
nu in het geheel géén premie betaalt.
Dat zij premie zou moeten gaan
betalen, acht ik niet ten onrechte.
Echter, wanneer iemand van de ene
dag op de andere over een inkomen
van f30.000 de volledige premie plus
opslagpremie moet gaan betalen, rijst
hetzelfde probleem als u terecht
constateert voor de veel hogere
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inkomens. Alleen telt het hier wat
harder aan.
De heer Linschoten (VVD): Dat laatste
ben ik met u eens. Een feit is echter
dat op het moment dat er technisch
gezien geen oplossing te vinden is
voor het geschetste geval, in elk geval
het inkomenseffect voor de desbetreffende groep wordt beperkt als de
premie-inkomensgrens voor beiden
met f7000 wordt verlaagd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat begrijp
ik niet. Ik spreek over een man met
alleen AOW en een vrouw met een
inkomen van f30.000. Wilt u nu
voorstellen om de inkomensgrens van
f63.000 met f 33.000 te verlagen?
De heer Linschoten (VVD): In de
situatie, waarin er alleen sprake is van
een AOW-uitkering en een inkomen
van f30.000 hebt u gelijk maar er is
óók een heel grote groep mensen, die
wel degelijk te maken hebben met dat
grensgebied van de premie-inkomensgrens. Daar is dat inkomenseffect,
waarop u doelt, terecht het allergrootst. Waar dat effect het sterkst is,
is er ook de meeste aanleiding om na
tegaan, in hoeverre er compenserende
maatregelen mogelijk zijn.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): U gaat het
dus vooral om degenen die f54.000 of
meer verdienen, terwijl ik het juist had
over de bijeenkomsten die ik bijwoon.
En de mensen die daar verschijnen,
verdienen geen 54.000 gulden of
meer, het zijn mensen met een
niet-looninkomen van 30.000 a 40.000
gulden en neveninkomsten van pak
weg 4000 gulden. Wat de heer
Linschoten voorstelt, helpt dus alleen
zijn achterban. Ik vraag de staatssecretaris echter, in hoeveel gevallen het
gaat om bijvoorbeeld vrouwen met
een man die al AOW heeft en die een
klein niet-looninkomen heeft, zoals
pensioen of een VUT-uitkering. Ziet
hij een andere mogelijkheid dan die
van de heer Linschoten - ik kan me
immers niet voorstellen dat we de
premiegrens tot nul zouden kunnen
verlagen - om op dit punt een
verzachtende maatregel te nemen?
Nogmaals, de inkomens tot f6300
zijn premievrij; dat is 90% belastingvrije voet. Kleine pensioenen en
salarissen van alfa-hulpen hebben die
orde van grootte. De inkomens tot
f 11.000 vallen onder de premiereductievrijstelling, terwijl de inkomens
boven f63.000 er ook geen last van
hebben. Het voorstel van de heer
Linschoten om de grens met f 7000 te
verlagen, helpt dus hooguit een zeer
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beperkte groep, en dat is niet de
groep die voor mij de hoogste
prioriteit heeft.
De heer Linschoten (VVD): Maar het is
wel de groep die het zwaarst wordt
getroffen door de maatregel; dat zult
u met me eens zijn.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Inderdaad:
hoe hoger het inkomen, des te
zwaarder men wordt getroffen, maar
alleen als het gaat om inkomens tot
f63.000. Ik zou er dan ook liever voor
pleiten, de premiegrens niet te
verlagen maar te verhogen, opdat ook
degenen met een inkomen van meer
dan f63.000 meebetalen aan deze
heffing, uit solidariteit tussen hoge en
lage inkomens. Als de systematiek
van de Algemene Ouderdomswet van
1956 was gehandhaafd, dan zou de
premiegrens voor de AOW, gerelateerd aan een uitkering voor gehuwden, op dit moment f 90.000 behoren
te zijn. Ik zal niet voorstellen om de
grens op dat niveau te brengen, maar
hoe de heer Linschoten op dit moment
durft voor te stellen om de grens 7000
gulden te verlagen, ontgaat mij
volledig. Bovendien zou zijn oplossing
niet helpen voor het probleem
waarmee ik de staatssecretaris
confronteerde.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag stelde de regering zelf
ook, dat alleen gehuwde tweeverdieners met een gezinsinkomen van
meer dan twee keer modaal een
inkomenseffect zouden ondervinden.
Ik noemde een aantal voorbeelden
waarin het gaat om veel lagere
inkomens. Ik zou ook graag willen
weten, hoe de regering de voorlichting
zal organiseren om de mensen op de
hoogte te stellen van deze wijziging,
maar ook om de specifieke categorieën
- alfa-hulpen, mensen met een klein
pensioen - te wijzen op de nieuwe
plichten, maar ook op de mogelijkheid
om daarvoor compensatie te krijgen,
in ieder geval al binnen het raam van
de bestaande premie- en reductieregeling, zo mogelijk uit te breiden.
Als het gaat om de uitkeringsrechten,
meen ik dat niet alleen de AOW kan
worden bekeken. Al bij de schriftelijke
behandeling heb ik gewezen op de
noodzaak van herziening van de
volksverzekeringen voor de vrouwen
van grensarbeiders. De toezegging
dat dit zal gebeuren, biedt dan
eindelijk een oplossing voor de
merkwaardige situatie van bijvoorbeeld een gezin waarvan de vrouw in
Nederland werkt en de echtgenoot in
België, waarvoor geldt dat er geen
recht op Nederlandse kinderbijslag
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bestaat omdat de man in België
werkt, terwijl men evenmin voor
Belgische kinderbijslag in aanmerking
komt, omdat de man Turk is. Ik zou
graag willen weten of de samenloopregelingen en de nadere regelgeving ter
zake voor 1 januari 1985 klaar zullen
zijn. Bovendien zou ik graag vernemen,
wanneer de herziening van de AWBZ,
die is aangekondigd in wetsvoorstel
18515, een technisch wetsvoorstel
inzake de individualisering, de Kamer
zal bereiken.
In het interruptiedebat met de heer
Linschoten heb ik al duidelijk gemaakt,
dat verlaging van de premie-inkomensgrens door ons zeker niet juist wordt
geacht. Het liefst zou ik zien dat de
premies voor de volksverzekering
worden geïntegreerd in de belastingheffing. In het SER-advies 82/15 wordt
geconstateerd dat de premie-inkomensgrens gelet op de verhouding
tussen de AOW-uitkering voor
gehuwden en de hoogte van de
premie-inkomensgrens al veel hoger
zou zijn. De raad was daarin niet
unaniem; de werkgeversleden hopen
waarschijnlijk op de oplossing van de
heer Linschoten, waarmee zij wat
ontzien zouden worden bij de opslagpremies. Maar in ieder geval heeft de
vakbeweging uitdrukkelijk gewezen
op de noodzaak van herstel. Zij heeft
er ook voor gepleit, de premiegrens
hoger te stellen. Het lijkt mij niet juist,
dat pleidooi bij de behandeling van
dit wetsvoorstel te voeren. Wel wijzen
wij voorstellen tot verlaging van de
premie-inkomensgrens absoluut af.
Als er iets verlaagd moet worden, dan
eerder de premie dan de premiegrens.
De heer Hermsen (CDA): Ik dacht
even dat ik mevrouw Ter Veld hoorde
spreken van 'de vakbeweging'. Wat
verstaat zij daaronder in dit verband.
Het lijkt erop dat zij nog steeds niet
weet, dat er een zeer belangrijke
derde tak in de vakbeweging is die
daar bepaald een tegenstander van is
en waartegen wij ons zouden moeten
afzetten, omdat deze tak zelfs een
premiegrensverlaging wenst.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): U hebt
volstrekt gelijk. In mijn tekst staat ook:
de FNV. Van huis uit heb ik, na de niet
doorgegane integratie van de drievakcentrales, de neiging om bij 'de FNV'
'de vakbeweging' te zeggen en om
daarbij het CNV afzonderlijk te
noemen.
De heer Hermsen (CDA): En de Raad
MHP!
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Die noem
ik dus inderdaad bijna nooit.
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Voorzitter! De grootste vakcentrale
van Nederland bepleit uitdrukkelijk
een verhoging van de premie-inkomensgrens. Uit een oogpunt van
herstel van solidairiteit tussen hoge
en lage inkomens lijkt mij dat een zeer
juiste behandeling en benadering.
Nogmaals, op dit moment zal ik het
niet voorstellen. Het wetsvoorstel,
zoals het thans voor ons ligt, brengt
geld op, een paar honderd miljoen.
Deze opbrengst is terecht niet geboekt
in de ombuigingen inzake sociale
zekerheid. De verhoogde opbrengst
behoort allereerst benut te worden
vooreen geïndividualiseerd uitkeringsregime. De discussie over de uitkeringskantmag niet worden belemmerd
doordat men een andere bestemming
aan dit geld geeft.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! De stelselwijziging sociale
zekerheid begint haar schaduwen al
vooruitte werpen. De eigenlijke
discussie en besluitvorming dienen
weliswaar nog plaats te vinden, maar
vandaag wordt een eerste stap gezet
op de weg naar een sekse-neutrale
inrichting van de sociale zekerheid.
Ik wil iets zeggen over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
de veelbesproken derde EG-richtlijn.
Ons bezwaar daartegen is dat deze
richtlijn ons land een systeem wil
opleggen dat maar moeilijk past bij de
werkelijkheid in ons land. De richtlijn
houdt onvoldoende rekening met het
feit dat in ons land, meer dan in
andere landen, de situatie van de
gehuwde alleenverdiener gebruikelijk
is. Voorts is ons systeem van volksverzekeringen veel uitgebreider dan in de
meeste andere EG-landen. Tevens
wordt de richtlijn met verve verdedigd
door degenen die een verdergaande
individualisering van onze samenleving heilzaam achten.
Men kiest voor een zo groot
mogelijke financiële onafhankelijkheid
van het individu. Daarbij wordt echter
vergeten dat het risico dat het individu
daardoor sterk afhankelijk van de
overheid kan worden, vergroot wordt.
Het verhaal vertelt dan niet, of de
overheid die taken nog aankan. Mijn
twijfel daarover is evenwel groot. Het
effect kan dan zijn dat de zwakkeren in
de samenleving het extra moeilijk
krijgen. Niet voor niets spreekt men in
dit verband wel van feminisering van
de armoede. Dat is waar men,
ondanks het feit dat men het anders
wil, toch terecht kan komen.
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Bij mijn beoordeling van de derde
richtlijn wil ik duidelijk onderscheid
maken tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. In werknemersverzekeringen wordt terecht
geen onderscheid gemaakt tussen
mannen en vrouwen, kostwinners en
niet-kostwinners, omdat in het
arbeidsvoorwaardenbeleid alle
werknemers over één kam geschoren
dienen te worden. Het moet voor
werkgever financieel niet aantrekkelijker of minder aantrekkelijk zijn o m
onderscheid te maken tussen deze
verschillende categorieën. Dit neemt
echter niet weg, dat ik van mening
ben dat een werkgever in zijn aanstellings- en ontslagbeleid een eigen
verantwoordelijkheid moet kunnen
hebben. Dit is nu evenwel niet aan de
orde.
Anders ligt het bij de volksverzekeringen. De verhouding tussen overheid
en burger is fundamenteel anders dan
die tussen werkgever en werknemer.
De overheid kan haar bevolking niet
beschouwen als een verzameling
losse individuen. Dat is niet alleen
principieel niet toelaatbaar, maar ook
praktisch onwerkbaar. De overheid
zelf verbindt civielrechtelijke verplichtingen aan het huwelijk. Haar beleid
dient dus ook aan te sluiten bij dit
feitelijke gegeven.
Daarbij komt, dat in de volksverzekering de solidariteitsgedachte
gestalte heeft gekregen. Hoe men
daarover ook oordeelt, het is wijs
beleid, die solidairiteit niet meer op te
rekken dan nodig is. Dat gebeurt
wanneer er ten gevolge van individualisering uitkeringen worden verstrekt,
waarbij in feite geen sprake is van
financiële afhankelijkheid. Het onvoldoende rekening houden met feitelijk
financiële omstandigheden kan er op
termijn toe leiden, dat er zorgeloosheid
ontstaat en dat het verantwoordelijkheidsbesef slijt.
Individualisering in de volksverzekering, zonder dat er voldoende
rekening wordt gehouden met feitelijk
financiële verplichtingen, wijst mijn
fractie dan ook af. Dit neemt niet weg
dat de derde EG-richtlijn geldend '
recht wordt in ons land en dat de
verzelfstandiging moet worden
doorgevoerd. Mijn fractie zal daarom
meewerken aan het ten uitvoer
leggen van deze richtlijn, zij het met
een zekere tegenzin en met de intentie
om binnen de kaders van de richtlijn
de eigen uitgangspunten zoveel
mogelijk vorm te geven.
Het nieuwe stelsel in de AOW gaat
uit van verzelfstandigde premierechten
voor man en vrouw. Ik deel het
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uitgangspunt van de regering dat een
verzelfstandigde premieheffing
daarmee verband houdt.
Het lijkt mij ook juist dat degenen
die een dubbel inkomen verdienen,
het meeste bijdragen aan de premieinkomsten voor de AOW. Zij behoren
immers tot de financieel sterken in
onze samenleving en als zodanig mag
van hen binnen zekere grenzen een
hierbij passende bijdrage worden
gevraagd. Het gaat om een op
solidariteit gebaseerde regeling en
solidariteit met degenen die van één
inkomen een gezin moeten onderhouden, mag worden gevraagd.
Het is mijns inziens niet juist, deze
extra premieoffers te stellen tegenover
de gevallen waarin sprake is van een
verminderd recht op uitkering,
namelijk wanneer de 65-jarige man
een financieel onafhankelijke vrouw
heeft die jonger is dan hij. Dit verminderde uitkeringsrecht is meestal zeer
tijdelijk van aard en bovendien staan
hiertegenover andere gevallen van
uitkeringsrechten die er in de huidige
situatie niet zijn, bij voorbeeld
wanneer de vrouw eerder 65 wordt
dan de man.
Ik betreur het overigens dat in de
memorie van antwoord is te lezen dat
een inkomensgarantie op minimumniveau niet specifiek in de AOW behoeft
te worden ondergebracht, maar ook
in een afzonderlijke wet voor gezinstoeslagen kan staan. Past dit bij het
karakter van de AOW als volksverzekering? Dient niet te worden uitgegaan
van de gedachte dat een bodemvoorziening zoals de AOW werkelijk
toereikend is, zonder dat aanvullende
voorzieningen nodig zijn? Worden
bovendien degenen die een financieel
afhankelijke echtgenoot hebben,
hierdoor niet in een uitzonderingspositie geplaatst?
Een belangrijk element van de
discussie is de bestemming van de
extra premieopbrengsten. Voor een
deel worden deze aangewend voor
versterking van de vermogenspositie
van de fondsen en voor een ander
deel kan worden gedacht aan een
premieverlaging voor een periode na
1985. Is er al iets bekend over de
verhouding van deze bedragen?
Een verlaging van de premiedruk is
weliswaar wenselijk, maar de vraag
rijst of deze als bestemming voor de
extra premieopbrengsten het eerst
aangewezen is. Immers, er vindt
gemiddeld genomen een verlaging
van het AOW-uitkeringsniveau plaats.
Omdat er altijd een globale relatie
werd gelegd tussen het uitkeringsniveau en het premieniveau, rijst de
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Schutte
vraag of een verlaging van de maximumpremiegrens niet evenzeer in de
rede had gelegen. Deze vraag klemt te
meer, omdat een van de kritiekpunten
op ons stelsel van sociale zekerheid is
het misbruik dat van premiepercentages en premiegrenzen is gemaakt ten
behoeve van inkomenspolitieke
overwegingen. Velen hadden het
gevoel dat op onaanvaardbare wijze
een beroep op hun solidariteit werd
gedaan. Vooral de alleenstaanden in
onze samenleving laten deze klacht
nogal eens horen.
In 1982 is ook om inkomenspolitieke
redenen de maximumpremiegrens
extra met 7000 gulden verhoogd. Om
dit terug te schroeven, zijn de financiële
mogelijkheden aanwezig. Ik begrijp
echter dat zo'n drastische ingreep het
inkomensplaatje voor volgend jaar
ernstig verstoort. Toch kan het
ongedaan maken van deze verhoging
vooral voor de groepen die nu extra
worden getroffen, enig soelaas
bieden. Een oplossing kan daarom
zijn, de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen, net zo lang
totdat de extra verhoging met 7000
gulden ongedaan is gemaakt en het
bevroren bedrag wordt ingehaald
door de geschoonde regelingsloonindex. Ik dring hierop aan, omdat er
goede argumenten voor zijn en omdat
de financiële mogelijkheden er zijn. Ik
meen dat de regering er veel aan is
gelegen, de middeninkomens enigszins te ontzien. Hiermee wordt naar
mijn oordeel een bescheiden mogelijkheid geboden.
Samenvattend ziet mijn fractie geen
reden om zich tegen het wetsvoorstel
te keren, te meer niet omdat in de
belastingwetgeving inmiddels al op
de nieuwe situatie wordt vooruitgelopen, als hiervoor althans geen stokje
wordt gestoken bij de stemmingen
van hedenavond.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Wij hoorden wel eens
zeggen dat het voor mensen geen
enkel verschil maakt of de door hen
betaalde heffingen over het bruto-inkomen naar de belastingen of een van
de sociale-verzekeringsfondsen gaat.
Dit zou eens te meer gelden voor de
premies voor volksverzekeringen die
op aanslag worden geheven of
afgerekend, voor zover het niet bij de
inhouding blijft.
Dit verhaal gaat volgend jaar beslist
niet op. De gelijktrekking van de
premieheffing voor mannen en
vrouwen kan volgend jaar maximaal
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8233 gulden schelen in de premie
door twee partners in een gezin
gezamenlijk betaald, als beiden meer
verdienen dan 62.850 gulden. Deze
premieverhoging zonder weerga is
niettemin nauwelijks omstreden. Mijn
fractie is voorstandster van individualisering van de premieheffing, ook als
dit tot gevolg heeft dat in een aantal
gevallen veel meer premie moet
worden betaald. Hierbij mag het
echter niet blijven.
De gelijktrekking van de premiebetaling, de verschuiving van gezinspremie naar individuele premie, moet
onderdeel uitmaken van een veel
omvangrijker operatie, de individualisering van de hele sociale zekerheid,
inclusief de uitkeringsrechten. Mijn
fractie is van oordeel dat die individualisering moet neerkomen op een
verzelfstandiging van uitkeringsrechten, in die zin dat het in principe niet
meer ertoe mag doen, hoe de leefvorm
van mensen is voor de bepaling van
het recht op uitkering, noch voor de
hoogte van dat recht. Een dergelijke
volstrekte individualisering is op dit
moment niet mogelijk en daar zijn
twee redenen voor.
In de eerste plaats zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die aan het
streven naar individualisering ten
grondslag liggen, namelijk de verdeling van het betaalde en het onbetaalde
werk over mannen en vrouwen, een
toenemende participatie van vrouwen
op de arbeidsmarkt, zover voortgeschreden dat het mogelijk zou zijn, het
principe van de individualisering
onverkort door te voeren. Ook zij die
nu als alleenverdiener worden
aangemerkt zouden in dat geval rond
moeten komen van een uitkering die
is afgestemd op de individuele
behoefte van mensen.
In de tweede plaats zou het onverkort
en voluit doorvoeren van individualisering nu, leiden tot een omvangrijk
extra beslag op de middelen voor de
sociale zekerheid. Ook dat behoort
momenteel niet tot de mogelijkheden.
Dat neemt niet weg, dat volstrekte
individualisering wel inzet moet
vormen van de veranderingen in de
sociale zekerheid. Tenminste moet het
perspectief worden geboden, dat in
de toekomst minder rekening wordt
gehouden met de leefvorm, dat in de
toekomst individualisering wel een
feit zal worden.
Op de omstandigheden waaronder,
op de moraliteiten waarin, wil ik nu
niet ingaan, gezien het karakter van
het wetsontwerp. Bovendien komen
wij daarover ongetwijfeld spoedig te
spreken. Ik haal dit echter aan, omdat

Gelijke behandeling

de verzelfstandigde premieheffing in
dat verband moet worden gezien.
Hoewel mijn fractie en vele andere
fracties akkoord gaan met een
zelfstandige premieheffing, is de
keerzijde daarvan in ieder geval voor
ons, dat met spoed gewerkt moet
worden aan de verzelfstandiging van
de uitkeringsrechten in de sociale
zekerheid. Niet alleen omdat de derde
EEG-richtlijn dit ook aan de Nederlandse wetgeving oplegt, maar vooral
omdat de maatschappelijke ontwikkelingen dat vereisen.
Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten
constateren dat met gelijkberechtiging
in de sociale zekerheid aan de uitkeringskant weinig haast wordt gemaakt.
De plannen voor stelselherziening
inclusief een grotere individualisering
zijn uitgesteld. Vrouwen krijgen
voorlopig niet meer rechten in de
WWV. In het algemeen is een tendens
te onderkennen - vanmiddag spraken
wij bij voorbeeld over de tweeverdieners, maar dat is niet het enige waarin de traditionele situatie van een
alleenverdiener die een gezin onderhoudt eenzijdig wordt bevoordeeld,
waarin bovendien steeds meer de
nadruk wordt gelegd op de financiële
afhankelijkheid van partners door bij
de bepaling op het recht op uitkering
en vooral voor de hoogte van dat
recht, het inkomen van de partner in
beschouwing te nemen. Het regime
dat aanvankelijk voor de Algemene
bijstandswet gold en dat nog steeds
het meest in optima forma geldt is
allang binnen geslopen in allerlei
andere sociale-verzekeringswetten. Ik
denk bij voorbeeld aan de minimumdaglonen. Mijn fractie keurt die
tendens ten sterkste af. Zij is tegengesteld aan de maatschappelijke
ontwikkelingen, aan meer en blijvende
deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt, aan diversiteit in leefvormen.
Zij is tegengesteld aan alles wat wij in
dit verband in dit huis voorstonden en
voorstaan, zoals de bevordering van
emancipatie en het veilig stellen van
de privacy.
Over de AOW wil ik het volgende
opmerken. De verzelfstandiging van
de premieheffing enerzijds, de
wijziging in de uitkeringsrechten
anderzijds zijn in dit wetsontwerp
losgekoppeld. Dat is een procedurele
zaak die in principe recht getrokken
wordt indien de gewijzigde AOW-rectv
ten op grond van het wetsvoorstel
waarin de uitkeringsrechten worden
geregeld, in ieder geval met terugwerkende kracht tot 1 januari zullen
werken. Wie echter de beide wetsontwerpen bekijkt, ziet dat het meer is
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uitkeringsrechten wordt gelegd. Op
dit punt heb ik u, mijnheer de Voorzitter, een motie overhandigd.

Groenman
dan procedure alleen wat de beide
wetsontwerpen onderscheidt. Premieheffing wordt strikt geïndividualiseerd.
Naar mijn gevoel is dat terecht. Maar
tegelijkertijd wordt in de uitkeringsrechten allerminst een ontwikkeling
nagestreefd waarin die rechten
onafhankelijk worden.
Integendeel, de vraag op welke
uitkering iemand recht heeft, wordt
afhankelijk gemaakt van het eventuele
inkomen van de partner. Met andere
woorden, ook hier is er een tendens
van grotere financiële afhankelijkheid
en minder privacy, immers, om de
zaak te controleren zijn onderzoeken
nodig naar de feitelijke leefsituatie
van mensen. Dat geldt vooral aangezien in dit wetsvoorstel de wederzijdse
financiële afhankelijkheid ook voor
ongehuwden zou moeten gaan
gelden. De situatie waar wij uiteindelijk
naar zouden willen streven, te weten
een verzelfstandigde uitkering naar
individuele behoefte, bestaat bovendien al in die gevallen, en zij zou niet
teruggedraaid mogen worden.
Vergeet het maar! Ongehuwden
worden in dat voorstel net zo afhankelijk van elkaar gemaakt als gehuwden
op dit moment zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel wij
over het wetsvoorstel dat de uitkeringsrechten regelt nog uitvoerig
komen te spreken, heb ik het hier toch
aangehaald omdat ik van mening ben,
dat zelfstandige premieheffing en
zelfstandige uitkeringsrechten bij
elkaar behoren. De individualisering
in de sociale zekerheid levert kennelijk
voor deze regering immense problemen op. Er is echter één uitzondering:
daar waar het geld oplevert; bij de
premieheffing dus.
Met verbazing heb ik in het voorlopig
verslag gelezen dat de extra opbrengst
van die maatregel zal leiden tot
premieverlaging, zij het pas in 1986.
Die opbrengst is een gevolg van de
verzelfstandiging. Wat is er logischer
dan die opbrengst ook een bestenv
ming te geven ten gunste van de
verzelfstandiging binnen de AOW of
mogelijk zelfs daarbuiten? In ieder
geval vind ik dat de opbrengst van de
extra premieheffing niet zomaar mag
verdwijnen. Evenzeer als het principieel juist is, de premieheffing te verzelfstandigen, is het principieel juist en
vereist, dat te doen met uitkeringsrechten. Ik erken dat financiële omstandigheden tijdelijk een belemmering
daarvoor kunnen vormen. De extra
opbrengst van verzelfstandiging mag
echter niet zomaar verdwijnen in de
pot, zonder dat de koppeling met de

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb al gezegd dat de
verzelfstandiging van de premieheffing op zich zelf voor ons geen
probleem vormt. Wij zijn ons er
daarbij volledig van bewust dat dit in
een aantal gevallen kan leiden tot
grote extra premiebetalingen. Het zij
zo. Die effecten mogen geen reden
zijn om een principieel juiste wijziging
in de premieheffing tegen te houden,
zeker niet tegen de achtergrond van
de in mijn motie vervatte wens.
De regering heeft voorgesteld, de
premieheffing inderdaad volledig te
verzelfstandigen. Op één punt maakt
zij daarop een uitzondering, namelijk
betreffende de premievrijstellings- en
reductiegrens. Mijn fractie is van
mening dat dat een onlogische
uitzondering is. De regering heeft er
terecht voor gekozen de maximale
premie voor een gezin voortaan als
maximale premie voor een individu te
hanteren. Dat had ook anders gekund.
Denkbaar zou zijn dat een maximumpremiegrens voor tweeverdieners
toch niet helemaal werd verdubbeld.
De fractie van de PvdA heeft daarover
in het voorlopig verslag een aantal
gedachten ontvouwd.
Aangezien de bestaande maximum
premiegrens straks voor het individu
zal gelden, ware het toch ook logisch
en redelijk geweest ook de bestaande
premievrijstellings- en reductiegrens in
stand te houden. Er is geen enkel
logisch argument om straks wel de
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Motie
De Voorzitter: Door het lid Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de
sociale zekerheid in de nabije toekomst
zal leiden tot extra uitgaven;
verzoekt de regering, de extra premieopbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing
volksverzekeringen aan te merken als
extra ruimte ten behoeve van de
gelijkberechtiging in de sociale
zekerheid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 12(18 625).

huidige maximum premiegrens per
individu te hanteren en dat niet te
doen met de reductieregeling.
De voorgestelde regeling komt erop
neer dat de reductiestrook verder
wordt verkleind voor tweeverdieners,
ten onrechte. Daarom heb ik op dit
punt een amendement ingediend,
waarin de reductiestrook wordt
gehandhaafd op het niveau van dit
jaar è f8000 en jaarlijks moet worden
aangepast aan de ontwikkeling van de
belastingvrije sommen, hetgeen
momenteel ook de praktijk is.

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Het zal de staatssecretaris niet verbazen als wij uitspreken dat
onze fractie ernstige bedenkingen
heeft tegen het voorliggende voorstel
van wet. Het gaat dan niet zozeer om
de technische regeling en afwikkeling
van zaken die op zich zelf correct
geschiedt, maar om de achterliggende
motieven. Het nieuw voorgestelde
premieheffingssysteem in het kader
van de AOW en aanverwante wettelijke
volksverzekeringen stoelt namelijk op
een gedachte die in feite ver van ons
verwijderd ligt. Het voorstel om
inzake het premieheffingsstelsel de
aanslag te laten sporen met de
richtlijn van 19 december 1978 van de
Raad van de Europese Gemeenschap
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging.van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
op het gebied van de sociale zekerheid
staat zeker niet geboekt in onze
belangstelling vooreen voorkeursbehandeling.
Waarom gaat het eigenlijk? Het gaat
om een verzelfstandiging van de
premieheffing - de uitgavenkant komt
nog - ten einde te komen tot een min
of meer volkomen individualisering
van en binnen elke samenlevingsvorm.
De derde richtlijn waarnaar wij ons
moeten richten is immers van toepassing op regelingen die bescherming
bieden tegen de gevolgen van onder
andere de ouderdom. Die gebiedt elke
uitsluiting uit die regelingen van
iedere vorm van discriminatie, ook
met betrekking tot de verplichting tot
premiebetaling en de premieberekening. Het is geen geringe zaak als wij
daarover ons oordeel moeten geven
op de golfslag van de tijd. Ondanks de
zakelijke argumenten die worden
aangevoerd moet ons de vraag van
het hart, of de regering ook weet
waarheen zij op weg is. Wat zal het
einde van deze in gang gezette
ontwikkeling zijn, waar ligt het
eindstation?
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Van der Vlies
Wordt middels dit wetsvoorstel niet
een belangrijke stap gezet op de weg
naar wat in de schriftelijke uitwisseling
van gedachten een volledige atomisering van de samenleving is genoemd?
Worden door deze wijziging van de
premieplichtgeen heilzame verbanden
verbroken en dus niet meer op hun
juiste waarde ingeschat? Het is een
niet mis te verstane stap die nu wordt
gezet. Moet het uit levensbeschouwelijk oogpunt niet eerder worden
gekwalificeerd als een misstap ?
Ik vraag daar met klem naar, omdat
ik mij niet kan voorstellen dat de
derde EG-richtlijn een dusdanige
claim zou mogen leggen op ons zich
onderscheidend systeem van sociale
voorzieningen dat daartoe een
dusdanig ingrijpende wijziging nuttig
en noodzakelijk zou zijn. Wij behouden
toch een eigen verantwoordelijkheid
voor onze eigen natie? De EG-richtlijn
is straks geldend recht, dat wel, maar
de 'ja-knikkersrol' naar Straatsburg ligt
ons niet zo erg. Wij aanvaarden deze
situatie dan ook slechts node.
Zelfs afgezien daarvan achten wij
een verzelfstandiging van de premieheffing om principiële redenen
onjuist. De opsplitsing van het
Nederlandse volk in louter individuen
werkt de vervreemding alleen maar in
d<_ hand en doet geen recht aan het
gez:n als de hoeksteen van de samenleving zoals wij dat in Gods Woord
tegenkomen. Ik spreek van vervreemding. Deze zal kunnen leiden tot
vereenzaming en daarvan krijgt, naar
de stellige overtuiging van mijn
fractie, te eniger tijd de overheid de
rekening zelf gepresenteerd.
In de memorie van antwoord wordt
ten krachtigste ontkend dat een
individuele premieplicht voor de
volksverzekeringen zou moeten leiden
tot een atomisering van de samenleving. Ik zou dat graag nog wat
'harder' gemaakt willen zien. Is de
staatssecretaris daartoe bereid? Het
kan immers niet worden ontkend dat
dit voorstel alleszins de indruk wekt
die richting op te gaan, mede in het
licht van de algemene trend. De
regering ziet ook los van de ontwikkelingen in Europees verband de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
als uitgangspunt van haar beleid. In
dat verband zou ik het bijzonder op
prijs stellen als nu eens uitputtend uit
de doeken zou worden gedaan, hoe
het woord 'discriminatie' in verband
met het onderhavige voorstel van wet
als een objectieve constatering kan
worden gezien. Op pagina 3 van de
memorie van antwoord wordt
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daarover gesproken. Zouden de
bewindslieden - ik spreek op dit
ogenblik dus de staatssecretaris aan in het bijzonder de volgende zinsnede
willen toelichten? Ik citeer: '.... als
deze door bepaalde betrokkenen niet
als krenkend of ongerechtvaardigd
wordt ervaren dat niet betekent dat er
geen sprake van discriminatie is'.
Deze zinsnede komt voor in de
beantwoording van een vraag van de
RPF-fractie.
Uiterste consequentie van deze
stelling is dat op zichzelf autonome
verbanden en kringen zouden kunnen
of moeten worden opengebroken. Is
de grens tussen voorwaardenscheppend beleid en bewuste sturing
daarmee niet duidelijk overschreden?
Het is de vraag, of het kabinet dat wil.
Wil de staatssecretaris zich daarover
uitspreken?
Het voorgestelde systeem van
premieheffing is vanwege de koppeling aan de belastingheffing op een
andere datum dan 1 januari 1984 niet
wel mogelijk. Zakelijk gezien kan ik
daarvoor begrip opbrengen, althans
ten aanzien van de premieheffingskant.
Kan nog eens duidelijk worden
toegelicht, waarom ten aanzien van
de uitkeringskant zo vlotweg kan
worden opgemerkt dat dit, voor zover
nodig, kan worden ondervangen door
aan de uit de gelijke behandeling
voortvloeiende voordelen terugwerkende kracht tot 1 januari 1985 te
verlenen? Ligt hier dan geen spanningsveld met de derde EG-richtlijn?
Een sluitend antwoord op de vraag
of slechts dan de verzelfstandigingsgedachte wordt omarmd indien dat in
financieel opzicht gunstig is, heb ik
ten principale gemist. Misschien kan
de staatssecretaris daar nog eens
nader op ingaan?
Niet te ontkennen valt dat, ondanks
het vasthouden aan de thans geldende
beginselen, in de verhouding tussen
premie en uitkering een wijziging
optreedt.
Waarom is de vraagstelling wanneer
die verhouding nog wel of niet meer
acceptabel is een arbitraire zaak?
Wordt deze stelling geheel gedekt
door de opmerking dat deze verhouding ook in het verleden regelmatig
om inkomenspolitieke redenen of
door bezuinigingsoverwegingen aan
verandering onderhevig is geweest?
Waarom is niet gekozen voor inkomensafhankelijke aanvullingen op het
ouderdomspensioen? Ik weet dat
daaraan haken en ogen zitten. Mijn
fractie opteert daarvoor ook niet
rechtstreeks, maar wil toch graag een
verantwoording van deze keuze
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horen. Waarom moet het dogma van
een volledige verzelfstandiging een zo
overheersende rol spelen in de
beantwoording op dit punt? Kan
nader worden toegelicht waarom de
handhaving van een gezinsmaximum
niet leidt tot directe onderscheiding
naar geslacht?
Met betrekking tot de financiële
gevolgen wordt opgemerkt dat er
geen sprake is van uitgavenvermindering, doch van een individualisering in
de premieheffing waardoor bij
ongewijzigde premiestelling de baten
toenemen. Kan dit nog eens nader
worden toegelicht in het licht van de
opmerking dat hierbij niet gesproken
kan worden van een ombuiging? Het
batig saldo van de individualisering
van de AOW zal op kasbasis naar rato
van de premiepercentages neerslaan
in de fondsen. Voor zover de extra
premieopbrengsten niet noodzakelijk
zijn ter dekking van de hogere lasten,
zullen deze beschikbaar zijn voor de
versterking van de vermogenspositie,
dan wel indien een dergelijke versterking niet noodzakelijk wordt geacht,
voor premieverlaging. Hoe moet in
deze context de toevoeging worden
verstaan dat evenwel het niet langer
terugbetalen van te veel ingehouden
premies weliswaar op transactiebasis
tot een extra premieopbrengst voor
de fondsen leidt, maar eerst in 1986
feitelijk in de kasontvangsten van de
fondsen zichtbaar wordt? Op welke
wijze zal er na 1985 structureel ruimte
zijn voor premieverlaging in de
volksverzekeringen of ligt verschuiving
van de premiegrenzen meer in de
reden?
Door het instrument van de zelfstandigenaftrek worden niet allen bereikt
die het effect van de individuele
heffing van opslagpremies ondervinden. Dat is op zichzelf een oneffenheid
en dus jammer. De nota naar aanleiding van het eindverslag zegt dat in
de fiscale sfeer niet tot volledige
afdichting van de groep betrokkenen
kan worden gekomen, dat uitvoeringstechnische mogelijkheden beperkt
zijn en dat de optredende perceptiekosten te hoog zouden worden. Slachtoffer is de groep van de gehuwde
tweeverdieners met een gezinsinkomen boven de inkomensgrens, dat wil
zeggen ongeveer twee keer modaal.
Staan wij hier aan de grenzen van het
systeem of is toch een oplossing te
vinden? Als ik het goed zie, biedt het
amendement op stuk nr. 10 hiervoor
een handreiking, die gezocht is in een
gefaseerde overdracht van het
nadelige inkomenseffect. Mijn fractie
staat met dit wetsvoorstel voor een
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Met die opvatting is de fractie van
de VVD het volstrekt eens. Betaalde
en onbetaalde arbeid wordt anno
1984 volstrekt anders verdeeld dan
dat in 1956 het geval was. Ons stelsel
van sociale zekerheid mag dan ook
niet bij die ontwikkelingen achterblijven. Indien dat wel het geval zou zijn,
zou hetzelfde stelsel van sociale
zekerheid in onvoldoende mate de
zekerheid bieden die noodzakelijk is.
Het wetsvoorstel dat wij vandaag
behandelen, beoogt een gelijke
behandeling van man en vrouw te

bewerkstelligen ter zake van een
aantal verplichtingen. Dit wetsvoorstel
beoogt te komen tot een verzelfstandiging van de plicht om premie te
betalen. De fractie van de VVD is altijd
een voorstander geweest van verzelfstandiging van zowel rechten als
plichten, zodat de staatssecretaris van
mij niet kan verwachten dat ik hier de
inhoud van het aan de orde zijnde
wetsvoorstel ten principale bestrijd.
Daarmee is evenwel niet alles gezegd.
Het was te verkiezen geweest indien
het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat
ongesplitst was en waarin zowel de
uitkeringsrechten als de premieplichten aan de orde werden gesteld, hier
vandaag integraal aan de orde zou
zijn geweest.
De bewindslieden stellen in de
memorie van toelichting dat het
stelsel van sociale zekerheid steeds
meer geënt moet zijn op een maatschappij van mensen die zich in
beginsel zelf verantwoordelijk weten
voor hun eigen bestaan. Bij het enten
van ons stelsel van sociale zekerheid
op veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen moeten gelijktijdig en
op vergelijkbare wijze zowel rechten
als verplichtingen aan de orde kunnen
komen. De fractie van de VVD wijt het
aan het kabinet, dat het oorspronkelijke
wetsvoorstel niet zodanig tijdig is
ingediend dat de gezamenlijke
behandeling vandaag mogelijk was.
Namens mijn fractie zou ik dan ook
afstand willen nemen van hetgeen de
staatssecretaris ten aanzien van deze
materie stelt in de memorie van
antwoord. Hij stelt daar dat, gegeven
het feit dat de Tweede Kamer een
zodanige behandeling van het
uitkeringsdeel noodzakelijk acht, dat
plaatsing in het Staatsblad voor 1
januari 1985 onmogelijk moet worden
geacht. Naar onze opvatting resteert
slechts één mogelijkheid, namelijk de
thans gekozen splitsing.
De indieners van het wetsvoorstel
mochten er naar mijn overtuiging in
redelijkheid niet van uitgaan, dat een
snellere parlementaire behandeling
tot de mogelijkheden behoorde. Naast
de gelijke behandeling van man e"n
vrouw is ook vereenvoudiging een
belangrijke pijler onder de stelselwijziging. Indien dan de regering een
wetsvoorstel bij de medewetgever
indient waar geen sprake is van
vereenvoudiging, maar van het nog
ingewikkelder maken van de regelgeving, dan is het niet verwonderlijk dat
de Kamer, met inachtneming van de
nodige zorgvuldigheid verder wenst
te procederen. Indien de regering bij
voorbeeld zou hebben gekozen voor
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Van der Vlies
moeilijke eindafweging. Gaarne willen
wij de reactie van de staatssecretaris
op mijn inbreng in deze termijn
daarbij betrekken.

D
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Dit is het eerste wetsontwerp dat bij de Kamer wordt
ingediend onder andere naar aanleiding van het bestaan van de derde
richtlijn van de EG, die hier vanmiddag
al een paar keer ten tonele is gevoerd.
Ik heb er namens de VVD-fractie
behoefte aan om met deze staatssecretaris een discussie te voeren over de
reikwijdte van deze derde richtlijn. De
consequenties die aan de uitkomsten
van deze discussie moeten worden
verbonden, zullen evenwel wat de
VVD-fractie betreft niet hun neerslag
hebben op dit wetsontwerp. Vandaar
dat ik deze discussie liever in een wat
bredere context wil voeren, namelijk
bij het uitkeringsdeel van dit voorstel.
Daarom maak ik in deze discussie
geen opmerkingen over de derde
richtlijn.
De memorie van toelichting van het
oorspronkelijke ongesplitste wetsontwerp (18515) begint met de
volgende passage:
De Algemene Ouderdomswet is tot
stand gekomen in 1956. Zij draagt het
stempel van de jaren vijftig, met
name waar dit het gezinsmodel
betreft dat aan de opzet van de wet
ten grondslag ligt.
Dit gezinsmodel, waar de man de
kost verdient en de vrouw thuis de
kinderen verzorgt, vormt het stramien
waarop de AOW is gebouwd. Vandaar
dat het toen ook bijna vanzelf sprak,
dat voor gehuwden alleen het bereiken
van de 65-jarige leeftijd van de man
bepalend was voor het verkrijgen van
een AOW-pensioen. De rollen van
man en vrouw, binnen en buiten het
gezin, zijn zich aan het wijzigen. Het
hiervoor aangegeven gezinsmodel is
niet meer zo vanzelfsprekend als
voorheen.

een veel eenvoudiger stuk regelgeving,
zonder een ingewikkelde inkomensafhankelijke toeslagregeling, dan was
behandeling naar mijn oordeel wel
mogelijk geweest, en wel op een
zodanig tijdstip dat nog op tijd kon
worden voldaan aan die derde
richtlijn.
Dan was het niet noodzakelijk geweest o m een uitvoerig onderzoek in
stellen naar de mate van fraudegevoeligheid die bij voorbeeld op dit
moment in de AOW nog helemaal
niet bestaat, de mate van gedragsbeïnvloeding, en dus de consequenties
voor het emancipatiebeleid, de
consequenties voor het pensioenrecht
en de financiële consequenties voor
diverse pensioenfondsen. Verder
noem ik de vraag die terecht ook al
door anderen aan de orde is gesteld,
namelijk in hoeverre het terecht is om
over te gaan tot verzelfstandiging van
premieplichten, zonder dat even
consequent te doen aan de uitkeringskant.
Met name het laatste, een niet
consequent doorgevoerde verzelfstandiging roept bij de fractie van de VVD
veel vragen op. Mijn fractie heeft er
begrip voor dat het kabinet onder de
huidige omstandigheden heeft
gekozen voor die splitsing. Het heeft
dit gedaan vanwege uiteraard het
bestaan van de derde richtlijn waar zo
snel mogelijk aan moet worden
voldaan, de samenhang met de derde
fase tweeverdieners, en de financiële
consequenties die het gevolg zouden
zijn van uitstel. Wij zijzen de beschuldigende vinger van de bewindslieden
in de schriftelijke voorbereiding van de
hand.
De conclusie lijkt mij gerechtvaardigd, dat het kabinet verzelfstandiging
omarmt indien dat geld oplevert,
zoals bij dit wetsvoorstel het geval is.
Er wordt wat voorzichtiger met
verzelfstandiging omgegaan, indien
dat geld kost. Mijn belangrijkste vraag
aan de bewindslieden in deze gedachtenwisseling is de volgende. Waarom
zijn de meeropbrengsten die ontstaan
in de premie-ontvangsten als gevolg
van verzelfstandiging, niet geheel
gebruikt om verzelfstandiging aan de
uitkeringskant te betalen, dan wel om
de inkomenseffecten te verminderen
voor hen die door deze extra premie
worden aangeslagen?
Ik hoop overigens dat de bewindslieden serieuzer ingaan op deze vraag
dan gebeurd is tijdens de schriftelijke
voorbereiding.
Staatssecretaris De Graaf: Heeft de
heer Linschoten een voorstel hoe het
dan zou moeten? De verzelfstandiging
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zit namelijk in de uitkeringskant
inbegrepen - dat behandelen wij
later - maar er blijven dan nog
belangrijke bedragen over. Had hij
gedacht dat er meer inkomsten in het
kader van de AOW bij voorbeeld
gebruikt kunnen worden voor de
financiering van de gelijkberechtiging
in de geïntegreerde werkloosheidswet?
De heer Linschoten (VVD): Dat
uiteraard niet. Ik spreek over het
oorspronkelijke ongesplitste wetsontwerp. Ik constateer dat de extra
opbrengst als gevolg van dit wetsontwerp meer dan een half miljard is,
waarvan een groot gedeelte wordt
gebruikt voor een generieke premieverlaging en ik stel vast dat het geld
even goed had kunnen worden
gebruikt om bij voorbeeld een
zodanig zelfstandig recht op een
AOW-uitkering te kunnen realiseren
zonder inkomenstoets, binnen het
kader van die budgettaire grenzen.
Daarom is de conclusie gerechtvaardigd dat de verzelfstandiging van de
plichten aan de premiekant voldoende
middelen opbracht om ook aan de
uitkeringskant tot een volledige
verzelfstandiging te komen. Met die
volledige verzelfstandiging aan de
uitkeringskant, doel ik uiteraard op de
AOW en op de inkomenstoets.

was terecht sprake van een volledige
verzelfstandiging aan de premiekant,
zonder dat dit ook het geval was aan
de uitkeringskant van het wetsontwerp.
Ten aanzien van het huidige
systeem van premieheffing moet
worden vastgesteld dat er op dit
moment geen sprake is van een
gelijke behandeling van man en
vrouw en dat er dus niet wordt
voldaan aan de derde richtlijn. Die
ongelijke behandeling verschilt al
naar gelang de premie wordt geheven
vanwege aanslag, dan wel vanwege
inhouding. Er is ook een verschil
tussen werknemers in het particuliere
bedrijfsleven, ambtenaren en zelfstandigen. De aanslagregeling voldoet in
dit verband niet aan de derde richtlijn
van de EG. De berekening van de
verschuldigde premie geschiedt aan
de hand van het gezamenlijk inkomen.
Daartoe wordt het inkomen van de
gehuwde vrouw aangemerkt als
inkomen van haar man. Het kabinet
heeft met dit wetsontwerp gekozen
voor een volledige verzelfstandiging
van de premieheffing. Deze keuze
onderschrijft de VVD-fractie ten
principale, zoals ik al heb aangegeven.
De gekozen systematiek van premieheffing heeft evenwel een aantal
consequenties die hier naar mijn
overtuiging niet onbesproken mogen
blijven. Een aantal van deze consequenties komen naar mijn oordeel in
aanmerking voor een compensatie.
Wat zijn die consequenties?

In de vijfde plaats treedt voor
werkgevers in het particuliere bedrijfsleven geen verandering op in de
premie AAW, AKW, AWBZ.
In de zesde plaats komt voor
echtgenoten die beide ambtenaar zijn
in de zin van de ABP-wet, de extra
premie voor volksverzekeringen
onder intrekking van de BOPA-regeling
geheel voor rekening van de overheid.
In de afgelopen jaren heeft zich in
de sfeer van de premieheffing een
aantal wijzigingen voorgedaan dat
naast de consequenties, die ik zoeven
heb genoemd, in de beschouwingen
moet worden betrokken. Per 1 januari
1982 is de inkomensgrens tijdelijk - ik
zeg dat met nadruk - verhoogd met
f7.000. Deze verhoging van de
premie-inkomensgrens leidde op
zichzelf genomen tot een verlaging
van de premie-AOW/AWW met 0,2%
en van de premie-AAW/AKW/AWBZ
met eveneens 0,2%. Daarnaast is
echter sinds 1981 besloten tot vermindering van de rijksbijdrage in de
volksverzekeringen en dat heeft
geresulteerd in een premiestijging. De
maximumpremie voor de volksverzekeringen is, als gevolg van de cumulatie van de verhoging van de premie-inkomensgrens en de verhoging van de
premiepercentages aanzienlijk
gestegen.

De heer Linschoten (VVD): Het geld
dat overblijft, ongeveer 100 min.,
wordt voor een niet belangrijk deel
gebruikt voor het wetsontwerp derde
fase tweeverdieners, waarbij ongeveer
80 min. wordt gebruikt om te komen
tot een oplossing van de problematiek
van zelfstandigen, die opslagpremies
betalen. De hoeveelheid geld die dan
nog overblijft, is naar mijn overtuiging
niet zo groot dat daarmee in ruime
mate de verzelfstandiging kan worden
betaald van de integratie werkloosheidsregelingen, zoals u die aangeeft.
Bovendien is daar dan de complicatie
aanwezig dat de financiering van de
een loopt via de rijksbegroting
algemene middelen en dat hetgeen
waarover wij vandaag praten fondsen
betreft. Het was dus niet mijn bedoeling om te zeggen dat de verzelfstandiging aan de premiekant zou moeten
leiden tot bij voorbeeld een verzelfstandiging in sfeer van werkloosheidsregelingen. In het oorspronkelijke wetsontwerp dat bij de Kamer is ingediend,

Het is goed dat in dit debat, nu het
structureel maken van het verhogen
van die premie-inkomensgrens aan de
orde is, nadrukkelijk komt vast te
staan wat de effecten zijn voor met
name de middeninkomens die juist
In de eerste plaats richt de netto
met deze premie-inkomensgrens te
inkomenswijziging ten opzichte van
maken hebben. Wat heeft die verhode huidige wetgeving zich op gehuwde
ging ingehouden?
tweeverdieners met een gezamenlijk
inkomen boven de premie-inkomensDe premie-inkomensgrens, die in
grens. Voor alleenverdieners, alleen1981 nog f48750 was, is op dit
staanden en samenwonend ongehuwmoment f 62 850, een verhoging van
den treedt geen verandering op in
29% over die periode. Wat is er met
premie AOW/AWW.
het premiepercentage gebeurd? In
1981 was dat 11,85% en in 1984
In de tweede plaats wordt voor
13,1%. De maximumpremie, die in
gehuwde tweeverdieners de te
1981 f5746 was, is in de afgelopen
betalen premie AOW/AWW maximaal
periode gestegen tot f8233, een
twee maal zo hoog als thans het geval
stijging met maar liefst 33%. Ook
is.
voor de premie AAW/AKW/AWBZ, de
In de derde plaats is de maximum
opslagpremies, is het percentage in
premie voor gehuwde tweeverdieners
diezelfde periode fors gestegen, van
twee maal zo hoog als de premie voor
9,9% in 1981 tot 14,4% op dit moment.
een echtpaar, waarvan een van beide
Ook daar is het premiemaximum fors
partners een premieplichtig inkomen
gestegen, van f4828 tot f9050 nu, een
heeft.
stijging van 87%. Hieruit blijkt dat het
In de vierde plaats treden de
premiepercentage voor alle volksverhiervoor genoemde inkomenseffecten
zekeringen
van 21,75% in 1981 is
voor zelfstandigen in sterkere mate
gestegen naar 27,5% op dit moment,
op, omdat de individualisering van
een stijging van 26%, terwijl de
premieheffing niet alleen betrekking
maximumpremie in die periode is
heeft op de premie AOW/AWW, maar
ook op de premie AAW, AKW en AWBZ, gestegen van f10604 naarf 17283 nu,
een stijging van 63%.
de 'opslagpremies'.
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Staatssecretaris De Graaf: Dan blijft er
nog een belangrijke hoeveelheid geld
over. Als ik de heer Linschoten goed
heb begrepen, wilde hij het gehele
bedrag daarvoor aanwenden.
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niet tot in lengte van jaren blijven
voortduren.
Naar het oordeel van de fractie van
Met dit wetsvoorstel wordt als
de VVD is er alle aanleiding en, gezien
gevolg van de individualisering
de extra opbrengst als gevolg van de
individualisering, ook alle gelegenheid opnieuw een aanslag gedaan op de
koopkracht van deze inkomens. De
in 1985 of in een van de komende
VVD-fractie zou het vanzelfsprekend
jaren te komen tot een verlaging van
hebben gevonden, indien dit gepaard
die premie-inkomensgrens. Gehuwde
was gegaan met een verlaging van de
tweeverdieners gaan, indien zij
beiden een inkomen hebben boven de premie-inkomensgrens. De kosten
hiervan, f100 miljoen in geval van een
premie-inkomensgrens, tweemaal
verlaging van f7000, zouden niet ten
zoveel premie volksverzekeringen
laste van de lagere inkomens komen,
betalen, hetgeen een netto inkomenseffect heeft van -4,6%. Deze inkomens- maar worden opgebracht door hen
die inkomenseffecten in negatieve zin
achteruitgang voor gehuwde
moeten incasseren als gevolg van de
tweeverdieners komt bovenop de
fiscale maatregelen die deze groep
indivualisering zelf. Het zou voor deze
raken en die deze week uitvoerig in de groep beslist geen inkomensverbeteKamer aan de orde zijn geweest.
ring zijn, slechts een stuk sigaar uit
eigen doos.
Overigens doet zich ook een niet te
De rest van de extra premieopverwaarlozen inkomenseffect voor
brengst is immers nodig voor de
indien het gezamenlijk inkomen de
financiering van extra uitkeringsrechpremie-inkomensgrens overschrijdt.
ten als gevolg van de gelijke behandeIn de memorie van antwoord op het
ling van man en vrouw in de AOW.
onderhavige wetsontwerp stelt de
Op dat punt kan de regering bij de
regering dat uit overwegingen van
behandeling van het uitkeringswetsrechtvaardige verdeling van lasten het
voorstel nog de nodige voorstellen
koopkrachtoffer voor de laagstbetaalvan de VVD verwachten. Overigens
den zo beperkt mogelijk dient te
heb ik dat net ook impliciet bedoeld te
blijven. Dit impliceert dat van hogere
zeggen naar aanleiding van de vraag
inkomens een meer dan gemiddeld
die de staatssecretaris mij stelde.
koopkrachtoffer mag en moet worden
Naar aanleiding van deze problemagevraagd. De extra verhoging van de
tiek van de premieinkomensgrens heb
premiegrens volksverzekeringen van
ik twee vragen. Is de regering bereid
1982 was een van de maatregelen die
in dat kader werden getroffen.
alsnog een verlaging van die inkoSindsdien is die tijdelijke verhoging
mensgrens, hetzij op dit moment
gehandhaafd. Ook in de toekomst
hetzij de komende jaren, te overwegen
acht de regering het, vanuit inkomensen is de regering in ieder geval bereid
politieke overwegingen, gewenst de
de tijdelijkheid van de verhoging te
extra verhoging te handhaven. Deze
handhaven en niet bij dit wetsvoorstel
overwegingen hebben immers, aldus
te komen tot een structureel maken
de memorie van antwoord, naar de
ervan? Wat is de reactie van het
overtuiging van het kabinet nog
kabinet op de door mij geschetste
steeds niets aan actualiteit verloren.
ontwikkeling van de premies volksverUit de schriftelijke voorbereiding van
zekeringen, waardoor de middeninkodeze behandeling hebben de bewindsmens de afgelopen jaren enorm harde
lieden al kunnen opmaken dat de
inkomensoffers hebben moeten
fractie van de VVD het oneens is met
brengen? Die vraag wil ik ook graag
deze laatste conclusie. Sinds die
voorleggen aan andere deelnemers in
tijdelijke verhoging met f 7000 in 1982
dit debat. Ook hun fracties hebben
hebben de inkomensontwikkelingen
zich in 1982 aangesloten bij de
voor de meest getroffen inkomenstijdelijkheid van de toen voorgestelde
groepen, in dit geval de middeninkomaatregel.
mens, niet stilgestaan.
Ik kom tot een paar opmerkingen
over de problematiek van de opslagSinds 1982 is de inkomensgrens
premies.
verder omhoog gegaan. Het premiepercentage is in die periode ook
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
verder omhoog gegaan. De maximumVoorzitter! De heer Linschoten noemt
premie die voor de AOW moet
een paar mogelijkheden. Ik heb zelf
worden betaald, is derhalve in die
ook een mogelijkheid geopperd,
periode omhoog gegaan. Hetzelfde
namelijk een bevriezing van de
geldt voor de totale maximumpremie
premie-inkomensgrens, totdat het te
volksverzekeringen. Wil de wetgever
zijner tijd weer ingehaald wordt. Is het
serieus genomen worden en, vooral,
ook een van de mogelijkheden die in
wil hij zichzelf serieus nemen, dan
zijn rijtje voorkomt?
mogen tijdelijke maatregelen toch
Linschoten
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De heer Linschoten (VVD): Ik denk,
dat alle varianten die ertoe leiden, dat
de premie-inkomensgrens de komende
jaren in ieder geval niet stijgt, op zijn
minst interessant zijn en nauwkeurig
bekeken moeten worden. Ik ben
evenwel van mening, dat het zojuist
door mij geschetste beeld van de
ontwikkelingvan de premie-inkomensgrens in combinatie met de ontwikkeling van de premiepercentages, wat
heeft geleid tot een koopkrachtoffer
voor mensen in de sfeer van de
middeninkomens, mij aanleiding
geeft om te veronderstellen, dat om
redenen van rechtvaardigheid
- daarop baseerde het kabinet in 1982
die tijdelijke verhoging - in de richting
van die middeninkomens op dit
moment eerder een verlaging van de
premie-inkomensgrens voor de hand
ligt.
De heer Schutte (GPV): U weet, dat
het koopkrachtplaatje voor 1985
behoorlijk wordt beïnvloed. Dat is
voor mij reden om te zeggen, dat we
reëel moeten zijn en dat we dat
nadeel niet moeten accepteren. Ik
begrijp, dat u desnoods bereid bent
dat nadeel wel te accepteren.
De heer Linchoten (VVD): De VVD-fractie zou bereid zijn dat nadeel te
accepteren. Ik heb derhalve ook aan
de regering gevraagd op de analyse,
die ik zojuist heb gegeven, te reageren.
Ik heb wat dat betreft hooggespannen
verwachtingen van het antwoord van
de staatssecretaris.
Mevrouw Brouwer (CPN): De volledige
individualisering van de AOW kost
natuurlijk nogal wat. Hoe ziet de VVD
die individualisering dan tot stand
komen? Juist in dat geval kunnen de
hoogste inkomens daar toch wel het
een en ander voor betalen.
De heer Linschoten (VVD): Als u aan
mij vraagt, hoe ik denk de volledige
verzelfstandiging van de uitkeringsrechten te bewerkstelligen, dan zou ik
in eerste instantie denken aan het
achterwege laten van de inkomenstoets in dat wetsvoorstel. Ik heb
zojuist gezegd, dat zo'n voorstel ook
van de kant van de VVD-fractie is te
verwachten. Daarmee haal je het
grootste stuk niet-verzelfstandigd deel
van het wetsvoorstel weg. De kosten
die ermee zijn gemoeid, zijn niet
onaanzienlijk maar zijn lager dan de
extra opbrengst van de premie-individualisering.
Vandaar, dat er op dit moment geen
budgettaire noodzaak aanwezig is in
het kader van beide wetsontwerpen
om te zeggen, dat van de inkomensgroep X maar een extra bijdrage moet
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worden gevraagd o m die verzelfstarv
diging aan de uitkeringskant te
betalen. Dat is niet nodig; het kan
binnen het kader van de middelen die
op tafel komen als gevolg van de
individualisering van premies.
Mevrouw Brouwer (CPN): Als voor
ieder individu 70% AOW moet
gelden, dan is de opbrengst van dit
wetsontwerp natuurlijk wel degelijk
nodig. Als de VVD vindt dat 50%
voldoende is, dan gaat zij niet van een
volledige verzelfstandiging uit.
De heer Linschoten (VVD): U weet,
dat u nu een fout maakt.
Mevrouw Brouwer (CPN): Legt u die
fout dan maar eens uit.
De heer Linschoten (VVD): Verzelfstandiging wil niet zeggen, dat voor
iedereen een percentage van 70 uit de
bus moet komen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Nu zegt u
correct wat u onder verzelfstandiging
verstaat.
De heer Linschoten (VVD): Ik versta
daaronder, dat iedereen een zelfstandig recht op een AOW-uitkering heeft,
zonder dat de hoogte van het inkomen
van de partner bepalend is voor de
vraag, welke percentage moet worden
uitgekeerd.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dan zijn wij
helemaal jarig, want dat zou kunnen
betekenen, dat iedereen 30% krijgt.
Dan is alleen het formele recht op een
uitkering voldoende om te zeggen:
dat is de verzelfstandiging, als maar
geen rekening wordt gehouden met
het inkomen van de partner. Dat is
een zeer formele benadering. Wat
heeft men aan 50% AOW?

teit een dergelijk voorstel zou realiseren dan zouden alleenstaanden
daarvan de dupe worden. Vandaar,
dat dit niet tot de mogelijkheden
behoort. Hetgeen ik heb aangegeven,
wil ook niet zeggen, dat in het uitkeringsdeel van het wetsontwerp
volledig sprake is van een verzelfstandigd recht.
De wijze, waarop op dit moment
vorm is gegeven aan die verzelfstandiging, met een inkomensafhankelijke
toeslagenregeling staat zover af van
hetgeen ik onder verzelfstandigde
rechten versta - er wordt niet alleen
rekening gehouden met de vraag of
een partner een inkomen heeft, maar
met name wordt gevraagd hoe hoog
het inkomen van de partner is - dat
daarin iets zal moeten veranderen.
Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn
overtuiging moet deze discussie
worden gevoerd bij de behandeling
van het wetsvoorstel 18550.
Mevrouw Brouwer (CPN): Wij zijn
beiden van mening, dat dat wetsontwerp tegelijkertijd met dit wetsontwerp had moeten worden behandeld. Wat dat betreft, is die discussie
wel op haar plaats.
Als het gaat om individualisering,
wordt steeds gezegd, dat de middeninkomens zoveel moeten betalen. Dat is
een reëel argument. Ik vind, dat hier
sprake is van een reëel probleem. Als
er aan de uitkeringskant van de AOW
iets verandert voor de gehuwde
vrouwen - er komen rechten bij - dan
geldt dit natuurlijk ook als een
verbetering voor de vrouwen in die
middengroepen. Dat betrekt de heer
Linschoten niet in de redenering.
De heer Linschoten (VVD): Ik denk dat
dit niet aan de orde is. Ik ben niet van
plan hierover zonder voorbereiding
een discussie te voeren.

De heer Linschoten (VVD): In mijn
benadering is juist helemaal geen
sprake van een theoretische of
formele verzelfstandiging. Het is een
concrete mogelijkheid die naar alle
waarschijnlijkheid aan de orde zal
komen bij de behandeling van het
desbetreffende wetsontwerp. Het zal
in ieder geval betekenen, dat er voor
iedereen een zelfstandig recht op een
AOW-uitkering bestaat, binnen het
kader van hetgeen budgettair mogelijk
is. Ik ben het met mevrouw Brouwer
eens, dat indien wij ons geen enkele
beperking behoeven op te leggen ten
aanzien van de financiële haalbaarheid
van bepaalde voorstellen, de optimale
vorm van verzelfstandiging is, dat
ieder individu een x-percentage AOW
krijgt. Als men op dit moment binnen
het kader van de budgettaire neutrali-

De heer Linschoten (VVD)- Wij
spreken thans over de premiekant.
Ik wil thans een aantal opmerkingen
maken over de problematiek van de
opslagpremies. Voor gehuwde
zelfstandigen van wie beide partners
een inkomen hebben, waarover geen
premie AOW/AWW is ingehouden,
treedt bij individualisering van de
premieheffing een aanzienlijk grotere
lastenverzwaring op indien het
gezamenlijk inkomen de huidige
premie-inkomensgrens te boven gaat.
Deze bedraagt maximaal, uitgaande
van de voor 1984 geldende premiepercentages en premie-inkomensgrens
f 17 290. Met andere woorden:
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De Voorzitter: Dan moet u dat vooral
niet doen.

verlaging van het nettogezinsinkomen
met zo'n 8%.
Het wetsontwerp 18 519 - de derde
fase tweeverdieners - gaat uitvoerig
in op deze problematiek.
In de memorie van toelichting
wordt op blz. 14 met nadruk gesteld:
'Voorts zijn wij van oordeel dat de
verzelfstandiging van de premieheffing aanleiding geeft tot een verhoging
van de bedragen van de zelfstandigenaftrek', en 'Ongeacht de rechtvaardigheid van de beoogde verzelfstandiging
kan aan de inkomenseffecten, die
daarvan het gevolg zijn, uiteraard niet
worden voorbijgegaan'. Op blz. 23
van de memorie van antwoord van
wetsontwerp nr. 18 519 wordt vermeld:
'De aanvaardbaarheid van de optredende inkomenseffecten is door het
kabinet beoordeeld aan de hand van
de positie van een vergelijkbare
werknemer'.
Het effect van de individuele
heffing, de zogenaamde opslagpremie, behoeft dan ook naar het oordeel
van mijn fractie de aandacht. Mijn
fractie is het eens met het kabinet dat
zelfstandigen voor dit inkomenseffect
dienen te worden gecompenseerd.
Een verhoging van de zelfstandigenaftrek is daarbij een globaal maar
bruikbaar instrument. Het instrument
van de zelfstandigenaftrek bereikt
evenwel niet iedereen, die geconfronteerd wordt met de problematiek van
de opslagpremies. Ik heb het nu over
de inkomensgroepen, die noch
werknemer noch ondernemer zijn.
Het gaat om het inkomen dat, aldus
de memorie van antwoord op wetsontwerp 18 519, wordt belast op
grond van artikel 22, eerste lid,
onderdeel b. van de Wet op de
inkomstenbelasting. Ook voor deze
mensen geldt, zoals de regering
terecht stelt ten aanzien van zelfstandigen, dat uiteraard niet voorbij kan
worden gegaan aan de inkomenseffecten en dat de aanvaardbaarheid
daarvan dient te worden beoordeeld
aan de hand van een vergelijking met
een vergelijkbare werknemer.
Zelfs indien de geïndividualiseerde
premieheffing op zichzelf zeer wel is
te verdedigen - dat laatste is het
geval; de regering heeft het in de
stukken aangetoond - is de fractie van
de VVD van oordeel dat het inkomenseffect van de voorgestelde individualisering in de premieheffing voor deze
groep vergelijkbaar dient te zijn met
het inkomenseffect voor de bedoelde
vergelijkbare werknemer. Ook de
bewindslieden stellen in de nota naar
aanleiding van het eindverslag, te
hebben overwogen dat de inkomensef-
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fecten, die optreden ten gevolge van
de individuele heffing van de premies
voor volksverzekeringen, ondanks de
dragende rechtsgrond in een aantal
situaties van een dergelijke omvang
kunnen zijn dat een zekere compensatie daarvoor op haar plaats is. De
fractie van de VVD is van oordeel dat,
indien de bewindslieden tot die
conclusie komen, het niet bij overwegen kan blijven. Dan moeten er, naar
het oordeel van mijn fractie, compenserende maatregelen worden voorgesteld.
De bewindslieden stellen in dezelfde
nota een beperking van de premieplicht niet in overweging te willen
nemen omdat dit een doorbreking
van de solidariteit, die aan de financiering van de volksverzekeringen ten
grondslag ligt, zou betekenen. Zij
herhalen dan ook het gestelde in de
memorie van antwoord, dat tegenover
een voor ieder gelijk recht op prestatie
van de sociale zekerheid een voor
ieder gelijke premieplicht dient te
staan. De bewindslieden stellen dat
een dergelijke situatie door het
voorliggende wetsontwerp wordt
bewerkstelligd. De fractie van de VVD
vindt dat dit in materieel opzicht in
onvoldoende mate het geval is. Ten
aanzien van de gelijke uitkeringsrechten in de AOW zullen wij hierop nader
terugkomen bij de behandeling van
het desbetreffende wetsontwerp.
Formeel mogen de bewindslieden
gelijk hebben: een gelijke premieplicht
bestaat. Materieel bestaat er echter
een wezenlijk verschil tussenfinanciële
bijdragen van werknemers en zelfstandigen aan de ene kant en de hierboven
genoemde groepen aan de andere
kant. Leden van de fractie van de VVD
zijn niet, zoals in de nota naar aanleiding van het eindverslag staat, in
verwarring gebracht door ongelijke
inkomenseffecten. De aanwezigheid
daarvan, zoals toegegeven door de
bewindslieden, toont het gelijk van
onze stelling aan. Daarom zijn wij met
een amendement gekomen, dat ik nu
niet zal toelichten, gelet op de tijd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): In dat
amendement worden perioden
gekozen voor de geleidelijke invoering
van de volledige premiebetaling,
ledere keer gaat het om een kwart
méér. Waarom wordt men geacht, na
drie jaar wèl de volledige premie te
kunnen betalen?

een beperkt aantal jaren de koopkrachteffecten van de individualisering
worden weggenomen. Wij willen
voorkomen dat men van het ene jaar
op het andere met die volle effecten
te maken krijgt. Bovendien is in het
kader van dit amendement overwogen
dat in de slotfase van de volledige
individualisering de regeling afgebouwd moet zijn. Het kan geen
structurele regeling worden. Omdat
bij voorbeeld ook ten aanzien van de
onderhandelingen inzake de aansluiting van de AOW en pensioenregelingen in het wetsontwerp is
gekozen voor een overgangstermijn
van drie jaar hebben wij ook hier voor
die periode gekozen. Het had twee
jaar kunnen zijn, het had ook vier jaar
kunnen zijn, maar gelet op de praktische uitvoerbaarheid zijn we uitgekomen op de regeling die in het amendement verwoord is.
Ik rond af, Voorzitter. In de inmiddels
al jarenlang durende discussie over
gelijke behandeling van man en
vrouw is ervan uitgegaan dat de
financiering van de nieuwe rechten
als gevolg van gelijke behandeling
aan de uitkeringskant zouden moeten
worden opgebracht door verzelfstandiging van de premieplichten. Gelijke
behandeling zou in dat opzicht een
budgettair neutrale operatie zijn.
Vergelijken we het onderhavige
wetsvoorstel met het uitkeringswetsvoorstel, dan blijkt dat dit bij deze
operatie niet gebeurd is.
De extra opbrengst in de sfeer van
de premiegelden resulteert onder
andere in het generiek drukken van de
premie. In relatie tot de noodzakelijke
sanering van de collectieve sector is
dat begrijpelijk, maar naar het oordeel
van de VVD-fractie mag de operatie
gelijke behandeling van man en
vrouw daar niet voor worden misbruikt. De hieraan te verbinden
consequenties liggen niet in de sfeer
van dit wetsvoorstel, maar in die van
wetsvoorstel 18515, zodat wij deze
discussie bij de behandeling daarvan
zullen voortzetten.

D

De heer Linschoten (VVD): Daar zit
geen enkele principiële opvatting
achter. Er is gezocht naar een praktisch
uitvoerbare mogelijkheid waarbij in

De heer Willems (PSP): Voorzitter! Ik
zal me beperken tot enkele hoofdzaken.
In de eerste plaats een paar principiële
opmerkingen over het in gang zetten
van de uitvoering van de Derde
richtlijn. In de tweede plaats de
procedure die gevolgd wordt. In de
derde plaats de samenhang met het
wetsontwerp inzake de AOW-uitkeringsrechten (18515). En ten slotte
nog een enkele opmerking over het
wetsvoorstel zelf.
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Anderen hebben al gememoreerd
dat de behandeling van dit wetsvoorstel de start vormt van de uitvoering
van de Derde richtlijn. Het is een
richtlijn van de Europese Gemeenschap uit 1978. Naast de Seveso-richtlijn is het in ons land zo'n beetje de
bekendste EG-richtlijn. In de richtlijn
wordt voorgeschreven, geleidelijk aan
het beginsel van gelijke behandeling
van man en vrouw op het gebied van
de sociale zekerheid door te voeren. Ik
moet vaststellen dat de wijze waarop
de regering deze richtlijn interpreteert
- dit zal ongetwijfeld bij nog te
behandelen wetsontwerpen een
interessant punt van discussie
blijven - duidelijk anders is dan de
wijze waarop mijn fractie de EG-richtlijn uitgevoerd zou willen zien en
waarop die ook uitgevoerd zou
moeten worden, naar onze mening.
Uiteraard is de interpretatie van de
richtlijn nog weinig duidelijk door het
ontbreken van jurisprudentie, maar
daar zullen we het de komende tijd
nog uitvoerig over hebben. Ik wijs ook
op onze bijdrage aan het debat over
de tweeverdieners, waaruit duidelijk
geworden is dat de manier waarop
wij individualisering toegepast willen
zien, zowel in de belastingheffing als
in de sociale zekerheid, een heel
andere is dan de manier waarop het
kabinet dit proces wil laten verlopen.
Het kabinet gaat niet uit van echte
individualisering in de zin van economische onafhankelijkheid van individuen, het schetst een vorm van individualisering die in feite gehuwden en
ongehuwd samenwonenden nog
afhankelijker van elkaar maakt, terwijl
bovendien ongehuwden nu op
dezelfde manier behandeld zullen
worden als gehuwden.
In feite is dat voor ongehuwden
- het gaat toch immers gewoon om
twee alleenstaanden - ook een
achteruitgang. Dat is een vorm van
individualisering die naar onze
mening niet tegemoetkomt aan de
Derde richtlijn. Uiteraard komen wij
hierop nog terug bij de behandeling
van de uitkeringsrechten op grond
van de AOW. We hebben er al over
gesproken toen het ging over de
koopkrachttoeslagen en de eenmalige
uitkeringen, die voor dit kabinet zo'n
belangrijk middel zijn gaan vormen
om de koopkracht van de laagste-inkomenstrekkers in stand te houden,
en we komen er op terug bij de
afbraak van de WWV die ons op 1
januari te wachten staat, ook onder
het mom van uitvoering van de Derde
richtlijn en in verband met het feit dat
het kabinet niet voornemens is, de
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bijstand te individualiseren, terwijl dat
toch het sluitstuk van de sociale
zekerheid behoort te zijn. Ook op dat
punt verschillen wij heel nadrukkelijk
van mening met de regering over de
wijze waarop de individualisering
gestalte moet krijgen.
Voorzitter! Daarmee ben ik toe aan
het wetsvoorstel zelf. Wij stellen vast
dat het individualiseren van de
premies een goede stap is, in lijn met
de EG-richtlijn. Maar het is uitermate
moeilijk o m deze maatregel te
bespreken zonder tegelijkertijd de
uitkeringsrechten te behandelen. De
discussie daarover kan nog niet
gevoerd worden, de schriftelijke
voorbereiding van dat wetsvoorstel is
nog niet afgerond.
Pas dan zal duidelijk worden welke
individuele uitkeringsrechten er
precies uitkomen. Door nu al vast te
leggen dat er een individuele premieheffing komt, terwijl de individuele
uitkeringsrechten, de pendant daarvan, nog hoogst dubieus zijn, leggen
wij ons daarmee te veel vast op de
uitkomst van de uitkeringsrechten.
Zoals het wetsontwerp 18 515 er nu
uitziet, is het voor ons niet aanvaardbaar.
Ik heb een vraag over de bestemming van het geld dat vrijkomt, door
de individualisering. Met name bij de
hogere inkomens wordt daardoor een
extra bedrag aan premie opgebracht.
Er lijkt een bedrag van ongeveer f 500
min. extra binnen te komen. Ik vraag
de staatssecretaris derhalve nog eens
uitdrukkelijk om aan te geven op
welke wijze wij met hem van gedachten
zullen wisselen over deze f 500 min. Is
dit bedrag inzetbaar voor de individualisering van uitkeringsrechten? Ik
noem ook als mogelijkheid het
optrekken van het percentage van de
AOW-uitkering van 50 naar 52,5.
Andere mogelijkheden zijn verlaging
van de pemies en de verbetering van
de positie van de fondsen. Tot nu toe
heeft de staatssecretaris één variant
in de stukken aangegeven, en wel om
het geld in de fondsen te stoppen. Wij
moeten afspreken dat het bedrag van
f500 min. ten minste bespreekbaar
moet zijn, als wij het hebben over de
individualisering van de uitkeringsrechten.
Bovendien moet er voor 1985 nog
een premie worden vastgesteld. Ik
meen dat daarvoor een aparte
procedure komt. In het kader van dit
wetsontwerp behoeven wij daarover
geen uitdrukkelijke uitspraak te doen;
dat mogen wij ook niet. Wil de
staatssecretaris toezeggen dat er te
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zijner tijd nog een aparte discussie in
deze Kamer kan worden gevoerd over
de hoogte van de premie, dus ook
over de grootte van het eigen vermogen van de fondsen, hetzij in verband
met de individualisering van uitkeringsrechten ingevolge de AOW,
hetzij bij gelegenheid van het desbetreffende ontwerp-koninklijk besluit of
de algemene maatregel van
bestuur over de hoogte van de
premies van de volksverzekeringen
voor volgend jaar?
Ik had het over de wat merkwaardige
procedure dat door deze gang van
zaken de uitkeringsrechten worden
losgekoppeld van de premieheffing.
Datzelfde probleem doet zich natuurlijk
voor aangaande de samenhang met
het wetsontwerp over tweeverdieners.
Ook geldt dit voor de individualisering
in de WWV. Daarbij is namelijk ook
sprake van een zekere samenhang. In
ieder geval gaat het om dezelfde
problematiek: op welke wijze wordt
de individualisering uitgevoerd en
hoe laten wij die per 1 januari ingaan?
Toch stel ik de volgende retorische
vraag. Waarom heeft de regering er
niet voor gezorgd dat deze vier
individualiseringswetsontwerpen in
één pakket door de Kamer behandeld
kunnen worden? Het heeft niet aan de
Kamer gelegen; die heeft meer dan
voldoende snelheid betracht. De
regering verschuilt zich achter de
adviesorganen. Mijn volgende vraag
is dan ook: heeft de regering bij de
adviesorganen (SER en Emancipatieraad) tijdig, bij voorbeeld begin dit
jaar, aangedrongen op spoed om het
wetgevingsproces tijdig te kunnen
afronden, dus dat ook het parlement
voldoende ruimte krijgt om zich te
beraden over de complexiteit van het
totale pakket? Hiervan heb ik het
afgelopen jaar eigenlijk niet veel
gemerkt. Dat legt een belangrijke
verantwoordelijkheid en schuld bij het
kabinet voor de huidige situatie. Het is
dan ook onheus, de adviesorganen
als het ware verantwoordelijk te
stellen voor de tijdsdruk waaronder
wij geplaatst zijn.
Dit brengt mij op de volgende
interessante vraag. Wat moet er
gebeuren als de tweeverdienerswet
niet doorgaat? Die mogelijkheid
bestaat. Het pakket van de premieheffing is uitdrukkelijk daaraan gekoppeld,
ook in de belastingsfeer. Ik ben erg
benieuwd naar de consequenties van
dit wetsontwerp voor het kabinet, als
vanavond blijkt dat wij helemaal niet
behoeven te stemmen over de
tweeverdienerswet dan wel dat die er
heel anders uit komt te zien dan door
het kabinet is voorgesteld.
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Ik heb al enkele opmerkingen
gemaakt over de samenhang met de
uitkeringsrechten. Het lijkt erop dat
het kabinet prima weet te halen, als
het om inkomsten voor de schatkist of
de fondsen gaat, maar het is toch niet
erg soepel in het betalen van diezelfde
binnengekomen premie-inkomsten
aan degenen die daarvoor betaald
hebben. Ik doel natuurlijk op de wijze
waarop het omslagstelsel in de AOW
in feite wordt uitgevoerd door dit
kabinet. Extra premie-inkomsten
ingevolge het onderhavige wetsontwerp moeten per definitie ten
goede komen aan een verbetering
van de uitkeringsrechten.
Ik meen dat wij hiervoor een
omslagstelsel hebben. Uiteraard
moeten wij nog bespreken, als wij het
wetsvoorstel 18 515 behandelen, op
welke hoogte de uitkeringen komen te
liggen en aan welke voorwaarden
deze worden gebonden. Ik ga hierop
nu niet verder in.
Als wij van de staatssecretaris niet
de garantie krijgen dat deze zaken nog
worden uitgewerkt in het wetsontwerp
over gelijke uitkeringsrechten, hebben
wij geen behoefte aan een wetsontwerp om de individualisering van
de premies wel te laten doorgaan.
Terwijl er volstrekt geen helderheid is
over de wijze waarop individualisering
van de uitkeringsrechten en dus ook
het inzetten van de nu op te brengen
middelen tot stand zal komen, hoewel
wij principieel voorstanders zijn van
individualisering van de premieheffing. Hiervan hangt wellicht ook ons
stemgedrag af.
Ik sluit af met een opmerking over
het wetsontwerp zelf. Wij moeten in
ieder geval niet de maximumpremiegrenzen verlagen, zoals enkele
fractiewoordvoerders ter rechterzijde
hebben voorgesteld. Juist bij een
geïndividualiseerd stelsel van premieheffing is het een logische stap, de
premiegrenzen ten minste te verhogen
en wellicht zelfs te laten verdwijnen.
In feite kan men zeggen dat aan de
uitkeringskant met deze vorm van
individualisering geen directe relatie
is gelegd tussen het feit dat men
premie betaalt en de hoogte van de
uitkering die men krijgt. Waar het
kabinet principieel deze relatie loslaat,
is het tot nu toe gebruikte argument
van de maximumpremiegrenzen in
feite niet meer geldig. Dan moet men
met andere motieven komen waarom
men de maximumpremiegrenzen
handhaaft op het niveau waarop zij nu
liggen. Dit is een principieel punt in
het kader van de individualisering,
juist omdat de regering zelf de hoogte
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Evenals bij het probleem van de
tweeverdieners, dat dezer dagen
zoveel aandacht krijgt, en bij de
komende herziening van het stelsel

van sociale zekerheid staat het
streven naar gelijkheid tussen mannen
en vrouwen centraal. Dit gelijkheidsideaal is niet van vandaag of gisteren.
Het is in elk geval een onderdeel van
de leus van de Franse revolutie:
vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Hier is de mens aan het woord, die
eigenmachtig dingen op de kop zet en
probeert, vermeende ongelijkheden
weg te werken.
Dat lijkt in het verband van het
wetsvoorstel dat nu voorligt wel erg
zwaar aangezet, maar dat is het
geenszins want dit wetsvoorstel is in
wezen een eerste voorstel in een
reeks van plannen om de Nederlandse
wetgeving aan de individuele aspecten
van de richtlijnen die uit Europa
komen, aan te passen. Bij elke te
nemen beslissing moet altijd worden
gespeurd naar de achtergronden,
naar de drijfveren van een bepaald
plan of voorstel. Het drammerige
gedoe van het gelijkheidsideaal komt
uit de mens die zich autonoom waant
en die zich niet afhankelijk wil weten
van wie dan ook; niet van God maar
ook niet van de medemens, zelfs niet
van hem of haar met wie men de
meest intieme relaties onderhoudt.
De staatssecretaris zal mij simpelweg voorhouden dat Nederland
gebonden is aan de verplichting die
voortvloeit uit de Europese richtlijn
van 19 december 1978. Dat is de
derde Europese richtlijn waarin gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
voor 1 januari 1985 in de sociale
zekerheidsstelsels moet zijn doorgevoerd. Daar valt juridisch geen speld
tussen te krijgen, maar dat is voor mij
niet het eind van alle tegenspraak. Ik
acht het namelijk betreurenswaardig
dat deze staatssecretaris die ook deel
uitmaakte van het kabinet Van Agt I er
destijds mee heeft ingestemd dat
Nederland de derde richtlijn aanvaardde.
Het betekent immers dat de vrije
beleidsruimte voor de Nederlandse
overheid om een eigen beleid ter zake
te voeren, nihil is geworden. Terwijl
op tal van fronten in de Europese
gemeenschappen nog schier onoverkomelijke problemen liggen en de
lid-staten het op vele terreinen niet
eens zijn, valt waar het gaat om het
doordrijven van het gelijkheidsideaal
grote eensgezindheid te bespeuren.
De conclusie kan niet anders zijn, dan
dat Europa dat in grote delen getekend
wordt door het gedachtengoed dat
aan de Franse revolutie is ontsproten,
Nederland de wet voorschrijft. Juist
waar het hier om zulke fundamentele
zaken gaat als de positie van man en
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van de uitkeringen, algemeen gesteld,
inkomensafhankelijk maakt en
hiermee de hoogte van de uitkering
niet meer koppelt aan de betaling van
premie.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Op het eerste gezicht lijkt
het onderhavige wetsvoorstel nogal
onschuldig. Het gaat immers om het
uitvoeren van een Europese richtlijn
die ook Nederland heeft aanvaard,
waarvoor een technische aanpassing
van de premieheffing AOW en enkele
andere sociale verzekeringen wordt
voorgesteld. Schijn bedriegt niet
zelden, ook in dit geval. Laat mij dit
duidelijk mogen maken.
In de considerans wordt gesteld dat
het wenselijk is, in de AOW het stelsel
van premieheffing in overeenstemming te brengen met het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. Dat het wenselijk is, deze
wijziging aan te brengen, staat voor
mij allerminst vast, al geef ik direct
toe dat de uitwerking van het wetsvoorstel aantrekkelijke kanten heeft. Uit
rechtvaardigheidsoverwegingen is het
goed dat bij de premieheffing zogeheten tweeverdieners niet langer
worden bevoordeeld boven degenen
die, zoals regel dient te zijn, als enige
de kost verdienen voor zich zelf en
eventuele gezinsleden. Bovendien
heeft het voorstel niet onaantrekkelijke
uitkomsten voor de fondsen en dit is
in deze tijden zeker niet te versmaden.
Men kan zich voorstellen dat
dergelijke effecten al reden genoeg
zijn tot wijziging van de premieheffing,
maar dit zou een bijzonder opportunistische redenering zijn, waarbij het
doel de middelen zou heiligen. Ik zei
reeds dat de wenselijkheid tot wijziging
van de bestaande regeling voor mij
geenszins vaststaat, omdat als reden
voor deze wenselijkheid wordt
opgevoerd het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.
Dit acht ik een uiterst belangrijk
gegeven. Het beginsel van gelijke
behandeling wordt van lieverlee een
dekmantel waaronder alle mogelijk te
bedenken verschillen tussen mannen
en vrouwen moeten worden weggewerkt, ook waar het gaat om onderscheiden taken en verantwoordelijkheden die vrouw en man hebben. Man
en vrouw zijn gelijkwaardige schepselen van God, maar niet gelijk.

vrouw, alsmede de van God gegeven
instelling als huwelijk en gezin, is dat
des te betreurenswaardiger.
Nu kan de regering in de schriftelijke
stukken wel stellen dat gelijke behandeling van mannen en vrouwen ook
voor haar beginsel van haar beleid is,
dat laat onverlet de vraag of zij met
dit beleid wel zo'n haast had gemaakt
als deze richtlijn er niet was geweest.
Is het nu een heilig moeten van dit
kabinet of is het het gewoon nakomen
van een eenmaal aangegane verplichting? Wil de staatssecretaris mij
trouwens ook laten weten hoe het nu
met de andere lid-staten in dit opzicht
is gesteld, zoals hij heeft toegezegd te
doen tijdens de UCV Harmonisatie
Overlijdensuitkeringen?
Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel
om tot individualisering bij de
premieheffing sociaie zekerheid over
te gaan, komt voort uit een verkeerde
geest die het individu centraal stelt en
die niet langer rekening houdt met de
verbanden waarin de mens is geplaatst
en waarin de mens leeft en verantwoordelijkheid draagt. Ik wil de
staatssecretaris, die in de loop van dit
debat al op tal van technische details
aan de tand is gevoeld, vragen hoe hij
denkt over de relatie tussen individualisering enerzijds en het recht van de
sterkste anderzijds. Door meer en
meer nadruk te leggen op het individu
als uitgangspunt van beleid, verdwijnt
de verantwoordelijkheid uit het zicht
die mensen ten opzichte van elkaar
hebben omdat ze samenleven.
Het egoïsme en het opkomen voor
eigen recht krijgen dan de overhand
en de overheid moet maar zien dat
alles conform de regels verloopt. Ik
acht het hoogst betreurenswaardig
dat in dit wetsvoorstel al niet meer
wordt uitgegaan van het gezin als de
cel van de samenleving, maar dat het
beleid er in feite van uitgaat dat in elk
gezin of in elke leefeenheid van twee
of meer personen er twee inkomens
zijn. Acht de staatssecretaris dit te
verdedigen of is het een kwestie van
anticiperen op de gewenste situatie
dat man en vrouw beiden betaald
werk doen, al of niet verplicht?
Mijnheer de Voorzitter! Dat de man
het hoofd van het gezin is en als
zodanig in de wetgeving zou moeten
worden erkend, komt in deze gedachtenwereld uiteraard helemaal niet
meer aan de orde. Het zal duidelijk
zijn dat er bij mijn fractie weinig
behoefte bestaat aan het wetsvoorstel
als geheel. Dat zal ook het geval zijn
als wij later komen te spreken over de
individuele uitkeringsrechten. Dat
daarmee een eind wordt gemaakt
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aan de onrechtvaardige situatie dat
twee ongehuwd samenwonenden een
hogere AOW-uitkering krijgen dan
gehuwden is natuurlijk prachtig, maar
het middel is vanwege de achterliggende motivatie niet te verdedigen. Ook
het feit dat de gehuwde vrouw straks
zelfstandig recht op een AOW-uitkering
heeft als zij eerder 65 jaar is dan haar
man, doet aan dit standpunt niet af.
Haar man heeft immers totdat zij 65
jaar was altijd voor haar gezorgd en
waarom zou dit niet langer het geval
zijn, als zij eerder dan hij 65 wordt?
Nu kan men mij tegenwerpen, dat er
inmiddels een groot aantal gezinnen
is waar beide partners werken, maar
betekent dit dat deze ontwikkeling
door de overheid gestimuleerd moet
worden?
Gelet op het streven naar een
verantwoorde samenleving past juist
een ontmoedigingsbeleid. In dit
verband is het verhelderend het
advies van de Raad van State te lezen
over het oorspronkelijke wetsvoorstel
18515. De Raad verwerpt daarin een
toekomstige situatie, waarin de al dan
niet jongere levensgezel van een
verzekerde van 65 jaar of ouder
genoodzaakt wordt betaalde arbeid te
verrichten om zich van een bestaansminimum te verzekeren. Mijn fractie is
van oordeel dat door een verzelfstandiging van zowel de premieheffing als
de uitkeringen in elk geval de deur
naar het ontstaan van zo'n situatie
wordt opengezet.
Ik heb een enkele korte opmerking
over de technische aspecten van het
wetsvoorstel. De effecten van verzelfstandiging van het premieheffingsstelsel, dat door het vervangen van de
huidige maximum gezinspremie door
een individueel maximum op dezelfde
hoogte alleenverdieners worden
ontzien terwijl zogenoemde tweeverdieners worden geconfronteerd met
een lastenverhoging, hebben de
instemming van mijn fractie. Wel wil
ik constateren dat er desondanks zo'n
10% verschil blijft in het vrij besteedbaar inkomen ten voordele van de
zogenoemde tweeverdieners. Verwijzend naar onze bijdrage aan het
wetsvoorstel tweeverdieners, achten
wij dat voordeel ongewenst.
Dat de premievrijstellings- en
reductieregeling wordt gehandhaafd
is een goede zaak. Dat geldt eveneens
voor de oplossing van hogere premielasten van zelfstandigen via een
nieuwe regeling van de meewerkwinst.
Meer moeite heeft mijn fractie met de
handhaving en daarmee de definitieve
verhoging van de premie-inkomens-
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grens met f 7000. Er doet zich hierbij
een spanning voor tussen het solidariteits- en het equivalentiebeginsel. Dat
is duidelijk. Minder duidelijk echter is
waarom de regering kiest voor de
verhoging van de premie-inkomensgrens, juist op het niveau van anderhalf
tot tweemaal modaal. Is de staatssecretaris bereid mij hierover enige
opheldering te verschaffen?
Het risico van insolvabiliteit van de
belastingplichtige zal bij de fondsen in
plaats van bij het Rijk worden gelegd.
Hoe groot is de omvang van die
insolvabiliteit? Dienen onder niet
ingevorderde premies ook de oninbare
premies te worden verstaan? Heb ik
het juist begrepen dat het overhevelen
van het risico naar de fondsen
uiteindelijk toch een voordeel van f80
min. oplevert voor die fondsen? Dat is
het saldo van de meeropbrengst
opslagpremies a f180 min. minus de
kosten van de premievrijstellings- en
de reductieregeling a f 100 min. Tot
welke meerkosten voor het Rijk leidt
de verzelfstandiging van de AOW-premieheffing ten gevolge van de
tweeverdieners die beiden ambtenaar
zijn?

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Als dit kabinet het
woord 'gelijke behandeling' in de
mond neemt, moet je opletten, laat
staan als het woord 'gelijke behandeling' prijkt bovenaan het wetsontwerp
dat de regering nu heeft ingediend en
dat hier behandeld wordt. Onze
indruk is dat gelijke behandeling vaak
neerkomt op een verwaterde individualisering zonder uitzicht op echte
verzelfstandiging. 'Verzelfstandiging'
betekent in onze visie een inkomen
waarvan je zelfstandig kunt rondkomen.
Wij hebben de indruk - de feiten
geven ons overigens gelijk - dat
gelijke behandeling vaak ook door de
regering wordt gebruikt als een
middel om tot bezuiniging te komen
en bovendien de kostwinnersbegrippen in de sociale zekerheid te versterken, anders gezegd kostwinnersbegrippen in te voeren in wetgeving
waarin tot nu toe kostwinnersbegrippen ontbreken. Gelijke behandeling
wordt door de regering aangenomen
als een algemeen maatschappelijk
belang. Met een beroep op een
algemeen maatschappelijk belang kan
er flink worden bezuinigd. Wij vinden
dat geen basis voor een serieuze
behandeling van de individualisering
van de wetgeving. Dergelijke maatregelen en niet de vrouwen die ervoor
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pleiten geven immers individualisering
een slechte naam.
Per 1 januari 1985 zal betreffende
de uitkeringskant van de AOW niet
aan de EEG-richtlijn worden voldaan.
Het wetsontwerp gelijke behandeling
van de AOW is zo laat ingediend en
het bevat bovendien zoveel complicaties en inkomenstoetsen, dat de
invoering van deze wet niet per 1
januari 1985 kan ingaan, ook al kan
dat later alsnog met terugwerkende
kracht.
In ieder geval hebben wij dit
wetsvoorstel niet kunnen afhandelen
voor 1 januari 1985.
Anders ligt het met de gelijke
behandeling voor de premieheffing.
Zo ontstaat de situatie die wij vaker
hebben gezien, namelijk dat wanneer
het geld oplevert, individualisering
voor deze regering een koud kunstje
blijkt te zijn; als het geld kost, blijkt
dat echter niet zo te zijn. Daarom
vinden wij het een vervelende zaak
dat de premie- en de uitkeringskant
bij de AOW nu gescheiden worden
behandeld. Een gescheiden behandeling van de premie- en de uitkeringskant bedekt immers de tegenstrijdigheid die in deze wetsvoorstellen
besloten ligt.
Zelfs als je over het feit heenstapt
dat premieheffing eerder dan de
uitkeringskant wat de gelijke behandeling betreft wordt behandeld, is er
nog geen sprake van echte gelijke
behandeling. De premieheffing in dit
wetsvoorstel wordt wel geïndividualiseerd, maar wat de uitkeringskant in
de AOW betreft wordt er wel degelijk
rekening gehouden met het inkomen
van de partner. Dat is dus in feite een
invoering van het kostwinnersmodel
in de volksverzekering. Afgezien van
het feit dat naar onze mening de
invoering van dit model niet zal
werken omdat het een geweldige
controle van staatswege vergt, is het
ook niet wat wij onder gelijke behandeling verstaan. Je kan kiezen voor
een gezinsmaximum, een gezinsmodel, een leefeenheidmodel in de
uitkering, maar dat moet dan ook
gebeuren aan de kant van de premieheffing. Dat zou in strijd zijn met de
EG-richtlijn. Als je echter, conform
diezelfde EG-richtlijn, wel kiest voor
een gelijke behandeling van de
premiekant, zul je dat ook in zijn
totaliteit voor de uitkeringskant
moeten doen. Als dat niet gebeurt, is
gelijke behandeling slechts een gelijke
behandeling van leefeenheden en niet
van mannen en vrouwen.
De keuze van de regering is opnieuw
een verzwaring voor de tweeverdie-
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ners. Omdat daarover vanmiddag al
genoeg is gezegd, kan ik het kort
maken. Steeds dezelfde groepen
worden natuurlijk door een aantal
wetsvoorstellen getroffen. Het is juist
dat mensen die allebei werken een
geweldige verzwaring krijgen in
lasten als dit wetsvoorstel in werking
treedt. Mevrouw Ter Veld van de
Partij van de Arbeid heeft al gezegd
dat dit wetsvoorstel zeer aanzienlijk
financiële gevolgen zal hebben voor
de tweeverdieners. Misschien zullen
die gevolgen wel groter zijn dan die
tengevolge van detweeverdienerswet.
Er wordt gezegd dat deze verzwaring
slechts geldt voor hoge inkomens. Als
je uitgaat van het gezinsinkomen,
betekent dit wetsvoorstel inderdaad
een aanzienlijke verzwaring voor
middeninkomens en hoge inkomens.
Je kunt natuurlijk ook een andere
redenering opzetten door te kijken
naar de individuele inkomens, dat wil
zeggen de twee verschillende inkomens die binnen een leefeenheid
worden verdiend. Dit wetsvoorstel zal
in dat geval ook een verzwaring
kunnen zijn voor een partner die een
laag inkomen heeft maar het ongeluk
of misschien het geluk heeft, te leven
met een partner die een hoger
inkomen heeft. In dat geval kan ook
dit wetsvoorstel een verzwaring
inhouden voor een laag inkomen,
verdiend door één individu.
Ons grootste bezwaar tegen het
wetsvoorstel is dat in feite het werk
van gehuwde vrouwen hiermee
opnieuw zwaarder wordt belast. Naar
onze mening is de EG-richtlijn er niet
om nog eens zwaardere lasten te
drukken op het werk van gehuwde
vrouwen, terwijl bovendien de
opbrengst daarvan niet gebruikt
wordt voor de uitbreiding van haar
rechten. Laten wij wel wezen: als het
wetsvoorstel-gelijke behandeling
AOW - dat is dus de uitkeringskant in werking zal treden zoals de regering
dat wil, zal dat niet betekenen dat de
gehuwde vrouw daar nu zo ontzettend
veel mee opschiet. Er zal immers een
inkomenstoets plaatsvinden.

ontwerp in feite worden gekoppeld
aan bezuinigingen. De staatssecretaris
zegt wel dat het bedrag van 538
miljoen gulden niet nodig is voor de
uitwerking van de gelijke behandeling
van de AOW, maar dat is natuurlijk
niet waar, want als je zou streven naar
een betere gelijke behandeling in de
AOW dan de regering nu vaststelt,
zou je wel degelijk dit bedrag nodig
hebben voor de uitwerking van de
gelijke behandeling.
Staatssecretaris De Graaf: Dat is dus
ook geen bezuiniging. U bepleit een
verbetering en dat is een uitbreiding.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik bepleit
aan de uitkeringskant een verbetering
van het wetsontwerp. Daar gaat de
discussie over. Ik zie in dat dit geld zal
kosten. Daarom zeg ik dat de 538
miljoen gulden die als opbrengst uit
dit wetsontwerp naar voren komt, de
vermogenspositie van de fondsen
versterkt of gebruikt kan worden voor
premieverlichting.
Staatssecretaris De Graaf: U beschuldigde mij er zojuist van dat ik bezig
was door deze voorstellen te bezuinigen. Dat heeft u naar mijn mening
niet duidelijk kunnen maken.
Mevrouw Brouwer (CPN): Wij
praten over collectieve middelen. Dat
betreft ook de vermogenspositie van
de sociale fondsen. Het is een voordeel
voor de vermogenspositie van de
sociale fondsen. Dat is het uiteindelijke
effect van dit wetsontwerp. Dat zult u
toch met mij eens zijn.
Staatssecretaris De Graaf: Ik noem
dat geen bezuiniging. Het is het
gevolg van de verzelfstandiging. Ik
vind dat u aan begripsverwarring
doet.
Mevrouw Brouwer (CPN): Laat ik het
dan als volgt formuleren. De regering
streeft naar een vermindering van
collectieve lasten. Dat is een vorm van
bezuiniging, want je kan ook zeggen
dat wij de collectieve lasten juist
nodig hebben om de premierechten
voor onder andere vrouwen te
verbeteren. Nu worden de sociale
fondsen bevoordeeld, want de
vermogenspositie wordt versterkt
onder het motto van een gelijke
behandeling van mannen en vrouwen
in de AOW, want dat is de bedoeling
van dit wetsontwerp.

Nogmaals, dit is niet wat wij
verstaan onder uitvoering van de
EG-richtlijn. Bovendien krijgt gelijke
behandeling een slecht naam als blijkt
dat per 1 januari 1985 onder het
motto van inividualisering en gelijke
behandeling een bepaalde groep
mensen met een aanzienlijke lastenverhoging te maken krijgt.
Het is daarbij naar onze mening
onaanvaardbaar dat gelijkberechtiging
en gelijke behandeling in dit wets-

Staatssecretaris De Graaf: De collectieve lasten in verhouding tot het
nationaal inkomen nemen toe. Het is
iets anders hoe dat uitpakt voor de
premie, want er wordt meer uitgegeven.
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Mevrouw Brouwer (CPN): U heeft
natuurlijk geen wetsontwerp naar de
Kamer gestuurd met de motivering
dat het noodzakelijk is dat de vermogenspositie van de de sociale fondsen
wordt versterkt. Dat is niet de achtergrond van dit wetsontwerp. U heeft
dat niet beweerd, maar ik constateer
dat dit wel gebeurt. Ik constateer dat
het bedrag van 538 miljoen gulden
dat een deel van de opbrengst vormt
van het wetsontwerp, niet gebruikt
wordt voor de gelijkberechtiging van
mannen en vrouwen in de AOW,
maar voor de vermogenspositie van
de fondsen. Dan zijn er naar mijn
mening twee zaken aan de gang. De
regering wil dan van twee walletjes
eten. De regering zegt dat ze uitgaat
van gelijke behandeling, maar wil
tegelijkertijd met dit wetsontwerp ook
nog eens de vermogenspositie van de
sociale fondsen versterken.
Staatssecretaris De Graaf: Wilt u mij
eens aanwijzen waar dat in de stukken
staat?
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb de
stukken niet bij mij, maar ik heb dit
ook door de heer Linschoten horen
zeggen. Ik bevind mij dus wat dat
betreft in goed gezelschap uit het
oogpunt van de regering bezien. De
538 miljoen gulden kunt u vinden in
het staatje waarin staat wat de
opbrengst is van deze operatie, wat
de uitgaven zijn en wat het batig
saldo is.
De heer Hermsen (CDA): Ik wil
mevrouw Brouwer verzoeken om nog
eens goed de stukken na te lezen,
want daar staat uitdrukkelijk in dat,
voor zover de vermogenspositie geen
versterking behoeft - het versterking
behoeven daarvan kan zeer noodzakelijk zijn door het ineen zakken van de
vermogenspositie, wat ook wel eens
het geval is geweest - gedacht kan
worden aan premieverlaging. Daarop
ben ik ingegaan in mijn betoog.
Mevrouw Brouwer gaat nu gemakshalve voorbij aan de gedachte van
premieverlaging.
Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, u
heeft niet goed geluisterd. Ik heb
namelijk beide mogelijkheden
genoemd. Ik heb juist gezegd dat dit
wetsontwerp gepresenteerd wordt
aan de Kamer als een gelijke behandeling van de premieheffing voor de
AOW. Dat is de premiekant van de
gelijke behandeling in de AOW. De
uitkeringskant volgt nog.
Een normaal mens denkt, dat een
gelijke behandeling in premieheffing
gebruikt zal worden voor een gelijke
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behandeling in de uitkeringskant. Dat
nu, constateer ik, gebeurt met dit
wetsvoorstel niet.
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Mevrouw Brouwer had
uit de stukken kunnen weten wat er
gebeurt. Het resultaat, het saldo van
f538 min. waarover zij het heeft,
wordt gebruikt via de versleuteling
voor een premiedaling. Haar conclusie
is in zoverre juist, dat een deel van dit
wetsvoorstel wordt gebruikt in het
kader van het saneren van de collectieve sector.
Mevrouw Brouwer (CPN): Juist, dat
heb ik ook gezegd.
De heer Linschoten (VVD): Dat kan
niet alleen gebeuren via het wegwerken van collectieve tekorten en het
verbeteren van fondsposities, maar
ook via het verlagen van de collectieve-lastendruk. Het laatste is gebeurd,
en dat heb ik ook als argument in mijn
verhaal gebruikt. Op grond daarvan
zeg ik tegen de regering, dat zij de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen daarvoor niet kan gebruiken.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dan begrijp
ik ook niet waarom deze discussie
ontstaat. Wij constateren namelijk
hetzelfde.
De heer Linschoten (VVD): U zei het
verkeerd.
Mevrouw Brouwer (CPN): Na deze
discussie is het duidelijk dat wij van
mening zijn dat dit wetsvoorstel
wordt gebruikt voor andere zaken dan
de gelijkberechtiging van de AOW,
ten minste wat de uitkeringskant
betreft. Dat is een reden, waarom wij
vinden dat dit wetsvoorstel niet
bijdraagt aan een gelijke behandeling.
Bovendien heeft het nog een aantal
zeer schadelijke effecten. Eén van de
grootste bezwaren die wij op dit
moment hebben tegen dit wetsvoorstel, is dat er weliswaar wordt uitgegaan van een gelijke premieheffing en
dus ook van een extra opbrengst,
maar dat in het geheel niet duidelijk is
wat er met de gelijke behandeling van
de AOW gebeurt.
In dit wetsvoorstel wordt de
systematiek vastgelegd van de gelijke
behandeling in de premieheffing.
Naar de mening van mijn fractie lag
het voor de hand dat over de hoogte
van de maximumpremiegrens en over
de bestemming van de premieheffing
gepraat zou worden, tegelijkertijd met
de gelijke behandeling van de uitkeringskant van de AOW. De staatssecretaris zegt dat dit wetstechnisch gezien
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niet kan. Ligt het nu niet voor de
hand, dat er bij voorbeeld gekeken
wordt naar een overgangsregeling,
zodat de uiteindelijke vaststelling van
de premiehoogte en de bestemming
van de opbrengsten later kunnen
worden vastgesteld?
Natuurlijk kun je zeggen, dat je dit
wetsvoorstel accepteert, om daarna
zoals de VVD doet, bij het wetsvoorstel
gelijke behandeling nog eens te
praten over de bestemming van die
gelden. Het ligt echter veel meer voor
de hand om dat toch tegelijkertijd te
laten ingaan, en om ook het debat
tegelijkertijd te voeren. Ik vraag
nogmaals aan de staatssecretaris om
hierop in te gaan. Waarom heeft hij
bij voorbeeld niet gedacht aan een
overgangsregeling in die zin?
De heer Van Linschoten (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Dan is mijn
conclusie dat het standpunt van de
CPN ertoe leidt, dat een gelijke
behandeling van man en vrouw in de
AOW per 1 januari aanstaande
financieel gesproken niet tot de
mogelijkheden zal behoren.
Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, dat is
helemaal niet het standpunt van de
CPN. Zoals u weet, kan de gelijke
behandeling met terugwerkende
kracht plaatsvinden. Verder zijn er
mogelijkheden om te bekijken hoe je
met de premieheffing omgaat ter zake
van de financiën.
De heer Linschoten (VVD): Mevrouw
Brouwer, het gevolg van hetgeen u
als slot van uw betoog heeft uitgesproken, is dat het onmogelijk is om
volgend jaar in de sfeer van de AOW
vrouwen gelijke rechten te geven. Dat
kan alleen maar de conclusie zijn van
het betoog dat u zojuist heeft gehouden. Dat stel ik vast.
Mevrouw Brouwer (CPN): U kunt dat
wel vaststellen, maar het is onjuist.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De Voorzitter: De staatssecretaris van
Financiën heeft mij doen weten dat hij
vanavond inzake de tweeverdieners
niet meer zal antwoorden. Na de
avondpauzezal ik daarom de stemmingen over het wetsvoorstel speciaal
onderwijs aan de orde stellen. Daarna
kunnen wij doorgaan met de behandeling van de premieheffing, zover als
dat vanavond mogelijk is. Daarover
zullen wij dan niet meer stemmen,
omdat, zoals eerder is vastgesteld, dat
samenhangt met het voorstel inzake
de tweeverdieners.
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De heer Kombrink (PvdA): Het besluit
van het kabinet om vanavond niet
meer te antwoorden is van een niet
geringe orde, zeker omdat het kabinet
er in het overleg met de vaste commissie voor Financiën bij de Kamer
sterk op had aangedrongen om
vanavond tot besluitvorming te
komen, vanwege het verdere behandelingsschema in de Eerste Kamer en
de tijdige inwerkingtreding van het
wetsvoorstel. Daarom vraag ik u,
mijnheer de Voorzitter, om staatssecretaris Koning in de Kamer uit te
nodigen, zodat wij van hem iets meer
horen omtrent de redenen waarom
het kabinet vanavond niet zou kunnen
antwoorden.
De Voorzitter: Dat zal ik doen.
De vergadering wordt van 18.45 uur
tot 20.15 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de staatssecretaris van Financiën, die
het heeft gevraagd.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik moge u verzoeken,
vanavond de behandeling van het
wetsontwerp derde fase tweeverdieners niet voort te zetten. De mededeling van de geachte afgevaardigde de
heer Van lersel, dat hij geen gevolg
zal geven aan mijn dringend verzoek
om het door hem en de heer De Vries
ondertekende amendement in te
trekken, en de zeer indringende
vragen die ten aanzien van het
politieke effect daarvan door de heer
Kombrink zijn gesteld, hebben mij
genoopt het oordeel van de ministerraad in te roepen. Aangezien het niet
meer mogelijk bleek heden op een
zodanig tijdstip de ministerraad bijeen
te roepen dat daarover uitsluitsel kon
worden gegeven, moge ik u verzoeken
de behandeling van het wetsontwerp,
mijn beantwoording in tweede
termijn en de beantwoording door de
collega, uit te stellen tot de volgende
week.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het was tot nu toe een
leuk debat en alleen al daarom is het
betreurenswaardig dat de staatssecretaris dit verzoek doet. Het is ook een
merkwaardig verzoek. Het is immers
duidelijk dat de planning van de
Kamer om vanavond tot besluitvorming te komen was gebaseerd op een
overleg tussen de vaste Commissie
voor Financiën en de staatssecretaris.
Die besluitvorming diende op een
zodanig moment plaats te vinden dat
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ook de Eerste Kamer zich tijdig aan de
behandeling van het wetsontwerp zou
kunnen zetten en het wetsontwerp
tijdig in het Staatsblad zou kunnen
verschijnen. De staatssecretaris heeft
zich, toen daarover enige twijfel rees,
nog dinsdag jl. gewend tot de woordvoerders in dit debat om te bevorderen
dat de stemmingen vanavond zouden
plaatsvinden. Dit resulteerde dinsdag
jl. in een interventie bij de regeling
van werkzaamheden van de voorzitter
van de vaste commissie, de heer
Joekes, om dit te bepleiten.
Ditzelfde kabinet verzoekt nu
vanavond het antwoord van de
regering niet meer te doen plaatsvinden. Kennelijk is het plotseling niet
meer zo nodig dat er vanavond nog
besluitvorming plaatsvindt.
Er is een tweede reden waarom het
merkwaardig is. De escalatie in het
conflict tussen de regeringspartijen
tekende zich natuurlijk al gedurende
enige dagen af. Het debat van de heer
Nijpels met de heer De Vries in
Haagse Bluf van de vorige week, de
verkwikkende discussie tussen de
heren Van lersel en De Grave in In de
Rooie Haan van zaterdag jl., herhaalt
in een optreden in Den Haag Vandaag
op dinsdagavond maakten de situatie
zo dat het kabinet, rekening houdend
met situaties die zouden kunnen
optreden, tijdig voorzieningen had
kunnen treffen opdat in de ruime
pauze die het kabinet ter beschikking
stond, van half vijf tot nu, een ministerraadsvergadering kon plaatsvinden.
Mede met het oog daarop zou het
antwoord van de staatssecretaris toch
ook pas na de avondpauze aan de
orde komen.
En nu komt de staatssecretaris
mededelen dat het niet meer mogelijk
bleek de ministerraad bijeen te
roepen. Ik vraag op dat punt uitdrukkelijk om een nadere toelichting. Er
hadden tijdig voorzieningen kunnen
worden getroffen en het was zeer
voorzienbaar dat deze situatie zou
optreden. Dan had het toch zeer voor
de hand gelegen indien de ministerraadsvergadering inmiddels had
plaatsgevonden.
Dan zou de staatssecretaris wel
degelijk ook politiek in staat zijn
geweest te reageren. Het ligt daarom
zeer voor de hand te denken, dat er
meer aan de hand is. Ook daarover
zou ik de staatssecretaris opheldering
willen vragen.
Ik heb vanmiddag aan het eind van
mijn tweede termijn al geprobeerd
vooruit te lopen op de vraag, hoe het
verder moet met het amendement

van het CDA en of het wel of niet in
de rede ligt, dat daarop het onaanvaardbaar van het kabinet zou komen.
Ik heb toen verondersteld, dat het niet
zo simpel zou zijn en wel om drie
redenen. De eerste is, dat het CDA, de
politieke situatie natuurlijk zeer goed
kennend, de dringende oproep van de
staatssecretaris om het amendement
opnieuw in overweging te nemen,
met een enkele simpele zin in het
betoog van de heer Van lersel in
tweede termijn naast zich neer heeft
gelegd. Dat was vrij bruut tegenover
de staatssecretaris. Het werd ook
verder niet toegelicht.
Pas later in interruptiedebatten
werd er iets aan toegevoegd, maar
het was een kort en droog: neen, de
beide ondertekenaren van het amendement handhaven dat amendement.
De tweede reden was, dat de fractievoorzitter van het CDA niet voor niets
dat amendement had mede-ondertekend. Dat geeft de zware politieke
betekenis aan, die het CDA aan dat
wijzigingsvoorstel hecht. De derde
reden is, dat de minister-president
tijdens de algemene beschouwingen
een verlaging van het niveau van de
arbeidstoeslag zeer wel bespreekbaar
heeft gemaakt en toen niet de randvoorwaarde heeft voorzien die door
de staatssecretaris hedenmorgen is
toegevoegd, dat ook de andere
regeringspartij metzo'n wijzigingsvoorstel zou moeten instemmen. De
minister-president heeft dus het
hoofd van het CDA op hol gebracht.
Het CDA kon, afgaand op de
woorden van de minister-president
kennelijk veilig de positie innemen,
dat het dit wijzigingsvoorstel kon
indienen, want het was immers
bespreekbaar. Het werd niet voorzien
van een politieke lading: u moet het
uit uw hoofd laten, u moet het van u
afzetten, het kan niet, want het leidt
tot grote politieke moeilijkheden.
Inmiddels moeten, als de staatssecretaris nu niet in staat is te antwoorden,
er wel grote politieke moeilijkheden
zijn ontstaan. Ik heb vanmiddag ook
gezegd, dat het eventueel stemmen
van de VVD tegen het wetsvoorstel
voor deze staatssecretaris allerminst
een plezierige situatie zou zijn en dat
het misschien voor hem wel reden
zou zijn zich op zijn positie te beraden.
Mijn vraag is dus kortweg dit: Wat
is er nu politiek aan de hand? Heeft de
staatssecretaris inderdaad zijn
politieke positie in het geding gebracht? Is het inderdaad zo, wat op
zich zeer aannemelijk zou zijn vanwege
alle inbreng van de VVD in het debat
over het schenden van politieke
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Gelijke behandeling

Kombrink

bindingen die door het CDA waren
aangegaan, dat de VVD-bewindslieden
menen dat een ernstig politiek beraad
op hun positie in het kabinet nodig is,
kortom, dat er intussen langzamerhand
sprake is van een politieke crisissituatie? Is dus de echte reden waarom de
staatssecretaris nu niet in staat is te
antwoorden, dat voor de oplossing
van deze vraagstukken zelfs de tijd
tussen half vijf en kwart over acht
onvoldoende bleek te zijn? Mogen we
nu precies weten, wat er politiek aan
de hand is?

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie vindt het
werkelijk enig wat hier gebeurt. De
heer Kombrink vindt het uiterst
merkwaardig, dat de staatssecretaris
zich zo opstelt. Mijn fractie vindt het
werkelijk een fantastische vondst van
de staatssecretaris. Het is echt
geniaal. Het is het meest briljante wat
vandaag is gebeurd. Deze staatssecretaris heeft namelijk begrepen, dat de
CDA-fractie nu eenmaal in het
weekend wat gemakkelijker door de
kniëen gaat dan door de week.
Overigens vindt mijn fractie, dat als
het kabinet dan moet vallen, dat beter
vanavond nog kan gebeuren dan een
andere keer.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter. Het is duidelijk, dat
hetgeen zich hier vanmiddag heeft
voorgedaan, het noodzakelijk maakt
tijdens rustig overleg beraad te
voeren.
Wat de heer Kombrink en mevrouw
Groenman verder ook hebben
opgemerkt, ik heb aan mijn afgelegde
verklaring niets toe te voegen.

D
De heer Kombrink (PvdA): Ik vind, dat
de staatssecretaris er zich nu met een
Jantje van Leiden vanaf maakt, en
kennelijk is het nodig, dat hij tante
Truus raadpleegt. Dit is natuurlijk
beneden elke maat. Er worden een
aantal duidelijke vragen gesteld,
vanuit het gegeven, dat het kabinet
zelf eerder deze week - overeenkonv
stig een met de vaste commissie
gemaakte afspraak - op besluitvorming hedenavond heeft aangedrongen. Het kabinet, ruimschoots de tijd
hebbend voor politiek beraad,
verzoekt nu niet te hoeven antwoorden. Heel merkwaardig.
Vervolgens zijn politieke vragen
over de situatie gesteld. Als de
staatssecretaris echt niets wil zeggen:
het is natuurlijk erg moeilijk het uit
zijn mond te trekken. Ik meen, dat hij
tegenover de Kamer in alle redelijkheid
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Kombrink
en billijkheid gehouden is een betere
verklaring voor zijn verzoek te geven
dan te volstaan met de korte en
simpele mededeling, die hij zoeven
heeft afgelegd.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik zou toch graag een
reactie van de woordvoerders van de
regeringsfracties willen hebben over
het dringende besluit van de vaste
commissie voor Financiën, dat er
inderdaad vandaag gestemd moest
worden.

D
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Een debat, dat tot nu toe in
de openbaarheid is gevoerd, gaat nu,
als ik het goed begrijp, in de beslotenheid voortgezet worden. Dat belooft
nog wat. Ik vrees, dat het dan nog wel
even zal duren. Dat houdt in, dat wij
zullen overwegen een amendement in
te dienen om de uitvoering later te
laten ingaan.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Het spijt mij vanzelfsprekend, dat er vanavond niet kan
worden gestemd over het wetsontwerp. Ik heb er bij de vaste
commissie voor Financiën op aangedrongen dat hedenavond tot een
afsluiting zou worden gekomen. Het
verloop van het debat maakt het voor
mij noodzakelijk om in rustig politiek
overleg in de Ministerraad daarover
van gedachten te wisselen. Ik heb mij
ervan vergewist, dat dit heden niet
meer mogelijk was. Vandaar mijn
verzoek.
De Voorzitter: De algemene beraadslaging over de wetsontwerpen nrs.
18519, 18520 en 18 643 blijft dus
geschorst.

De heer Kombrink (PvdA): Kunt u
uitleggen, waarom het kabinet niet
eerder voorzieningen heeft getroffen
voor het houden van politiek beraad?
Dat was een van mijn vragen. De
Staatssecretaris kon toch voorzien,
dat die situatie zou ontstaan? Waarom
heeft de Minister-president nagelaten
om tijdig kabinetsberaad te arrangeren? De Staatssecretaris heeft er
enkele uren de tijd voor gehad. Als de
Kamer plant dat op een bepaalde dag
besluitvorming zal plaatsvinden, dan
is het normaal, dat tijdig een extra
ministerraadsvergadering wordt
ingelast. Waarom is dat niet gebeurd?
De Staatssecretaris kan er zich nu
toch niet op beroepen, dat het nu niet
is gebeurd?
Staatssecretaris Koning: De situatie is
zodanig, dat rustig beraad noodzakelijk
is. Het kon heden niet meer plaatsvinden.

D
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! In verband met de
toezegging van de staatssecretaris, in
tweede termijn gedaan, dat er over
een algemene maatregel van bestuur
met betrekking tot de afdelingen
speciaal onderwijs nog een overleg
zal plaatsvinden, verzoek ik u, de door
mij ten aanzien van deze kwestie
ingediende motie niet in stemming te
brengen maar aan te houden totdat
dat beraad heeft plaatsgevonden.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Van Ooijen stel ik voor, zijn
motie (18321, nr. 57) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat de amendementen op de
stukken nrs. 15, 16, 22, 42 en 62 zijn
ingetrokken.
Titel A.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel Overgangswet Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs (18321)
en over de motie-Van Ooijen over
afdelingen voor (voortgezet) onderwijs
aan scholen voor regulier onderwijs
(18321, nr. 57).
De Voorzitter: De heer Van Ooijen
vraagt heropening van de beraadslagingIk stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
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De artikelen A 1 en A 2 worden zonder
stemming aangenomen.
Titel B.
Het begin van artikel B wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan Ooijen (stuk nr. 13) tot invoeging
van een onderdeel Aa.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV
tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Gelijke behandeling
Speciaal onderwijs

De onderdelen A, B, Ba en C worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementMik (stuk nr. 50) tot invoeging van een
nieuw onderdeel Ca.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en het lid Janmaat tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is verworpen.
In stemming komt het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 43,1,
herdruk) tot invoeging van een nieuw
onderdeel Ca.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de overige op
stuk nr. 43 (herdruk) voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.
Onderdeel Ca (oud) wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 63, I).
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 63 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden beschouwd.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Franssen/Hermes (stuk
nr. 65).
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Franssen/Hermes
(stuk nr. 69, I).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66 tegen dit nader gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit nader gewijzigde amendement
de andere op stuk nr. 69 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.
In verband met de aanneming van dit
nader gewijzigde amendement wordt
het amendement-Mik (stuk nr. 51)
ingetrokken.
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Voorzitter
Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amendementen Franssen/Hermes (stukken
nrs. 63,1, 65 en 69,1), wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik merk op dat door de
aanneming van het nader gewijzigde
amendement-Franssen/Hermes (stuk
nr. 69, II) is ingevoegd een onderdeel
Da.
In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 23) eveneens tot invoeging van een onderdeel
Da.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
De onderdelen E, F en Fa worden
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik merk op dat door de
aanneming van het nader gewijzigde
amendement Franssen/Hermes (stuk
nr. 69, III) is ingevoegd een onderdeel
Fb.
In verband met de aanneming van dit
nader gewijzigde amendement wordt
het amendement-Van Ooijen (stuk nr.
11) ingetrokken.
Onderdeel G wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Mik (stuk nr. 72).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de CPN, de PPR, de
PSP, deEVPendegroepScholten/Dijkman voor dit nader gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat
het is verworpen.
Onderdeel Ga wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 60)
tot invoeging van een nieuw onderdeel
Gb.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de VVD en het lid Janmaat
tegen dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
In stemming komt het amendementMik (stuk nr. 49).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fradties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en het lid Janmaat tegen dit
amendement hebben gestemd en die
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van de overige fracties ervoor, zodat
het is verworpen.

Onderdeel R wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel Gb wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel S, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Franssen (stuk nr. 55, II) en het
amendement-Hermes/Franssen (stuk
nr. 44, II, herdruk), wordt zonder
stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Franssen/Hermes (stuk
nr. 63, II) is ingevoegd een nieuw
onderdeel Ge.
De onderdelen H t/m K worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan Ooijen (stuk nr. 17) tot het laten
vervallen van onderdeel L.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de VVD en het lid Janmaat
tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is verworpen.
Onderdeel L is dus aangenomen.
De onderdelen La en M t/m O worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementFranssen (stuk nr. 55, I) tot invoeging
van een nieuw onderdeel Oa.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, de RPF, het GPV en het lid
Janmaat tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

De onderdelen T en U worden zonder
stemming aangenomen.
Het begin van onderdeel V en de
artikelen 73 t/m 88 en 88a t/m 88e
worden zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 40,1).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR en de PSP tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 40 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden beschouwd.
Artikel 88f, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 40, I),
wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 88g t/m 88k worden
zonder stemming aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 55 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden beschouwd.

Het gewijzigde onderdeel V wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Oa (oud) en P worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Hermes/Franssen (stuk
nr. 71) tot invoeging vaneen onderdeel
CCa.

In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 44,1,
herdruk).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP
tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 44 (herdruk) voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.
Onderdeel Q, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Hermes/Franssen (stuk nr. 44,1,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.

Speciaal onderwijs

De onderdelen W t/m Z en AA t/m CC
worden zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP tegen dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
Onderdeel DD wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementMik (stuk nr. 52) tot invoeging van een
onderdeel DDa.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP en het lid
Janmaat tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
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Voorzitter
De onderdelen EE t/m GG worden
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel B wordt zonder
stemming aangenomen.
Titel C.
De artikelen C 1 t/m C 3 worden
zonder stemming aangenomen.
Titel D.
In stemming komt het amendementVan Ooijen (stuk nr. 21).
De Voorzitter: Ik merk op, dat dit
amendement in verband met de
aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 43, II,
herdruk) in die zin moet worden
gewijzigd, dat de aanhef wordt
gelezen: In titel D wordt artikel D1,
tweede lid, als volgt gelezen:.
Ik constateer, dat de aanwezige leden
van de fracties van het CDA, de VVD,
de SGP, de RPF, het GPV en het lid
Janmaat tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
Artikel D 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 43, II,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 28).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, D'66, de EVP, de
RPF, de groep Scholten/Dijkman, en
het lid Janmaat voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Artikel D 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 28), wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen D 3 t/m D 5 worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel D 6, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 40, II),
wordt zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 41,1).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Tweede Kamer
1 november 1984

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 41 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden
beschouwd.

Artikel E 32 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel D 7, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementenHermes/Franssen (stuk nr. 41,1 en II),
wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel D 8, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 41, III),
wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel E 33, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hermes/Franssen (stuk
nr. 70), wordt zonder stemming
aangenomen.

Titel E.
Artikel E 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 43, III,
herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 39, herdruk).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PSP tegen dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Artikel E 2, zoals het is gewijzigd door
de aannemng van het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 39, herdruk), wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen E 3 t/m E 18 worden
zonder stemming aangenomen.
De artikelen E 19, E 20, E 21, E 25 en E
26, zoals zij respectievelijk zijn
gewijzigd door de aanneming van de
amendementen-Hermes/Franssen
(stuknrs. 41, IV, V, VI, VII en VIII),
worden zonder stemming aangenomen.
Artikel E 27, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amendementen-Hermes/Franssen (stuk nr. 4 1 ,
IX en X), wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen E 28 en E 29, zoals zij
respectievelijk zijn gewijzigd door de
aanneming van de amendementenHermes/Franssen (stuk nrs. 41, XI en
XII), worden zonder stemming
aangenomen.
Artikel E 30 wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel E 31, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amendementen-Hermes/Franssen (stuk nrs. 41,
XIII, XIV, XV en XVI), wordt zonder
stemming aangenomen.

Speciaal onderwijs

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Hermes/Fransen (stuk
nr. 70).

Artikel E 34 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen E 35 en E 36, zoals zij
respectievelijk zijn gewijzigd door de
aanneming van de amendementenHermes/Franssen (stuk nrs. 41, XVII
en XVIII), worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 53).
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
Artikel E 37, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Hermes/Franssen (stuk nr. 53),
wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen E 38 en E 39 worden
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik merk op, dat door de
aanneming van het nader gewijzigde
amendement-Franssen/Hermes (stuk
nr. 69, IV) artikel E 40 is vervallen.
Artikel E 40 a en artikel E 41 worden
zonder stemming aangenomen.
Titel F.
Artikel F, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementenHermes/Franssen (stuk nrs. 41, XIX, XX
en XXI), wordt zonder stemming
aangenomen.

Titel G.
De artikelen G 1 en G 2 worden
zonder stemming aangenomen.
In verband met de aanneming van het
nader gewijzigde amendement-Franssen/Hermes (stuk nr. 69, V), wordt het
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 61)
ingetrokken.
Artikel G 2a, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Franssen/
Hermes (stuk nr. 69, V), wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Ooijen (stuk nr. 58).
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De Voorzitter: Ik contstateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het
GPV en het lid Janmaat tegen dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is verworpen.
In stemming komt het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 54).
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stemmen
is aangenomen.
Artikel G 3, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFranssen/Hermes (stuk nr. 54), wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen G 4 en G 5 worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel G 6, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementHermes/Franssen (stuk nr. 4 1 , XXII),
wordt zonder stemming aangenomen.
Titel H.
De artikelen H 2 t/m H 4 worden
zonder stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de eindstemming te houden op dinsdag 13
november aanstaande.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Namens haar voorzitter
roep ik de leden van de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur bijeen
in de eerste afdeling ter bespreking
van de wenselijkheid, of, in hoeverre
en zo ja, waarover de UCV van
aanstaande maandag moet worden
gehouden.
De heer Willems attentdeert mij erop,
dat het wellicht nuttig is dat daarbij
ook de leden van de vaste commissie
voor het Emancipatiebeleid aanwezig
zijn.
Ik constateer, dat hiertegen geen
bezwaar bestaat.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen.
Naar mij blijkt, wenst geen van de
leden hiervan gebruik te maken.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene
Ouderdomswet, de algemene Wedu
wen- en Wezenwet en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (invoe-
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ring gelijke behandeling van mannen
en vrouwen op het terrein van de
premieheffing ingevolge de volksverzekeringen) (18625)
en van:
- de motie-Groenman over extra
financiële ruimte voor de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid (18 625,
nr. 12).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben de Kamer er zeer
erkentelijk voor dat zij aan snelle
behandeling van het onderhavige
wetsontwerp heeft willen meewerken.
Daardoor is het mogelijk, de hierin
neergelegde voorstellen per 1 januari
1985 te verwezenlijken.
Met dit wetsontwerp heeft de
regering een eerste stap gezet op de
weg naar gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de AOW.
Vandaag is de premieheffing aan de
orde en over enige tijd komt de
uitkeringskant van de gelijkberechtiging in het kader van de AOW. Ik
hoop dat ook het tweede onderdeel
snel kan worden afgewikkeld.
De maatschappelijke opvattingen
over de rol van man en vrouw in de
samenleving en van het gezin veranderen. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in de wens dat mannen en
vrouwen gelijk worden behandeld.
Het stelsel van sociale zekerheid dient
met deze ontwikkeling mee te gaan.
Dit wordt in het algemeen niet
bestreden.
In EG-verband heeft de Nederlandse
regering zich dan ook volledig achter
dit streven naar gelijke behandeling
geschaard. De regering heeft de
realisering van de gelijke behandeling
met ingang van 1 januari 1985 tot
haar eigen doelstelling gemaakt en
houdt dan ook onverkort vast aan de
tijdige uitvoering van de derde
richtlijn. Het is dus niet Europa dat de
wet voorschrijft, zoals de heer
Leerling meende te moeten stellen.
De andere lid-staten zijn eveneens
ertoe verplicht, hun wetgeving voor 1
januari 1985 aan de derde richtlijn aan
te passen. Zijstellen overde voortgang
van deze wetgeving de commissie in
kennis. De commissie zal de lid-staten
echter pas na 1 januari 1985 in
gebreke kunnen stellen, indien de
wetgeving niet is aangepast. Hierin
bestaat nu dus geen inzicht.
De heer Leerling wees op een
rapport waarin het begrip indirecte
discriminatie door de lid-staten wordt
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ingevuld. Ik ben ertoe bereid, dit
rapport aan de Kamer toe te zenden.
Ik constateer met voldoening dat de
vorm waarin de gelijke behandeling is
gegoten, de verzelfstandiging, vrijwel
algemene instemming heeft. Alleen
bij de fracties van de RPF, de SGP en
de CPN hoorde ik bezwaren van meer
principiële aard, alhoewel ik tussen
deze groeperingen duidelijk verschillen in benadering en opvattingen
beluisterde.
Ook de heer Willems is het met de
gekozen vorm niet eens. Hij vindt dat
er sprake moet zijn van volstrekte
individualisering. Ik meen dat ook
mevrouw Brouwer zich in deze zin
heeft uitgelaten.
Met de verzelfstandiging heb ik in
ieder geval geenszins bedoeld, een
toekomstbeeld op te roepen waarin
iedere bejaarde voortaan afzonderlijk
en geïsoleerd van zijn medemens
wordt bekeken.
Wellicht kunnen wij hierover bij de
behandeling van de uitkeringswetsonwerpen uitgebreider van gedachten
wisselen. Dan komt met name de
toeslagregeling aan de orde waaruit
wel blijkt dat van atomisering van
samenlevingsvormen geen sprake is.
Ik zeg dit in reactie op de opmerkingen
die hierover door de heer Van der
Vlies zijn gemaakt. Wel wil ik de
gedachte bestrijden dat bij voorbeeld
de verzelfstandiging in de premieheffing zou moeten leiden tot vervreenv
ding of vereenzaming van individuen,
zoals de heer Van der Vlies heeft
opgemerkt. De waarde van welke
samenlevingsvorm dan ook in
maatschappelijk en in geestelijk
opzicht, blijft volledig overeind.
De opmerking van de heer Van der
Vlies over discriminatie in objectieve
zin, zou ik met het volgende voorbeeld
willen bestrijden. In de huidige AOW
heeft een gehuwde vrouw geen enkel
recht op ouderdomspensioen. Dat is
in objectieve zin een duidelijke
discriminatie. Toch kan ik mij voorstellen dat niet iedere vrouw dit ook als
zodanig ervaart. Ik hoop op dit punt
voor de heer Van der Vlies duidelijk te
zijn geweest.
Ik kom nu bij het punt van de
gesplitste behandeling van de
ingediende voorstellen, de premiekant
en de uitkeringskant.
Een aantal vertegenwoordigers
heeft opmerkingen gemaakt over de
splitsing van beide onderdelen van de
gelijke behandeling in het kader van
de AOW. Mevrouw Ter Veld verwijt
de regering dat zij niet eerder met de
voorstellen is gekomen. De heer
Linschoten stelt dat, vanwege de
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ingewikkeldheid van de uitkeringssystematiek, de regering er in redelijkheid
niet van uit had mogen gaan, dat een
snellere parlementaire behandeling
tot de mogelijkheden had behoord.
Mevrouw Brouwer heeft zich in gelijke
bewoordingen uitgelaten. Laat ik
voorop stellen, dat een gezamenlijke
behandeling van de voorstellen voor
een gelijke behandeling met betrekking
tot de uitkerings- en de premiekant
verreweg ook mijn voorkeur zou
hebben gehad. De adviesprocedure
heeft bijna alle tijd die staat voor de
aanpassing van de AOW in beslag
genomen.
Ik deel ter herinnering mede, dat de
adviesaanvragen uit 1981 dateren. Het
is evenwel uitgesloten dat de regering
zonder de adviezen van een aantal
belangrijke maatschappelijke organisaties en groeperingen een beslissing
zou hebben kunnen nemen. In
antwoord op een vraag van de heer
Willems kan ik meedelen dat de
adviesorganen hierover regelmatig
zijn gerappelleerd. Vandaar de nu
ontstane situatie.
Ik heb er uiteraard begrip voor, dat
deze Kamer eveneens voldoende tijd
en gelegenheid heeft gevraagd om
zich uit te spreken over de uitkeringskant van de gelijkberechtiging van
man en vrouw in de AOW. Ik erken
ook, dat het uitkeringssysteem door
het voorstel voor inkomensafhankelijke toeslagen er niet eenvoudiger op
wordt. Ik heb dat al eens eerder in
deze Kamer toegegeven. Een zo
belangrijke materie als deze vergt
daarom een goede voorbereiding en
is niet gebaat bij ondoordachte
beschouwingen en beslissingen. Het
is immers de bedoeling het gezicht
van de AOW weer voor vele jaren
opnieuw te bepalen. Overigens wil ik
aan het adres van de heer Linschoten
nog opmerken, dat de door hem
aangehaalde passage uit de memorie
van toelichting geenszins als een
verwijt aan het adres van de Kamer is
bedoeld. Toch wil ik, zoals gezegd, de
datum vam 1 januari 1985 als invoeringsdatum voor de gelijke behandeling blijven zien.
Een en ander leidt helaas onvermijdelijk tot de thans gekozen constructie.
Ik constateer dat de heer Hermsen tot
dezelfde conclusie komt. Aan de
premieheffingskant betekent dit dat
de wetgeving voor 1 januari 1985
moet zijn gerealiseerd. Het is in
Nederland immers een goed gebruik
dat lastenverzwaringen die in bepaalde
situaties kunnen optreden niet met
terugwerkende kracht worden
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opgelegd. Om ervoor te zorgen dat
een gelijke behandeling aan de
premie- en aan de uitkeringskant in de
tijd samenvallen, zal aan de uitkeringsrechten wel terugwerkende kracht
worden verleend. Dat levert in
verband met het verlenen van
voordelen ook geen enkel probleem
op.
Mevrouw Ter Veld vraagt in dit
verband een uitdrukkelijke toezegging.
Ik wil haar verwijzen naar de nota van
wijzigingen op wetsontwerp 18 515,
waarin de bepaling is opgenomen dat
met betrekking tot de gehuwde
vrouwen die ouder zijn dan 65 jaar
wier man nog geen 65 jaar is, dus
exact de groep die voordelen aan de
gelijke behandeling kan ontlenen, de
nieuwe bepalingen terugwerken tot 1
januari 1985. Hiermee wordt dan ook
impliciet aan de verplichtingen
voldaan, voortvloeiende uit de
richtlijn. Ik zeg dit mede naar aanleiding van een opmerking van de heer
Van der Vlies.
Mevrouw Ter Veld heeft nog een
beschouwing gehouden over het
gegeven dat volksverzekeringen door
middel van premies worden gefinancierd. Ik begrijp dat zij er voorstander
van is deze verzekeringen uit de
algemene middelen te financieren.
Het zou te ver voeren in het kader van
de voorstellen die nu aan de orde zijn
deze principiële discussie te voeren.
Daarom stel ik haar ook voor bij de
mondelinge behandeling op 7
november a.s. over het financieringsstelsel van de sociale verzekering
hierop nader terug te komen. Er zal
ongetwijfeld voldoende reden zijn om
daarop verder in te gaan.
Wat de opmerking betreft van
mevrouw Ter Veld over de premievrijstelling voor de AKW voor ongehuwde
vrouwen boven de 45 jaar, geef ik
onmiddellijk toe dat dit een wat
vreemde inbreuk is op het overigens
consistente premiesysteem. Uiteraard
is het historisch verklaarbaar. Hoe dat
zo is gekomen zal mevrouw Ter Veld
ongetwijfeld zelf weten. In dit kader
ben ik wel bereid te overwegen of wij
met deze vrijstelling moeten doorgaan.
Ik wil deze vrijstelling overigens niet
zien in het kader van het ontzien van
oudere ongehuwde vrouwen, waarop
in de motie van mevrouw Van
Leeuwen werd gedoeld en waarnaar
mevrouw Ter Veld ook heeft verwezen.
Ik kom op de wijze van verzelfstandiging. Een aantal woordvoerders
heeft de verleiding niet kunnen
weerstaan om nu ai zijdelings of net
als mevrouw Groenman nogal
fundamenteel op de wijze van
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verzelfstandiging in de uitkeringssfeer
met betrekking tot de AOW in te gaan.
Mevrouw Brouwer spreekt over een
kostwinnerssysteem. Zij vindt dat
door het uitkeringssysteem het werk
van gehuwde vrouwen zwaarder
wordt belast. In dit kader wil ik daar
niet uitgebreid op ingaan. Bij de
behandeling van wetsontwerp 18515
zal hiervoor ruimschoots gelegenheid
zijn. Wel heb ik uiteraard goede nota
genomen van de voorbeschouwingen
die in dit debat over dat onderdeel
van de gelijkberechtiging zijn gegeven.
De heer Linschoten (VVD): Het
probleem waarmee wij op dit moment
worden geconfronteerd is dat het
inderdaad noodzakelijk is beide
wetsontwerpen gesplitst te behandelen. Op het moment dat dit premiewetsontwerp is vastgesteld en in het
Staatsblad staat, moeten wij de
discussie over het uitkeringsdeel nog
plenair voeren. Mocht de wetgever
een aantal wijzigingen aanbrengen in
dat wetsontwerp, die uiteraard ook
consequenties nebben in financieel
opzicht, kan de staatssecretaris dan
ook hier bevestigen dat er mogelijkheden zijn om na de behandeling van
het tweede wetsontwerp in de
premiesfeer alsnog zodanige veranderingen aan te brengen dat er in de
betrokken fondsen geen gaten
ontstaan?
Staatssecretaris De Graaf: Die
mogelijkheid is altijd aanwezig. Het
hangt enigszins af van het moment
waarop dat wetsvoorstel in de Kamer
plenair wordt behandeld. Mocht dat
daardoor onvoldoende tijd opleveren
om er in de premievaststelling per 1
januari 1985 al rekening mee te
houden, dan is het altijd mogelijk, op
een later tijdstip in 1985 alsnog
rekening daarmee te houden. In die
zin behoeft dat dus geen problemen
op te leveren.
De heer Linschoten (VVD): Dat
betekent dus dat een eventuele
amendering van het wetsvoorstel in
de richting van verzelfstandiging op
zichzelf geen gaten schiet?
Staatssecretaris De Graaf: Zeer zeker
niet. Nogmaals, als zou blijken dat 1
januari 1985 geen haalbare kaart is, is
een correctie in de loop van 1985
altijd mogelijk. In die zin kan dan voor
1985 een volkomen dekking worden
geschapen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil graag
een aanvullende vraag stellen. Begrijp
ik het goed dat u zegt dat het mogelijk
zou zijn dat een gedeelte van de
opbrengst die in het wetsvoorstel
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wordt geraamd, te weten f538 min., in
de loop van het volgend jaar toch ter
beschikking komt van de gelijke
behandeling in het kader van de AOW?
Het zou dus mogelijk zijn?
Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp
eerlijk gezegd uw vraag niet zo goed,
omdat in het wetsvoorstel dat de
uitkeringskant regelt ook duidelijk die
verzelfstandiging aan de uitkeringskant is geregeld en is aangegeven, zij
het op een bepaalde manier. Ik weet
dat er in de Kamer verschillend
wordt geoordeeld over bij voorbeeld
de vraag of de toeslag die in een
aantal gevallen moet worden gegeven,
al of niet inkomensafhankelijk moet
zijn. Ik dacht dat de vraag van de heer
Linschoten daarop betrekking had. Dit
heeft uiteraard invloed op de opbrengst van deze maatregel.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is
duidelijk. Ik begrijp uit uw antwoord
op de vraag van de heer Linschoten
dat hetgeen ik bedoel in de loop van
1985 mogelijk is, ook als daarvoor
extra dekking nodig is. Mijn aanvullende vraag was of ik het goed begreep
dat de f 538 min., te weten de opbrengst van dit wetsvoorstel, in de
loop van 1985 gebruikt zou kunnen
worden voor een wijziging van het
wetsvoorstel dat nog behandeld zal
worden en dat misschien geld kan
gaan kosten.
Staatssecretaris De Graaf: Volgens
onze berekening is er een saldo van
zo'n f500 min. Als anders wordt
geoordeeld over de invulling van
inkomensafhankelijkheid, dan is dat
saldo een ander bedrag. Dat is een
gegeven waarmee wij dan in 1985
rekening moeten houden. U zult
begrijpen dat ik het wetsvoorstel met
betrekking tot de inkomenstoets zal
verdedigen. Ik hoop dan ook dat de
voorstellen niet zullen worden
veranderd.
De verzelfstandiging betekent aan
de premieheffingskant dat iedere
verzekerde alleen over het eigen
inkomen premie betaalt en wel tot het
individuele maximum. Alle koppelingen van de ene echtgenoot aan de
andere in het kader van de AOW
verdwijnen. Zo zal de vrouw de
schuldige nalatigheid in de premiebetaling van haar echtgenoot tijdens
hun huwelijk niet meer toegerekend
worden. Voorts wordt het inkomen
van de gehuwde vrouw niet meer bij
het inkomen van haar man geteld. De
teveel betaalde premie AOW/AWW
wordt niet automatisch aan de
gehuwde man terugbetaald, maar
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rechtstreeks aan degene bij wie te
veel is ingehouden. Dit systeem sluit
goed aan op een zelfstandig recht op
ouderdomspensioen op ieders eigen
pensioengerechtigde leeftijd. Er is dan
ook sprake van een consistente
systematiek. Als ik de reacties goed
beluister, hoor ik van een aantal
zijden het verwijt dat de regering
alleen dan qua systematiek de
individualisering propageert als dat
financieel gunstiger uitpakt.
Ik behoef maar te verwijzen naar
mevrouw Groenman, mevrouw
Brouwer en de heer Willems. Ik spreek
overigens liever over 'verzelfstandiging'. Onder 'individualisering' versta
ik een vorm van gelijke behandeling
die tevens een volstrekte onafhankelijkheid van man en vrouw ten opzichte
van elkaar inhoudt. Dat is niet het
centrale uitgangspunt van de nieuwe
opzet van de AOW. Verzelfstandiging
houdt ook een gelijke behandeling in,
maar behoeft niet noodzakelijk een
individualisering te betekenen. Zowel
aan de uitkerings- als aan de premiefheffingskant is sprake van verzelfstandiging. Daaraan doet niet af dat bij de
premieheffing tevens gesproken kan
worden van volledige individualisering.
De heer Schutte heeft naar de
toeslag gevraagd en naar de vorm
waarin deze moet worden gegoten.
De toeslag heeft als functie, te
voorkomen dat bejaarden moeten
rondkomen van een pensioen onder
het minimumniveau, zodat zij geen
beroep behoeven te doen op een
aanvulling in het kader van de ABW.
Deze minimumbehoeftefunctie
behoeft uiteraard niet per se in de
AOW zelf te worden ondergebracht. In
dit kader kan men ook denken aan bij
voorbeeld een gezinstoeslagwet die in
discussie is in het kader van de
integratie van de loondervingsverzekeringen. Ik heb dit voorshands echter
wel voor de AOW de beste oplossing
gevonden.
De heer Schutte (GPV): Ik begrijp de
laatste zin niet helemaal. Betekent dit
nu dat u voorshands gekozen heeft
voor een toeslag binnen de AOW of
heeft u voorshands de voorkeur
gegeven aan een gezinstoeslagwet?
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb voor
de AOW de voorkeur gegeven aan
een oplossing binnen de AOW zelf. De
heer Schutte weet dat in het kader
van de loondervingsverzekeringen
sprake is van een aparte gezinstoeslagwet, die overigens niet ondergebracht wordt in het kader van de
ABW, maar als onderdeel, als vangnet
in het kader van de loondervingsverzekeringen. Op zichzelf is het dan
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denkbaar dat zo'n toeslagenwet ook
voor andere wetten een functie
verkrijgt. Ik ben van mening dat de nu
gekozen oplossing voorlopig de beste
is.
De heer Schutte (GPV): Dat was ook
de strekking van mijn vraag, omdat
men dan binnen de sfeer van de
volksverzekeringen blijft.
Staatssecretaris De Graaf: De andere
mogelijkheid waarover ik sprak,
fungeert als vangnet bij de loondervingsverzekeringen. De functie is
overigens in beginsel ongeveer
dezelfde.
Over de premie-inkomensgrens en
het niveau ervan heb ik in deze Kamer
uiteenlopende ideeën gehoord. Er
wordt zowel gepleit voor verlaging als
voor verhoging en voor afschaffing
van de premie-inkomensgrens. De
heer Linschoten heeft in een uitgebreid
betoog mijn aandacht voor deze
materie gevraagd. De huidige grens
zal volgens de regeringsplannen
voortaan de verhouding aangeven
tussen ieders eigen pensioen en het
bedrag dat door iedere verzekerde
afzonderlijk aan premie is betaald.
Over deze verhouding valt uiteraard
te twisten. De regering vindt deze nog
acceptabel in de verhouding tussen
premieen uitkering. Ik heb er overigens
nota van genomen dat volgens de
heer Hermsen de grens nu wel bereikt
is.
In 1957, toen de AOW tot stand
kwam, is niet bewust gekozen voor
een vaste verhouding. Evenmin heeft
er later een behoefte bestaan om
criteria te formuleren met toepassing
waarvan een gelijke ontwikkeling
werd gegarandeerd van uitkering en
premie. Zowel aan de kant van He
uitkering als met betrekking tot de
maximumgrens hebben zich in de
loop der jaren wijzigingen voorgedaan.
Het gebeurde telkens om uiteenlopende redenen. Dat bedoel ik dus met
arbitrair.
Naar aanleiding van het betoog van
de heer Linschoten merk ik nog het
volgende op. De regering achtte het
enige jaren geleden gewenst, de
premie-inkomensgrens extra te
verhogen. Daar qing onmiskenbaar
een herverdeling naar besteedbaar
inkomen vanuit. De middengroepen
gingen meer premie betalen, zodat de
verhoging van de premiepercentages
voor de AOW daarmee - het gold ook
voor de andere verzekeringen - kon
worden voorkomen. Daarvan hebben
met name de laagste inkomenstrekkers
kunnen profiteren. Het terugdraaien
van de extra verhoging waarom de
heer Linschoten vraagt, geeft een
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tegenovergesteld denivellerend effect
te zien. De heer Hermsen heeft daarop
heel nadrukkelijk de aandacht gevestigd. De regering acht dit nu, en voor
de toekomst ongewenst, en wil dan
ook aan de extra verhoging een
structureel karakter geven.
De heer Linschoten (VVD): De staatssecretaris gaat aan één aspect voorbij.
Dit is ook één van de aspecten
waarop ik mijn betoog heb gewezen.
Als het waar is wat hij aangeeft,
namelijk dat de ontwikkeling in de
sfeer van de premies zodanig is
geweest, dat er sprake is geweest van
een duidelijke verlaging waarvan de
lagere inkomens konden profiteren,
dan loopt het verhaal helemaal glad.
Een aantal andere ontwikkelingen
heeft zich namelijk ook voorgedaan,
en dat heeft een gecumuleerd effect
gehad. De rijksbijdragen zijn voor een
belangrijk deel uit de fondsen verdwenen in die periode.
Als je met name naar de jaren 1982
en 1981 kijkt, dan constateer je een
heel nadrukkelijke stijging van de
hoeveelheid geld die mensen moeten
neertellen voor de premies volksverzekeringen. De verhouding tussen
betaalde premie en ontstane rechten
is altijd moeilijk vast te stellen. Mijn
bezwaar richt zich erop, dat niet die
discussie - je kunt er trouwens
verschillende opvattingen over
hebben - heeft geleid tot de verhoging
van f7000, maar een andere overweging, namelijk één die uitsluitend
gelegen lag in een aantal inkomenspolitieke overwegingen dat buiten de
systematiek van de volksverzekeringen
gelegen was.
Ik heb de staatssecretaris gevraagd,
of de situatie die in 1982 zeer actueel
was, ook de komende jaren nog zo
actueel is, ook gezien de inkomenspositie van de middengroepen, dat
het gewenst is om de tijdelijke
verhoging weer structureel te maken.

tussen premie en uitkering heeft
geleid. Ter illustratie merk ik het
volgende op; ook mevrouw Ter Veld
heeft hierop gewezen. Indien de
verhouding tussen uitkering en
premie, zoals die in 1957 gold - de
verhouding was toen 1: 5 - zou
worden doorgetrokken tot dit jaar,
dan zou de premiegrens voor deze
volksverzekeringen nu al op een
niveau van f93.000 hebben gelegen.
Het is goed om ook dit element goed
bij de beoordeling te betrekken. De
diverse structurele optrekkingen van
het AOW-pensioen naar een sociaal
aanvaardbaar minimum hebben
eerder de discrepantie doen uitslaan
ten gunste van de uitkeringen.
Uiteraard erken ik wel, dat wij sedert
1957 wel meer volksverzekeringen
hebben ingevoerd. Daar staan ook
meer prestaties tegenover. In de
onderlinge verhouding is er een
duidelijke verandering opgetreden in
het nadeel van met name de uitkering
zelf.
De heer Hermsen (CDA): De staatssecretaris geeft een aantal cijfers die mij
wel aanspreken, maar hij slaat net iets
te ver door. Sinds 1957 hebben wij
namelijk ook een structurele verhoging
gehad van de AOW, namelijk het
optrekken van de uitkering tot het
niveau van het minimumloon. Dat is
dus iets minder zwart/wit getekend
dan de staatssecretaris zojuist aangaf.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb juist
er betoogd dat die structurele verhogingen er in de loop van de jaren toe
hebben geleid dat de oorspronkelijke
verhouding van 1: 5 is veranderd. Als
men de oorspronkelijke verhouding in
acht zou hebben genomen, dan zou
dit de uitkomst zijn geweest. Hiermee
zeg ik niet dat dus dezelfde verhouding
moet worden gehanteerd, want dan
zou men in het kader van dit wetsontwerp bij echtparen twee maal
f93.000 krijgen bij een verzelfstandiging van de premies voor de volksverzekeringen.

Staatssecretaris De Graaf: Wat wij
toen uit inkomenspolitieke overwegingen hebben gedaan, had zijn reden en
gronden. Er is nu geen enkele reden
daarvan in andere zin af te wijken.
Uiteindelijk zal het namelijk ten koste
gaan van de laagste inkomens. Het
kabinet vindt dat daar geen reden
voor is. Je mag trouwens niet kijken
naar hetgeen in één of twee jaar is
gebeurd, maar je moet naar een
langere periode kijken.
Over het niveau van de premiegrens
merk ik op, dat sinds de totstandkoming van de AOW de extra verhoging
vanaf 1982 niet tot een discrepantie

De heer Linschoten (VVD): Bovendien
mag de staatssecretaris de systematiek
die hij heeft gehanteerd niet gebruiken.
Het gaat aan de ene kant om de
vaststelling en de ontwikkeling van de
premie-inkomensgrens en aan de
andere kant om de ontwikkeling van
het premiepercentage als zodanig. Als
wij kijken naar de mensen die in de
buurt van die premie-inkomensgrens
zitten, dan moeten wij vaststellen dat
de totale hoeveelheid premies die
men moet betalen voor volksverzekeringen in 1982 ruim f 13.000 was en
dat wij op dit moment ruim boven de
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f 17.000 zitten. Ik weet wel dat zeker
voor de allerhoogste inkomens die
effecten niet al te groot zijn geweest,
maar de mensen die rond een
inkomen van f60.000 zitten zijn
geconfronteerd met die premie-ontwikkeling. Het heeft ze een onvoorstelbaar stuk van hun inkomen gekost.
Staatssecretaris De Graaf: Als een
bepaalde grens wordt verhoogd, dan
vindt dat altijd plaats daar waar die op
dit moment ophoudt en niet nog eens
boven bij voorbeeld een ton. De
gevolgen ....
De heer Linschoten (VVD): Dat is nu
precies het argument dat dit het
verkeerde instrument is om de correctie
aan te brengen die u bepleitte en
verdedigde in de gewisselde stukken
en die u nu ook in uw beantwoording
aangeeft. Als het gaat om de inkomenspolitieke verhoudingen en om de
vraag in hoeverre er inkomenspolitiek
een aantal herverdelende maatregelen
moeten worden genomen, dan kan
men de vraag stellen of de verhoging
van die premie-inkomensgrens, die
destijds tijdelijk is ingevoerd, het
juiste instrument is. Dat moet men
zich zeker afvragen op het moment
dat er een wetsvoorstel wordt aangeboden, waarin niet alleen wordt
gevraagd om die tijdelijkheid nog
even in stand te houden, maar
waarin ook wordt gevraagd om de
verhoging met f7000 van 1982
structureel te maken.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb al
aangegeven dat die maatregel drie
keer tijdelijk is verlengd. Op het
moment dat het premiebeleid inzake
de volksverzekeringen opnieuw wordt
vastgesteld, moet men zijn 'mind'
opmaken en besluiten om die maatregel structureel te maken. Er is namelijk
geen enkele reden om het koopkrachtdoel van toen nu weer ongedaan te
maken. Dat zou dan eventueel wel
gebeuren.
De heer Schutte ging minder ver.
Hij zei dat men ook de premiegrens
zou kunnen bevriezen totdat het is
ingehaald. Ik heb erkend dat de grens
zoals die nu is - ook met die f 7000
erbij - een arbitraire zaak blijft. Dat
erkent de heer Linschoten overigens
ook. Wij hebben dus gemeend deze
beslissing te moeten nemen. Wij
vinden dientengevolge dat er nog
sprake is van een acceptabele verhouding tussen hetgeen men voor deze
volksverzekering met flat rate uitkeringen moet opbrengen en de uitkeringen.
Tot een verhoging of afschaffing
van de grens - mevrouw Ter Veld
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heeft daarvoor gepleit - wil de
regering zeker niet overgaan. De
gezamenlijke inkomenseffecten voor
de diverse inkomenscategorieën
als gevolg van de tweeverdienersmaatregelen en de verzelfstandiging van
de premieheffing acht de regering een
weloverwogen pakket.
De heer Van der Vlies vroeg
waarom handhaving van een gezinsmaximum niet leidt tot een directe
discriminatie naar geslacht. Het
hanteren van een dergelijk maximum
richt zich niet uitsluitend tot mannen
of vrouwen, al dan niet in gunstige of
ongunstige zin. De richtlijn zegt wel
dat er sprake kan zijn van indirecte
discriminatie, door bij voorbeeld
verwijzing naar gezinssituatie of
burgerlijke staat. Ik denk dat ook dan
niet meer vrouwen dan mannen, en
omgekeerd, worden benadeeld.
Ik kom nu bij de premievrijstellingsen premiereductieregeling. Over de
werking van deze regeling bestaat op
zijn minst nog enige onduidelijkheid.
Ook de premievrijstelling en premiereductiezijn volkomen verzelfstandigd.
Werd voorheen het inkomen van man
en vrouw gezamenlijk voor de
premieheffing aangeslagen, nu wordt
voor ieder afzonderlijk beoordeeld of
hij of zij in deze regeling valt. Zo zal
een beroep op de regeling kunnen
worden gedaan door betalingsonmacht van de ene echtgenote of
echtgenoot, terwijl de ander een riant
inkomen heeft. De regering vindt dat
inherent aan het voorgestelde
systeem.

of betrokkene tweeverdiener of
alleenverdiener is.
In dit verband wijst mevrouw
Groenman erop dat voor tweeverdieners de reductiestrook wordt verkleind.
Zij vindt dat ten onrechte. Zij merkt op
dat ook voor wat betreft het premiemaximum geen onderscheid naar
alleen- of tweeverdiener wordt
gemaakt. Binnen het premieheffingssysteem bestaat echter geen samenhang tussen de minimumpremie en
de maximumpremie. Wat betreft het
minimum is gekozen voor een relatie
met de belastingbetaling. Ik heb al
opgemerkt dat de maximumgrens
door andere factoren wordt beheerst.
Het zal duidelijk zijn dat ik het met
haar voorstel om de reductiestrook in
alle gevallen op f 8000 te bepalen niet
eens kan zijn op grond van de overwegingen die ik heb genoemd. Ik wijs
er bovendien op dat de financiële
consequenties van haar amendement
25 miljoen gulden zijn, althans een
bedrag in die orde van grootte.
Mevrouw Groenman (D'66): Erkent de
staatssecretaris dat tweeverdieners en
alleenstaande alleenverdieners
gedupeerd worden door deze maatregelen? Tweeverdieners worden dat
bovendien ook door de tweeverdienerswetgeving. De betalingsonmacht
strekt zich door deze maatregel uit
over een kortere periode. Ik denk dat
daaraan wat gedaan moet worden. Je
kunt niet die tweeverdieners en die
alleenstaande alleenverdieners
pakken bij de tweeverdienerswetgeving en dan hier nog een keer. Ik vind
dat toch onlogisch.

Mevrouw Groenman ziet in de
voorgestelde regeling toch een
onlogische uitzondering op het
premieheffingsstelsel. Uit mijn betoog
over individualisering en verzelfstandiging kan zij echter afleiden hoe ik
daarover denk. In de door mij voorgestelde premieheffingssystematiek is
de verzelfstandigingsgedachte
doorgevoerd, terwijl ook de premievrijstelling en de reductie verzelfstandigd is.
De grenzen van de vrijstelling en
reductie zijn uitgedrukt in een percentage, 90, van de belastingvrije sommen. Deze relatie bestaat sinds 1976
en is bewust gekozen. Het kan immers
niet zo zijn dat bij eenzelfde bedrag
dat aan belasting en premie moet
worden betaald ten aanzien van het
een betalingsonmacht wordt veronderstelt en met betrekking tot het andere
niet. Door de genoemde koppeling
aan de belastingvrije sommen
worden de premievrijstellings- en
reductiegrenzen bepaald door het feit

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb al
geprobeerd de logica van het voorstel
aantetonen. Ikvrees datikin herhaling
verval als ik nog eens probeer dat
onder woorden te brengen. Het gaat
hier om een gelijkberechtiging, een
volledige individualisering voor de
premie- en reductieregeling. Dat geldt
ook voor de reductiestrook in dit
geheel.
Dat vind ik een vrij consistente wijze
van invulling van het geheel. Het is
anders, zo heb ik willen zeggen, voor
de maximum premiegrens. Voor het
niveau daarvan gelden gans andere
overwegingen.
Terzake van niet ingevorderde
premies wordt in het voorliggende
wetsvoorstel geen wijziging voorgesteld. Deze zullen door het Rijk
vergoed blijven worden. Daarvoor is
een bedrag van f200 miljoen op de
rijksbegroting voor de gezamenlijke
volksverzekeringsfondsen opgenomen. De meeropbrengst aan opslag-
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premies beloopt f 180 miljoen.
Daarvan is f 100 miljoen afkomstig
van ambtenaren. Te zamen met de
AOW/AWW-premie nemen de
overgenomen premies voor het Rijk
toe met f200 miljoen, f80 miljoen aan
opslagpremies komt van de heffing
bij wijze van aanslag. De f80 miljoen
bijdrage aan de fiscale compensatie
wordt gerealiseerd door f 150 miljoen
aan lasten van de vrijstellings- en
reductieregeling over te nemen, zodat
per saldo de rijksbegroting slechts
met f 130 miljoen wordt belast. Dit is
een antwoord op een daartoe concreet
gestelde vraag van de heer Leerling.
Ik kom tot de inkomensgevolgen. Er
bestaat een duidelijke relatie tussen
de verzelfstandiging van de premieheffing en de derde fase tweeverdieners.
Het betreft met name de positie van
de zelfstandigen. De premie voor de
AKW, de AWBZ en de AAW, de
zogenaamde opslagpremies, wordt
berekend over het bedrag dat aan
AOW/AWW-premie wordt betaald. Dit
bedrag kan straks omhoog gaan, met
name in het geval, dat het gezamenlijk
inkomen van man en vrouw boven de
huidige inkomensgrens ligt. Daardoor
gaat het bedrag dat aan opslagpremies
moet worden betaald, ook omhoog.
Werknemers merken hier niets van,
omdat de opslagpremies voor
rekening van de werkgevers komen.
Werkgevers ondervinden evenmin
nadeel, omdat in de inhoudingssfeer
nu reeds een volledige verzelfstandiging bestaat.
De zelfstandigen betalen de opslagpremie echter zelf. Om het effect van
de premieverzelfstandiging op de
opslagpremies te mitigeren heeft het
kabinet voorstellen gedaan die liggen
in de fiscale sfeer. Het is duidelijk
- ook de heer Hermsen heeft dit nog
eens geconstateerd - dat een dergelijk
instrument slechts een globale
werking kan hebben. Ook de heer
Linschoten erkende dat.
Van de verhoging van de zelfstandigenaftrek profiteert de gehele groep
zelfstandigen, dus ook bij voorbeeld
de ongehuwden en de gehuwde
zelfstandigen wier gezinsinkomen
minder bedraagt dan de individuele
premieinkomensgrens. Mevrouw Ter
Veld heeft zich daarover ook in
positieve zin uitgelaten. Voor een
bepaalde groep echter zal de verhoging van de zelfstandigenaftrek geen
uitkomst bieden. Het is met name
deze groep waarvoor mevrouw Ter
Veld en de heren Hermsen en Linschoten speciaal de aandacht hebben
gevraagd. Ik kan - dit is op zich een
moeilijkheid - deze groep alleen in
negatieve zin formuleren.
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Het gaat dan om personen die bij
wege van aanslag de premie volksverzekeringen betalen maar die geen
zelfstandigen zijn in de zin van de
belastingwetgeving. Mevrouw Ter
Veld heeft er nog een categorie aan
toegevoegd, namelijk de gepensioneerden. Ik kom daarop nog afzonderlijk terug.
Ik wil er geen misverstand over
laten bestaan, dat ook ik van mening
ben, dat gelet op de optredende
inkomenseffecten er veel voor te
zeggen is, ook voor deze groep enige
vorm van compensatie te bieden.
Alvorens hierop echter nader in te
gaan, wil ik toch een aantal principiële
opmerkingen maken, die ook wijzen
in de richting van principiële bezwaren.
Tegenover gelijke rechten op
ouderdomspensioen dient een
premieregeling te staan die voor alle
ingezetenen gelijk is. Beperking van
de premie voor specifieke groepen
van personen betekent een doorbreking van het daaraan ten grondslag
liggende solidariteitsbeginsel.
Bovendien wordt het premiestelsel op
eenandere manier geweld aangedaan.
Ik heb reeds eerder betoogd, dat bij
verzelfstandigde aanspraken een
systeem van verzelfstandigde premieheffing past. Dat geldt niet alleen voor
de AOW, maar voor alle volksverzekeringen. In belangrijke mate zal met het
wetsontwerp voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen aan de
uitkeringskant in de AOW de verzelfstandiging zijn voltooid. In de AWBZ
en de AAW bestond die verzelfstandiging al, terwijl in de Algemene
Kinderbijslagwet man en vrouw in
beginsel beiden recht op kinderbijslag
hebben.
Wat de AWW betreft, wordt gewerkt
aan een adviesaanvrage, die onder
meer de gelijke behandeling tot
onderwerp heeft. Een en ander
rechtvaardigt dus niet alleen een
verzelfstandiging van de AOW- en
AWW-premiebetaling, maar ook aan
de betaling van de opslagpremies.
Elke matiging van de effecten van de
verzelfstandiging van de opslagpremies betekent in feite, hoe men het
ook wendt of keert op enige wijze
handhaving van de premie-inkomensgrens voor het gezamenlijk inkomen
van man en vrouw.
Ik kom thans te spreken over de
groep, die wel de nadelen van de
hogere opslagpremies ondervindt,
maar die, omdat zij geen zelfstandige
ondernemer zijn, geen compensatie
ontvangen. De heer Linschoten heeft
zeer duidelijk kenbaar gemaakt, dat hij
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van mening is, dat voor deze groep
een voorziening moet worden
getroffen. Ook de heer Hermsen heeft
mij zeer indringend gevraagd om
daarvoor een regeling te treffen.
Uit hetgeen ik zoeven heb opgemerkt, moge blijken, dat ik een
structurele voorziening, die dan
feitelijk zou neerkomen op een
gezinsmaximum voor de opslagpremies, niet in overweging meen te
kunnen nemen. Het verheugt mij, dat
de heren Hermsen en Linschoten het,
wat dat betreft, met mij eens zijn.
Naast het bezwaar van principiële
aard wijs ik erop, dat een gezinsgrens
voor de opslagpremies voor de
belastingdienst ingrijpende gevolgen
heeft. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag is dat ook al aangegeven. Ik kom derhalve tot de slotsom,
dat handhaving in een of andere vorm
van een gezinsmaximum principieel
en uitvoeringstechnisch in beginsel
ongewenst is.
Vervolgens zou men dan nog
kunnen denken aan een overgangsregeling. Ook de heer Linschoten heeft
hieraan gedacht, getuige de wijzigingsvoorstellen, die hij te zamen met de
heer Hermsen inmiddels heeft
ingediend. Die voorstellen houden in,
dat nog gedurende drie jaar niet de
volle opslagpremies behoeven te
worden betaald. Het is duidelijk, dat
aan deze overgangsregeling geen
bezwaren van principiële aard kleven.
De regeling is immers niet blijvend.
Ook de uitvoeringsproblemen zijn
aanzienlijk beperkter dan in geval van
een gezinsmaximum voor de opslagpremies. Dit betekent echter niet, dat
ik in het geheel geen bezwaren
tegen zo'n overgangsregeling zie. De
kosten van de regeling zijn niet
eenvoudig te ramen, maar zullen toch
enkele miljoenen bedragen. Verder
ontstaat er door de uitvoering toch
een extra belasting, waarmee eveneens al gauw enkele miljoenen zullen
zijn gemoeid, zij het, dat het ook daar
tijdelijk is.
Wat de inhoud van de voorstellen
van de heer Linschoten betreft - ze
zijn mede-ondertekend door de heer
Hermsen - meen ik, dat een periode
van drie jaar nogal aan de ruime kant
is. Verder vind ik, dat de heer Linschoten vrij royaal is in de compensatie,
zeker voor het jaar 1985.
De heer Hermsen (CDA): Mag ik erop
wijzen dat er voor die drie jaar toch
wel enige grond bestaat? Wij hebben
namelijk bij de herstructurering van
de kinderbijslagwetgeving, toen wij
een overgangsperiode moesten
invoeren voor de zelfstandigen in
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verband met de premiestijging, óók
een periode van drie jaar aangehouden. Toen waren wij ook van oordeel
dat die zaak moest worden gemittigeerd. Men diende de gelegenheid te
krijgen om hier in te groeien.
Staatssecretaris De Graaf: Dat ontken
ik niet. Ik denk verder dat elke keuze
voor een bepaalde tijdsduur voor een
overgangsperiode een arbitrair
karakter draagt. Ik voeg hieraan toe
dat de veel globalere benaderingswijze
voor de zelfstandigen heel anders
uitpakt. Ik geef toe dat dit weer een
blijvende zaak is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik had er
toch behoefte aan, deze bezwaren
even onder worden te brengen. Ik
hoop dat daarvoor begrip bestaat.
Mevrouw Ter Veld heeft aandacht
gevraagd voor een andere specifieke
groep, die eveneens nadelen ondervindt van de individualisering van de
premieheffing. Het gaat hier om
echtgenotes van boven 65-jarigen die
een pensioen ontvangen. Uiteraard is
een en ander alleen van belang als er
sprake is van een gecombineerd hoog
inkomen. Bedraagt dit inkomen méér
dan de bedragen die gelden voor de
premievrijstellings- en reductieregeling dan treden ook daar inkomenseffecten op.
Structureel bezien, zal mevrouw Ter
Veld het met mij eens zijn - ik leid dit
af uit de instemming die zij heeft
getoond met de indivudualisering van
de premieheffing - dat het terecht is
dat in deze gevallen premie wordt
betaald. Anderzijds erken ik dat ook in
deze gevallen inkomenseffecten
kunnen optreden en dat het gaat om
andere gevallen dan bedoeld in het
amendement-Linschoten. Wat betreft
interimmaatregelen, ook voor déze
groep, verwijs ik naar de bezwaren,
die ik al heb genoemd in verband met
het amendement-Linschoten.
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft
de macro-financiële gevolgen wil
mevrouw Groenman de meeropbrengst aan premies niet zomaar
laten verdwijnen. Zij verlangt dat die
opbrengst wordt benut in het kader
van de invoering van de volstrekte
individualisering aan de uitkeringszijde. Ook de heren Linschoten en
Willems hebben hierover vragen
gesteld. Mijnheer de Voorzitter! Het is
een misverstand, te denken dat er nu
extra baten optreden, waaraan later
een afzonderlijke bestemming kan
worden gegeven.
Het gaat er allereerst om dat er een
rechtvaardig uitkeringssysteem
bestaat. Hierover zullen wij binnenkort
discussiëren. Door het uitkeringssys-
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teem zijn de lasten bepaald. Rekening
houdend hiermee wordt, gegeven het
premieheffingssysteem de bijpassende premie gevonden. Het is een
simpele rekensom. Er kan dus geen
sprake zijn van een meeropbrengst.
Het is dan ook duidelijk dat de motie
van mevrouw Groenman niet uitgevoerd kan worden. Aan het adres van
de heer Van der Viies merk ik nog op
dat er volgens de regeringsvoorstellen
geen sprake is van een uitgavenverlaging, zodat er óók geen sprake kan
zijn van een ombuiging. Integendeel,
uiteindelijk wordt er méér uitgegeven.
De heer Hermsen vraagt, of er voor
1986 een premieverlaging inzit.
Mijnheer de Voorzitter! In 1985 zal er
nog sprake zijn van een teruggave
van te veel betaalde AOW- en AWWpremie over het jaar 1984. Dit kan
ertoe leiden dat in 1985 een verlaging
van het premie-percentage nog niet
optreedt.
Dat effect doet zich in 1986 niet
voor, zodat dan op zichzelf verlaging
van de premie wel tot de mogelijkheden behoort. Overigens wordt het
premiepercentage door meer factoren
bepaald. Ik kan dan ook nu nog geen
concrete uitspraken overeen eventuele
verlaging doen, maar de verwachting,
uitgesproken door de heer Hermsen,
zal gelet op de genoemde feiten
waarschijnlijk wel uitkomen.
Nog een paar afzonderlijke onderwerpen. De verzelfstandiging maakt
een einde aan de situatie dat de
gehuwde vrouw niet verzekerd is
krachtens de volksverzekering, omdat
haar man in België of Duitsland werkt.
Omdat zij in Nederland woont, is zij
nu zonder meer verzekerd. Zo zal zij
een ouderdomspensioen opbouwen
en zal zij recht hebben op kinderbijslag
ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. Zij zal bij voorbeeld ook aanspraak
kunnen maken op de voorzieningen
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, wanneer zij over voldoende
arbeidsinkomen beschikt. Met
betrekking tot de kinderbijslag kan
zich echter nog de situatie voordoen,
dat de ene echtgenoot krachtens de
Nederlandse en de andere op grond
van de buitenlandse sociale-verzekeringswetten kinderbijslag claimt voor
dezelfde kinderen.
De internationale aanwijzingsregels
zullen in zo'n geval uitkomst moeten
bieden. In antwoord op een vraag van
mevrouw Ter Veld deel ik mee, dat de
desbetreffende regelgeving gelijktijdig
met de invoering van de gelijke
uitkeringsrechten zal geschieden. Het
betreft immers een verzekeringsplicht.
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Zelfstandige uitkeringsrechten dienen
naar mijn mening gepaard te gaan
met zelfstandige premieplichten. Op
het moment dat deze zelfstandige
uitkeringsrechten ingaan, zal ook de
premieplicht voor deze categorie
worden geregeld, evenals eventuele
samenloopregels. Wat mevrouw Ter
Veld vraagt, wordt dus op dat moment
gerealiseerd.

D
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Na het antwoord van de
staatssecretaris rest mij nog slechts
een enkele opmerking. Hij vraagt de
heer Linschoten en mij, nog eens over
ons amendement na te denken. Ik wijs
erop, dat de bezwaren die de staatssecretaris aanvoert, voor ons toch
nauwelijks doorslaggevend kunnen
zijn. De staatssecretaris geeft toe dat
het amendement technisch uitvoerbaar is, al zijn de kosten enkele
miljoenen. Er is echter geen sprake
van een structurele wijziging van de
financiering. De kosten zijn dus
beperkt.
In dit verband nog een enkele vraag
over een kwestie die mij wellicht is
ontgaan in het antwoord. Het gaat om
een taxatie van de staatssecretaris
van de kosten die met uitvoering van
het amendement van mevrouw Ter
Veld gemoeid zouden zijn. Tegen haar
zou ik nog willen zeggen, dat wij
bewust die inbouwperiode van drie
jaar hebben gekozen, met percentages
van 25, 50 en 75. Enkele jaren geleden
hebben wij het ook zo gedaan, toen
het ging om de opneming van
zelfstandigen in de Algemene Kinderbijslagwet, waarmee een verhoging
van de premie gemoeid was. Toen
ging het ook om niet onbelangrijke
bedragen.
Ik geef toe dat het niet de laagste
inkomensgroepen betreft, maar
gerechtigheid is in alle gevallen
vereist. Daarom pleit ik voor die
periode van drie jaar. En daarom
verzoek ik mevrouw Ter Veld, in haar
amendement ook zo'n periode in te
bouwen; het gaat i m m e r s o m dezelfde
inkomens als in ons amendement,-als
ik me niet vergis.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter!
Ik bedank de staatssecretaris voor zijn
uitvoerige antwoord.
Allereerst wil ik de heer Hermsen
antwoord geven op zijn vraag. Als de
steun van het CDA voor mijn amendement afhankelijk is van het verlengen
van de periode van twee naar drie
jaar, ben ik daartoe volstrekt bereid.

Gelijke behandeling

Het leek mij echter niet per se noodzakelijk, een dergelijk lange overgangsperiode te hanteren. Ook voor
andere overgangsperiodes is een
termijnvan twee jaar, met de zekerheid
dat het ook twee jaar blijft, al heel
goed. Bij overgangsperiodes heb ik bij
voorbeeld ook gedacht aan de
WAM-toeslag, ooit kamerbreed
toegezegd. Die was twee jaar geldig.
Over een zekerheid van twee jaar mag
je mijns inziens dus al heel blij zijn.
Zoals ik al gezegd heb: wanneer een
driejarige periode voor het CDA van
belang is, ben ik volstrekt bereid om
mijn amendement in die zin aan te
passen.
De heer Hermsen (CDA): Qua uitvoering lijkt mij het amendement van de
heer Linschoten en mij eenvoudiger.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Natuurlijk.
Ik zal mijn amendement aanpassen. Ik
zal er ook niet op aandringen, dat het
VVD-CDA-amendement wordt beperkt
tot twee jaar. Ik herinner mij dat ook
over de kinderbijslag voor zelfstandigen dezelfde discussie in de Kamer
heeft plaatsgevonden. Ook daarbij
werd het desbetreffende amendement,
waarin het om twee jaar ging, onder
drukvan de Kamer in die zin veranderd
dat het ging om een periode van drie
jaar.
Na het mondeling overleg van 7
november 1984 zullen wij inderdaad
verder van gedachten moeten gaan
wisselen over de financiering van de
sociale zekerheid. Namens mijn
fractie zal ik zelf niet het woord
voeren. Ik ben er echter van overtuigd,
dat de staatssecretaris dit geen
bezwaar vindt.
Staatssecretaris De Graaf: Neen, dat
zou ik ook niet willen zeggen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij zullen
het hem er niet gemakkelijker op
maken.
Ik heb de indruk dat de premievrijstelling AKW op historische gronden is
ingevoerd, onder druk van de Eerste
Kamer. Wellicht was een van de
overwegingen hierbij dat men het
vrouwen van 45 jaar die nooit getrouwd waren, niet mocht aandoen
o m bij te dragen aan de kinderbijslag.
In het kader van een nieuwe systematiek zou het niet onredelijk zijn o m ook
in dat opzicht de premievrijstelling op
te heffen.
Ik wil niet ingaan op de vraag, of de
loondervingsverzekeringen in de
gezinstoeslagenwet daar moeten
worden aangevuld waar het inkomen
van een individu te laag is om
hem/haar en zijn/haar gezin te
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onderhouden. Ik heb met vreugde
geconstateerd dat de staatssecretaris
niet van plan is om tussen de gezinstoeslagenwet en de Algemene
Bijstandswet een directe relatie te
leggen.
Ik vond het ook verheugend dat de
staatssecretaris mijn betoog ondersteunde over de noodzaak van een
verhoging van de premiegrens. Ik kan
mij voorstellen, dat de staatssecretaris
het nu minder gewenst acht, de
premiegrens te verhogen, gezien de
vele andere maatregelen ten aanzien
van de betrokken groepen worden
genomen. Toch vind ik het plezierig
dat hij en ik het erover eens zijn, dat
de grens, gezien de solidariteit tussen
hogere en lagere inkomens, best kan
worden verhoogd.
In dat kader verbaast het mij, dat de
heer Linschoten in eerste termijn
weliswaar de premiegrenzen noemde,
maar daarbij kennelijk vergat dat er
intussen van enige inflatie sprake is
geweest.
Wat mij ook verbaasde, was dat de
heer Linschoten zich in een interruptie
vreselijk bezorgd maakt over met
name de mensen in de buurt van het
middeninkomen. Kennelijk denkt hij
hierbij aan een premieplichtig inkomen
van zo'n f 63 000. Dit komt grofweg
neer op f90 000 bruto. Dat zijn voor
ons geen middeninkomens. Misschien
kan hij dit nader toelichten. Dit soort
debatten vind ik vooral schrijnend,
wanneer het gaat over overgangsmaatregelen en terughoudendheid in
inkomensachteruitgang, vergeleken
met de positie van bij voorbeeld de
WAO-ers. Dit onderwerp zal over drie
weken ook aan de orde zijn. Kennelijk
neemt de VVD daarbij genoegen met
een zeer krappe compensatie gedurende maximaal een halfjaar.

al een keer uit de regeling gehaald
zijn. Voor de belastingdienst lijkt het
mij een nauwelijks verzwarende
maatregel. Ik doel op de aanvragen.
De mogelijkheid wordt evenwel
geboden om in voorkomende gevallen
een bepaalde compensatie te regelen.
Ik heb al gezegd, dat ik mijn amendement hieromtrent in die zin zal
moeten aanpassen, dat het gaat om
een driejarige periode.
Staatssecretaris De Graaf: Voor mij
hoeft u dat niet te doen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is
duidelijk dat ik graag bij dit soort
amendementen de steun van het CDA
heb. Zij hebben hierom zo vriendelijk
verzocht dat ik het niet kan weigeren.
Aangezien de staatssecretaris uit
dezelfde partij komt, neem ik aan dat
hij het op prijs stelt dat ik gehoor geef
aan het verzoek van het CDA.
De heer Hermsen (CDA): De staatsse
cretaris is in de eerste plaats lid van
de regering.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn beantwoording.
Ik heb in het begin van mijn betoog
enkele kanttekeningen bij de derde
richtlijn en de noodzaak, tot uitvoering
van deze richtlijn te komen, geplaatst.
Hierbij heb ik duidelijk gemaakt dat de
inhoud van deze richtlijn geenszins
mijn bewondering kan hebben. Ik heb
hiervoor ook argumenten genoemd.
Het lijkt mij goed, te zeggen dat nu
het geldend recht zal zijn per 1 januari
aanstaande, er ons slechts een weg
openstaat, te weten de uitvoering van
de richtlijn. Wij kunnen nog proberen,
de ruimte die in de richtlijn zit, te
benutten om overeenkomstig onze
eigen uitgangspunten te handelen.

Ook de kosten van de uitvoering
lijken mij zeer gering. Het gaat om
groepen die verleden jaar of daarvoor

De staatssecretaris heeft tot mijn
genoegen bevestigd dat voor de
toeslagen die nodig zijn om te
voorkomen dat men onder het
minimumniveau uitkomt, moet
worden gedacht aan een oplossing
binnen de AOW. Dit lijkt mij juist. Ik
heb erop gewezen dat wij zo binnen
de sfeer van de volksverzekeringen
blijven. Ik vind het best dat in de loop
van de jaren allerlei grenzen in het
gebied van de collectieve lasten en
voorzieningen zijn vervaagd, maar ik
meen dat het goed is, het karakter van
de volksverzekering zo lang mogelijk
zo zuiver mogelijk te houden.
De staatssecretaris heeft benadrukt
dat het ongedaan maken van de extra
verhoging van de premie-inkomensgrens in 1982 nu tot grote inkomens-

Tweede Kamer
1 november 1984

Gelijke behandeling

De staatssecretaris heeft over mijn
amendement ter zake opgemerkt, dat
daarvoor dezelfde bezwaren zouden
gelden als voor het VVD/CDA-amende
ment. Ik denk dat dit erg meevalt. De
kosten van een regeling voor degenen
wier man al 65 jaar is, zullen zeer laag
zijn. Immers, het gaat maar om een
heel kleine groep. Zo heb ik bewust
de vrouwen van de grensarbeiders
hierbij niet betrokken. Ook zij zijn
nieuw in de premieplichtigensfeer.
Voor hen staan hier echter uitdrukkelijk
nieuwe rechten tegenover. Het is
duidelijk een niet zozeer principiële
als wel praktische overgangsmaatregel.

politieke consequenties leidt. Dit heb
ik ook in mijn betoog verwerkt. Op
grond hiervan heb ik gezegd dat ik
begrijp dat het niet juist is, hiertoe nu
over te gaan. Ik heb de suggestie
gedaan, het huidige niveau te bevriezen tot het moment waarop het
niveau via de indexering weer wordt
bereikt. Hiervan heeft de staatssecretaris gezegd dat hij voorkeur voor zijn
eigen voorstel heeft, maar dat het
uiteraard arbitrair is waar de grens
van de redelijkheid wordt getrokken.
Dit is dus een redelijk positieve
benadering van mijn gedachte. Ik heb
deze inmiddels in een amendement
verwoord.
Ik noem nog enkele factoren die in
de afweging van belang zijn. De
staatssecretaris heeft de verhouding
van 1 op 5 van 1957 gememoreerd,
die nu kan worden doorgetrokken,
waarmee hij komt op een grens van
94.000 gulden. Hij heeft hierbij gezegd
dat dit geen argument is waarom de
grens zo hoog moet zijn. Ik meen dat
het hooguit een punt is om in het
achterhoofd te houden bij vergaande
discussies. Toen de verhouding 1 op 5
tot stand kwam, is het naar mijn
mening geen factor geweest dat deze
verhouding juist is.
Ook de verdere ontwikkeling kan
niet zonder meer worden aangehouden, omdat het erom gaat welk
uitkeringsniveau wij nodig achten om
in de wet te garanderen. Als wij een
uitkeringsniveau garanderen, is de
vraag welke inkomsten hiervoor
noodzakelijk zijn. Dit betreft inkomsten
via premies, eventueel aangevuld met
rijksbijdragen. Toegespitst op premies
is dan de premie het noodzakelijke
complement van het systeem,
waaruit een bepaalde verhouding kan
voortvloeien. Dit lijkt mij echter geen
argument op zich zelf, dat de staatssecretaris overigens ook niet met zoveel
woorden als zodanig heeft gebruikt.
Het werd in 1982 noodzakelijk
geacht, de extra verhoging met 7000
gulden door te voeren wegens
inkomenspolitieke consequenties. Het
inkomensplaatje zou anders bijzonder
onvoordelig uitpakken. Het is begrijpelijk dat men dan tot de vorm van een
extra verhoging van de premiegrens
komt, die toen het stempel 'tijdelijk'
heeft gekregen. Als wij komen tot een
verlenging of nu zelfs eerder tot de
vraag of het structureel moet worden
gemaakt, is het goed, opnieuw de
stand van zaken op te maken.
Vooral met het min of meer automatisch overgaan tot een structureel
maken van tijdelijke verhogingen
moeten wij erg oppassen, willen wij
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als wetgever onze geloofwaardigheid
niet op het spel zetten als wij komen
met voorstellen tot tijdelijke verhogingen. Wij hebben op ander gebied de
solidariteitsheffing gehad. Iedereen
zegt dan op een gegeven moment dat
er niets zo definitief is als tijdelijke
verhogingen. Als het niet echt nodig
is, moeten wij er niet toe overgaan. Ik
meen hier te kunnen zeggen, dat er
geen echte noodzaak bestaat. Financieel is er geen echte noodzaak toe en
het is ook niet nodig ter voorkoming
van aantasting van het inkomensplaatje.
De mogelijkheid van een tijdelijke
bevriezing tot het moment waarop de
lijnen elkaar weer kruisen lijkt mij in
dit geval een verantwoorde tussenoplossing. Dit geldt te meer omdat wij in
de Kamer keer op keer het pleidooi
horen om iets te doen voor bepaalde
middengroepen. De mogelijkheden
worden dikwijls juist belet vanwege
inkomenspolitieke gevolgen, hetgeen
ook heel begrijpelijk is. Als er dan
eens een kleine mogelijkheid is,
zonder dat er inkomenspolitieke
gevolgen uit voortvloeien, lijkt mij dit
amendement een goede oplossing,
die ik graag in de aandacht van de
staatssecretaris en van de collega's
aanbeveel.

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil de staatssecretaris
allereerst bedanken voor zijn reactie,
ook op hetgeen mijn fractie in eerste
termijn inbracht.
Ik heb twee uitspraken van hem met
zorg genoteerd. Allereerst heeft hij
gezegd dat de zinsnede over discriminatie en de ervaring van eventuele
discriminatie die ik in eerste termijn
onder zijn aandacht bracht, niet zo
expliciet moet worden verstaan als
door de SGP-fractie wordt verondersteld. In feite heeft de staatssecretaris
die zinsnede wat genuanceerd,
hetgeen ik zorgvuldig heb genoteerd.
Vervolgenszei hij, dat de waardering
van diverse samenlevingsverbanden
door dit wetsvoorstel en zijn uitwerking
volstrekt onveranderd blijft.
De discussie over een tendens in de
richting van een atomisering van de
samenleving wenst de staatssecretaris
uit te stellen tot het moment waarop
de uitgavenkant van de wijzigingen in
de sfeer van de AOW wordt behandeld.
Hij acht dat een beter moment om
erop door te gaan. Toch is er een
samenhang tussen het wetsvoorstel
dat wij nu behandelen en het door
hem aangeduide. Om uitvoeringstech-
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nische redenen is er een splitsing
aangebracht. Dat maakt het voor ons
toch wat moeilijk. Enkele jaren terug
zijn wij in dit Huis begonnen met
oriënterende gesprekken over de
meer fundamentele stelselherziening.
De principiële discussie daarover is
om bepaalde redenen uitgesteld.
Intussen hebben wij wel allerlei
wetgeving die daarop voorschotten
neemt. Mijn fractie staat nu voor de
vraag of de ruimte voor die fundamentele discussie in wezen niet stap voor
stap wordt ingeperkt. Als wij straks
die discussie hebben — zij wordt in de
eerste helft van het komende kalenderjaar verwacht - zijn er intussen allerlei
zaken geregeld. Mijn fractie heeft het
hier al met al moeilijk mee. Ik moet
hier echter in één adem aan toevoegen
dat mijn fractie op zich zelf gesproken
bereid is elk wetsvoorstel dat ons
bereikt op eigen meriteste beoordelen.
Toch wilde ik dit spanningsveld
uitdrukkelijk aangeven en wilde ik
duidelijk maken dat wij wat moeite
hebben met de opmerking van de
staatssecretaris dat de discussie over
de atomisering van de samenleving
uitgesteld moet worden. Zo schuitje
die principiële discussie steeds voor
je uit.
Ik heb een enkele opmerking over
de voorliggende amendementen. Het
amendement van de heer Schutte ter
zake van de bevriezing van de premiegrens tot de verhoging die in 1982
werd besloten en die drie keer is
herhaald in haar tijdelijkheid, is
ingehaald. Mijn fractie staat daar
sympathiek tegenover, evenals
tegenover de amendementen die de
overgangsregelingen beogen voor
enkele groepen die wat benadeeld
zullen worden vanwege de systematiek.
Ten slotte heb ik nog een opmerking
die uitmondt in een vraag. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij in 1985
nog te veel betaalde premies over het
jaar 1984 moet teruggeven. In 1986 is
dat effect weg en komt er ruimte voor
premieverlaging. Ik had in eerste
termijn gevraagd of ook de verlaging
van premiegrenzen een alternatief is.
Kiest de staatssecretaris voor premieverlaging of voor verlaging van de
premiegrens? Natuurlijk zie ik heel
duidelijk in dat beide verschillende
effecten zullen sorteren. Misschien is
de staatssecretaris bereid - ik heb er
begrip voor dat hij zich nog niet al te
gedetailleerd kan uitlaten over
niveaus van mogelijke verlagingen toch een overzicht te geven van deze
effecten. Hoe werken die mogelijkheden in op koopkrachtplaatjes en
dergelijke?

Gelijke behandeling

D
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris voor zijn beantwoording van de
vragen. Ik ben gelukkig met zijn
antwoord op mijn vragen naar
aanleiding van een passage uit de
memorie van antwoord die te maken
had met de wijze waarop de Tweede
Kamer haar procedure had vastgesteld. Ik heb uit zijn woorden begrepen
dat uit hetgeen daarin staat geen
verwijt in verband met de hier
gemaakte procedureafspraken moet
worden gelezen.
De staatssecretaris is begonnen met
een aantal opmerkingen over de wijze
van verzelfstandiging, zowel met
betrekking tot de premieheffing als
met betrekking tot de uitkeringsrechten. Wat de premieheffing betreft, ben
ik het er met hem over eens dat dit
wetsontwerp uitgaat van een volledige
verzelfstandiging van die premieplichten. Ik heb al in eerste termijn aangegeven dat de fractie van de VVD het
daarmee eens is. In verband met de
mate van verzelfstandiging aan de
uitkeringskant wil ik op dit moment
niet zo erg veel meer zeggen dan dat
ik de redenering van de staatssecretaris niet geheel volg, maar dat ik dit
debat over het premieheffingsdeel
niet de juiste gelegenheid vind om
daarover uitvoerig verder te debatteren. Wij komen er ongetwijfeld in de
komende weken nog op terug bij de
behandeling van het uitkeringsdeel.
Wel belangrijk is de constatering
van de staatssecretaris, dat indien de
Kamer door middel van amendering
wijzigingen aanbrengt in de mate van
verzelfstandiging aan de uitkeringskant er geen gaten worden geschoten
in de financiële onderbouwing van
het totale gecombineerde AOW-voorstel. Op het moment dat de Kamer
aanpassingen aanbrengt met betrekking tot de mate van verzelfstandiging
kunnen er ook in de premiesfeer nog
aanpassingen plaatsvinden, ook nog
gedurende het jaar 1986.
Ik kom op de discussie rondom de
hoogte van de premie-inkomensgrens.
De staatssecretaris begon zijn verhaal
daarover met de opmerking, dat het
uiteraard altijd arbitrair is een redelijke
verhouding aan te geven tussen
betaalde premie en ontstane uitkeringsrechten. Ik ben dat met hem
eens. Mijn opmerkingen in eerste
instantie waren erop gericht dat de
verhoging van de premie-inkomensgrens in 1982 niet gelegen was in de
veronderstelling dat er met die
verhouding iets loos was. Destijds
werd de premie-inkomensgrens uit
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inkomenspolitieke overwegingen
tijdelijk met f7000 verhoogd. De
staatssecretaris heeft gezegd dat naar
zijn overtuiging op dit moment ervan
mag worden uitgegaan dat die
inkomenspolitieke actualiteit ook de
komende jaren nog zal bestaan.
Ik ben evenwel niet van mening dat
dit op zich zelf een rechtvaardiging
voor het feit is dat die verhoging van
f7000 nu structureel wordt gemaakt.
De bedoeling van het wetsvoorstel
was destijds om heel nadrukkelijk aan
te geven dat er sprake zou zijn van
een verhoging van f7000 tot het
moment waarop opnieuw een
aanpassing in die grenzen zou
moeten plaatsvinden op basis van de
indexering. Het bedrag van f7000 zou
dan automatisch vervallen. Ik ben van
mening dat de vraag in hoeverre de
inkomensontwikkeling een en ander
wenselijk maakt, iedere keer weer aan
de orde moet komen. Zolang geen
rechtvaardiging kan worden gevonden
voor een structurele verhoging in de
verhouding die bestaat tussen
premieplichten en uitkeringsrechten,
blijf ik van mening dat er onvoldoende
argumenten zijn om te komen tot het
structureel maken van die verhoging
van f7000.
Mevrouw Ter Veld heeft een paar
vragen gesteld over de premie-inkomensgrens. Zij zei dat in de desbetreffende periode nadrukkelijk sprake is
geweest van inflatie en dat ik dat kon
weten. Ik denk dat die opmerking niet
helemaal recht doet aan de proporties
die toch ook in dit debat in acht
moeten worden genomen. Mevrouw
Ter Veld weet dat, als wordt gekeken
naar de ontwikkeling van de totale
maximumpremie in de betrokken
periode - f 10.604 in 1981 en in 1984
f 17.283 - , duidelijk wordt dat sprake
is van een index van 100 om 163, ofte
wel een stijging van 63%. Mevrouw
Ter Veld kan toch in redelijkheid niet
volhouden dat dit slechts een enigszins
overtrokken compensatie zou kunnen
zijn voor de inflatie in de periode
tussen 1981 en 1984? Dat is in ieder
geval niet het gevolg geweest van het
beleid dat het kabinet in financieel-economisch opzicht heeft gevoerd.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wat vindt
u het grootste probleem, de stijging
van de premies als percentage of het
feit dat de premiegrens niet op
f56.000 maar op f63.000 ligt?
De heer Linschoten (VVD): Ik geloof
niet dat de vraag aan de orde is, wat
het allergrootste probleem is. Ik heb
vastgesteld dat de premie-inkomens-
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grens zich heeft ontwikkeld op de
manier die ik in eerste termijn heb
geschetst. Daarnaast heeft zich, ten
gevolge daarvan, een duidelijke
premiestijging voorgedaan. Deze
stijging was ook een gevolg van een
aantal beleidsmaatregelen die te
maken hadden met het terugtrekken
van rijksbijdragen uit fondsen.
De allergrootste pijn daarvan is
terechtgekomen bij de mensen die
qua inkomen in de buurt zitten van de
premie-inkomensgrens. De vraag die
derhalve aan de orde mag worden
gesteld is of, als je om inkomenspolitieke redenen een correctie wilt
aanbrengen in de vorm van een
herverdeling, gelet op de betrekkelijk
nijpende problematiek, het instrument
van een premie-inkomensgrensverhoging wel juist is. Die vraag heb ik aan
de orde gesteld. Ik ben van mening
dat die vraag voortdurend aan de
orde moet worden gesteld. Wij
moeten niet nu, omdat er destijds een
aantal inkomenspolitieke overwegingen waren om te komen tot een
tijdelijke verhoging, die tijdelijke
verhoging structureel maken en maar
net doen alsof alle aanleiding bestaat
om in de verhouding tussen premieplichten en uitkeringsrechten een
structurele aanpassing toe te passen.
Ik ben het overigens wat dat betreft
volledig eens met hetgeen de heer
Schutte zojuist opmerkte. De politiek
moet zich zelf serieus nemen. Wanneer
om op zich zelf gerechtvaardigde
redenen een tijdelijke maatregel
wordt genomen, moet niet bij voortduring vast komen te staan dat die
tijdelijke maatregel na een paar jaar
toch wel structureel zal worden
gemaakt. Dat heeft te maken met de
manier waarop je je eigen beleid
invult. Hierbij moet de grootste
mogelijke zorgvuldigheid worden
betracht.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Als ik u zo
hoor, betreur ik het bijna dat u
tweemaal namens uw fractie het
woord niet hebt gevoerd bij het
behandelen van de terugtrekking van
de rijksbijdrage. U had dan immers al
heel veel uit uw betoog kunnen
verwoorden. Ik vroeg u echter, wat u
nu het grootste bezwaar vond, ook
voor de inkomensgroepen waarvoor u
meent op te komen: de hoogte van de
premie of het feit dat zij net onder de
premiegrens vallen.
De heer Linschoten (VVD): De combinatie van het in een vrij korte periode
vrij sterk laten stijgen van de premieinkomensgrens en de premiestijging
die het gevolg is geweest van tal van

Gelijke behandeling

maatregelen die op zich zelf noodzakeIijk waren - ik geef dat even als
reactie op een tussenopmerking van
u - heeft een bepaalde groep inkomens, met name die groep die zich
rondom de premie-inkomensgrens
'nestelt', gevolgen.
Deze groep - ik doel op de mensen
die in 1981 net op die grens zaten van
bijna f50.000 tot de mensen die qua
premie-inkomensgrens bijna aan
f63.000 komen - is als gevolg van de
beide maatregelen het hardst getroffen
in haar inkomen. Dat heb ik willen
aangeven en niet de vraag, hoe hoog
een bepaald inkomen is en wat
daarmee moet gebeuren. Ook de
rechtvaardiging van de verdeling van
de absolute en de relatieve bijdrage
die bepaalde inkomensgroepen
moeten leveren in het kader van
bepaalde maatregelen moet onderdeel
uitmaken van de afweging. Ik ben van
mening dat deze afweging ten
aanzien van deze inkomensgroep de
afgelopen jaren in ongunstige zin is
uitgevallen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Realiseert
de heer Linschoten zich dat juist bij
een verdere verhoging van de
premiegrens de premiedruk, ook voor
de groepen waarover hij zich druk
maakt, aanzienlijk zal kunnen dalen?
De heer Linschoten voert een
pleidooi voor een verlaging van de
premie-inkomensgrens. Moeten deze
uitgaven ten laste komen van het
financieringstekort of van de collectieve-lastendruk?
De heer Linschoten (VVD): Een
verhoging van de premie-inkomensgrens betekent voor de betrokken
groepen, die daarmee geconfronteerd
worden en daarvan dus in hun
inkomen de consequenties ondervinden, beslist geen verlaging van de
voor deze individuen geldende
collectieve-lastendruk. Het zal voor
deze groepen juist een stijging van
deze druk betekenen. In totaal wordt
het echter uitgesmeerd. Kortom, de
groepen waarbij zich op dit moment
de problemen voordoen, worden met
een dergelijke maatregel niet geholpen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat
betekent dus dat u in feite alleen de
laagste inkomens hiervoor wil laten
opdraaien. Alsik suggereer dat de
hoogste inkomens kunnen bijdragen
en dat dan de middengroepen
desnoods maar wat zwaarder moeten
worden aangepakt en als ik suggereer
dat ook deze groep kan worden
ontzien door de hoogste inkomens
wat zwaarder te belasten, bent u daar
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De heer Linschoten (VVD): Het is de
vraag of deze conclusie volstrekt
terecht is. Je kunt in gemoede niet
volhouden dat het hierbij gaat om het
uitwisselen van een stuk premieverlaging voor lagere inkomens voor een
aantal voorzieningen voor hogere
inkomens. Laten wij wel wezen; de
mensen die op dit moment geconfronteerd worden met de individualisering
van de premieheffing en daarvoor als
tweeverdieners een belangrijk
koopkrachtoffer leveren, zijn degenen
die in wezen een dergelijke voorziening
zouden betalen. Dat betekent in feite
voor een bepaalde groep mensen niet
zo gek veel meer dan een sigaar uit
eigen doos. Dat is de feitelijke situatie.
De staatssecretaris heeft een aantal
opmerkingen gemaakt over het
amendement dat ik te zamen met
collega Hermsen heb ingediend. Zijn
eerste opmerking had te maken met

de afweging in hoeverre het oplossen
van de problematiek van de geïndividualiseerde opslagpremies voor
bepaalde groepen een al dan niet
structureel karakter moet hebben. Ik
ben met de staatssecretaris van
mening dat indien men daadwerkelijk
verzelfstandiging nastreeft in de sfeer
van de premieheffing, een structurele
oplossing van deze problematiek, die
zonder enige twijfel moet aansluiten
bij een gezins- of leefeenheidsmaximum, op een of andere wijze af zou
glijden van de verzelfstandiging op
zichzelf. Vandaar dat ik met hem van
mening blijf dat het uiteindelijke
resultaat moet zijn een volledig
verzelfstandigd systeem van premieheffing. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom er sprake is
van tijdelijkheid in het amendement
van de heer Hermsen en mij. Een
overgangstermijn van drie jaar stuit
bij de staatssecretaris niet op principiële bezwaren. Bovendien heeft de
staatssecretaris aangegeven dat de
uitvoering van het amendement op
zeer weinig problemen zal stuiten. De
kosten ervan zijn op dit moment erg
moeilijk te ramen, maar zullen in ieder
geval niet meer dan enkele miljoenen
guldens bedragen.
Overigens, als het gaat om de
kosten van dit amendement, is het
uiteraard, zeker tegen de achtergrond
van de opbrengst van dit wetsvoorstel,
een bedrag van enkele miljoenen. Dit
is niet iets dat, op welke manier dan
ook, aanleiding zou moeten geven tot
problemen. De staatssecretaris heeft
gezegd dat hij de termijn van drie jaar
wat ruim vindt, en dat er bovendien
sprake is van een nogal royale
compensatie. Ik ben het met hem
eens dat een periode van drie jaar niet
betekent dat dit probleem wordt
opgelost, en dat wij toegroeien naar
een verzelfstandiging van de ene dag
op de andere.
Wij moeten ons echter wel realiseren
dat de mensen die op het maximum
geconfronteerd worden met deze
inkomenseffecten, een vrij belangrijk
inkomensoffer brengen. Daar, waar
het om die effecten gaat, is het
verstandig een en ander zo geleidelijk
mogelijk te laten verlopen. Daarom
hebben wij gekozen voor de op zich
zelf niet principiële, maar praktische
termijn van drie jaar.
De compensatie die is neergelegd
in het amendement, is inderdaad
royaal. Dit staat tegenover het feit, dat
de compensatie die voor andere
groepen in de fiscale sfeer van de
zelfstandigenaftrek gerealiseerd is,
betrekking heeft op een structurele
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tegen. Waar komt u nu eigenlijk voor
op?
De heer Linschoten (VVD): Dat is een
onjuiste conclusie, die u had kunnen
vermijden als u gewacht had op het
antwoord dat ik op uw tweede vraag
wilde geven. Tijdens de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsontwerp
heb ik zowel in het voorlopig verslag
als in het eindverslag deze problematiek aan de orde gesteld. Wij hebben
toen ook heel nadrukkelijk onderzocht
wat de financiële consequenties
waren, namelijk in de orde van
grootte van 100 miljoen gulden. De
VVD-fractie heeft in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
gesuggereerd om dat in mindering te
brengen op het saldo dat ontstaat als
gevolg van de individualisering van
de premieplichtigen.
Mevrouw Ter Veld weet dat het
saldo dat volgt uit dit wetsontwerp
538 miljoen gulden is. Dat zal versleuteld worden in de richting van een
premieverlagingsvoorstel. Het naar
beneden brengen met 7.000 gulden
van de premie-inkomensgrens zou het
saldo van 538 miljoen gulden met 100
miljoen gulden verminderen. Dat
betekent dat het saldo geringer is,
maar dat nog genoeg overblijft om te
zijner tijd bij het uitkeringsdeel van
het wetsontwerp de financiële lasten
te kunnen opvangen van het weghalen
van de inkomenstoets.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): De keuze
is duidelijk: liever een hoge premiedruk tot 56.000 gulden dan een lagere
premiedruk voor een groep daarboven
èn de groep daaronder. Ik had van de
VVD ook niet anders verwacht.

compensatie. Bij deze groepen is
daarvan geen sprake. Dat rechtvaardigt
een iets grotere mate van compensatie
bij vergelijkbare inkomens over de
drie jaar waarover wij hebben gesproken.
Dan merk ik nog iets op over de
opmerkingen van de staatssecretaris
met betrekking tot de macrogevolgen
van het wetsontwerp. Het gaat om de
vraag, of de opbrengst van premies,
die het gevolg zal zijn van aanvaarding
van het wetsvoorstel, al dan niet zou
moeten worden gebrukt om te komen
tot een individualisering ter zake van
de uitgangskant en de verzelfstandiging. Mevrouw Groenman heeft op
dat punt een motie ingediend. De
fractie van de VVD is van mening dat
er een heel nauwe relatie bestaat
tussen dit wetsvoorstel en het
uitkeringswetsvoorstel-AOW. Zij is
bovendien van mening dat, voor
zover er een extra opbrengst is in de
vorm van premies als gevolg van een
verzelfstandiging van de premieheffing, dit geld zoveel mogelijk gebruikt
moet worden om te komen tot een
verzelfstandiging van rechten aan de
uitkeringskant.
In die zin ben ik van mening dat een
dergelijk wetsvoorstel dat beoogt
mannen en vrouwen gelijke rechten
en plichten te geven, op zich zelf niet
mag leiden tot maatregelen die lijken
op een sanering van de collectieve
sector. Het gaat namelijk om het
heffen van extra premies die dan
resulteren in een generieke premieverlaging. Dat is echter niet de bedoeling
van het wetsvoorstel. Er behoeft dus
ook geen extra opbrengst te zijn op
het moment dat beide wetsvoorstellen
hebben geleid tot definitieve besluitvorming. De VVD-fractie heeft geen
behoefte aan de motie die op dat punt
is ingediend.
Het gaat om deze duidelijke relatie.
Op dit moment is het niet meer aan
het kabinet om te vragen daarmee
rekening te houden. Ten aanzien van
beide onderdelen, zowel rechten als
plichten, zijn inmiddels wetsvoorstellen bij de Kamer ingediend. Als de
Kamer wenst dat die verhouding
dezelfde mate van verzelfstandiging
moet inhouden ter zake van de
rechten en de plichten dan is het
moeilijk om via amendering een en
ander te bewerkstelligen.

D
Staatssecretaris De Graaf: De heer
Hermsen en de heer Linschoten
hebben de termijn in het amendement
dat zij hebben ingediend, verdedigd.
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Het is een tegemoetkoming voor de
categorie niet-zelfstandigen die
evenzeer wordt geconfronteerd met
de opslagpremie. Ik heb de argumenten aangehoord. Er is wel eens eerder
een voorstel aan de orde geweest
waarbij perioden van drie jaar zijn
gekozen.
Ik erken dat. De opmerking van de
heer Linschoten komt erop neer dat
de tegemoetkoming enigszins royaal
is, met name in het eerste jaar. Hij
erkent dit, maar hij wijst erop dat het
tijdelijk is. De oplossing ter zake van
de zelfstandigen is van structurele
aard. Ik kan dat niet ontkennen. Die
argumenten kloppen. Desondanks is
er met name in 1985 voor de categorie
niet-zelfstandigen toch wel sprake van
een royaal gebaar.
Ik vind dat dit wel kan worden
geconstateerd. Voor het overige meen
ik dat ik er wijs aan doe om het
oordeel over dat amendement aan de
Kamer over te laten. Ik heb geprobeerd
de bezwaren daartegen onder woorden te brengen. Ik wil die nu niet
herhalen.
De kosten van het amendement van
mevrouw Ter Veld kan ik niet aangeven. Het is heel moeilijk om het aantal
waarom het hier gaat te schatten. Ik
hecht wel veel waarde aan de termijn
die mevrouw Ter Veld zelf in haar
amendement heeft gesteld, namelijk
een overgangsperiode van twee jaar.
Ik kan mij niet voorstellen dat het een
kwestie van overmacht is als zij
daarop meent te moeten terugkomen.
Het was meer een reactie op een
opmerking van de heer Hermsen.
Ik had echter niet begrepen dat
mevrouw Ter Veld alleen van hem en
van de heer Linschoten steun zou
krijgen als zij de termijn van twee jaar
in drie jaar zou veranderen. Ik was het
met haar eigen argumenten eens om
het in dit geval te beperken tot die
twee jaar. Ik wil haar aanbevelen om
haar amendement ongewijzigd te
laten. De heer Hermsen en anderen
kennend, twijfel ik er niet aan dat hun
houding daardoor niet negatief zal
worden beïnvloed Dat veronderstel
ik, maar het is niet aan mij om dat
te beoordelen.
Het lijkt mij inderdaad goed om het
punt van de financieringsgrondslagen
bij de sociale verzekering in het
mondeling overleg dat wij daarover
op 7 november zullen voeren, aan de
orde te stellen. Het is jammer dat
mevrouw Ter Veld niet zelf aan die
discussie mee zal doen, maar er zal
ongetwijfeld een collega van haar
aanwezig zijn. Van haar opmerkingen
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over het een keer opheffen van de
premievrijstelling voor ongehuwde
vrouwen van 45 jaar en ouder in het
kader van de AKW heb ik goede nota
genomen. Ik heb al gezegd dat er wel
eens een moment zal komen dat men
dit moet gaan heroverwegen. Ik vind
alleen dat dit niet het geëigende
moment daarvoor is. Dat kunnen wij
later ongetwijfeld nog eens bekijken.
Mevrouw Ter Veld was ook positief
over mijn reactie met betrekking tot
de gezinstoeslagenwet, namelijk dat
hetgeen onderdeel is van de Algemene
Bijstandswet, maar dat het daar in
beginsel los van staat. Deze opvatting
is ook al in een adviesaanvraag aan
de SER verwoord. Ik neem aan dat wij
in dezelfde richting een wetsvoorstel
zullen indienen. Ik hoop dat dit begin
volgend jaar, bij de integratie van de
werkloosheidswetten, kan gebeuren.
Mevrouw Ter Veld heeft waarderende opmerkingen gemaakt over
hetgeen ik heb gezegd over de
premiegrens. Ik kreeg even de indruk
dat zij dacht dat ik vond dat die grens
nog hoger moest zijn dan op dit
moment al het geval is. Ik attendeer
haar erop dat dit niet viel af te leiden
uit mijn woorden. Ik heb geprobeerd
onder woorden te brengen dat de
loongrens, plus het structureel maken
van die f7000, het wel is, ook al kan
men dit best als iets arbitrairs kwalificeren. Ik meende deze kanttekening te
moeten maken, omdat mevrouw Ter
Veld anders te veel het gevoel zou
krijgen dat ik naar haar toe zou zijn
gedreven. Zover ben ik echter nog
niet.
De heer Schutte heeft nog eens
gezegd dat hij geen bewondering
heeft voor de inhoud voor de derde
richtlijn. Hij erkent echter dat het
straks geldend recht is en dat wij die
richtlijn dan moeten uitvoeren. Dat is
een juiste opstelling. Hij wil vanuit zijn
visie nog zo veel mogelijk proberen,
het zodanig bij te schaven dat het aan
zijn opvattingen voldoet. Er zal dan
wel enig verschil in benadering
blijven tussen de invulling daarvan
die hij voorstaat en die welke ik
voorsta. Dat is echter een zaak die al
eerder is gebleken.
De heer Schutte was wel gelukkig
met mijn opmerkingen over de
regeling van de toeslag binnen de
AOW. Daarmee wordt dit inderdaad
binnen deze volksverzekering zelf
geregeld. Ook een gezinstoeslag,
zoals die waaraan wij denken in het
kader van de loonderving, is dan een
regeling binnen het kader van de
sociale verzekering. In die zin is die
dan ook te vergelijken met een
toeslag binnen een volksverzekering.

Gelijke behandeling

Op dit punt zijn wij het dus eens.
De heren Schutte en Linschoten
hebben nog een aantal opmerkingen
gemaakt over de premie-inkomensgrens die ingaan tegen mijn benaderingswijze. De heer Schutte heeft een
aantal argumenten aangevoerd voor
het voorlopig bevriezen van deze
grens. De heer Linschoten is het
daarmee wel eens. Dit neemt niet weg
dat de zaak dan geleidelijk aan wordt
teruggedraaid tot het niveau dat wij in
1982 hebben ingezet en dat inmiddels
drie jaren geldt. Ik geef toe dat het
drie jaren tijdelijk van kracht was,
maar als je het zo lang laat duren dan
is er alleen al vanwege dat feit alle
reden om de zaak te regelen en op dat
niveau structureel te maken. Ik erken
dat het ook op dit niveau arbitrair
blijft, dat geldt voor elke grens.
Als wij doen wat de heer Schutte
wil dan is er in elk geval op termijn
sprake van het terugdraaien van het
inkomenspolitieke plaatje, al zal dat
misschien niet elk jaar direct zichtbaar
zijn. Daardoor zullen uiteindelijk de
laagste inkomens iets meer moeten
betalen dan de rest. Ik vind dat er ook
uit inkomenspolitieke overwegingen
op dit moment geen reden is dit te
doen. Daarom heb ik deze zaak
verdedigd en daarom ook wil ik het
amendement van de heer Schutte op
dit punt ontraden.
De heer Schutte (GPV): Toen het in
1982 werd ingevoerd was dit, in het
totale inkomensplaatje, naar de
mening van het kabinet de aangewezen manier. Bij een bevriezing op dit
moment verandert daar dus niets aan.
Het werkt natuurlijk wel door naar de
komende jaren. Het zal echter elk jaar
opnieuw een zaak van overleg binnen
het kabinet en met de Kamer zijn hoe
het totale inkomensplaatje van alle
maatregelen tesamen moet zijn.
Daarom moet de staatssecretaris nu
niet zeggen dat wij over twee of drie
jaar wellicht een verkeerd beeld
krijgen. Op dat moment moet het
totale plaatje opnieuw worden
bekeken. Dan kan, als het nodig
mocht zijn, gekozen worden voor een
andere maatregel of alsnog voor een
maatregel in de sfeer van de AOW.
Staatssecretaris De Graaf: De heer
Schutte bedoelt ongetwijfeld dat wij
elk jaar opnieuw voor de vraag staan
hoe het inkomenspolitieke plaatje
uitvalt. Elke keer opnieuw moeten w i j
tot een invulling van het beleid
komen. Ik weet niet of het helemaal
juist is dat het voor 1985 niet direct
betekenis heeft. Bevriezing betekent
immers wel een minder vergaande
stijging van de premiegrens per 1
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ven, maar niet zoveel als er meer
binnenkomt. In beginsel ligt het dan
voor de hand de premie dienovereenkomstig, zoals de heer Hermsen
veronderstelde, vast te stellen.
De heer Linschoten heb ik intussen
ook voor een groot deel beantwoord.
Met de wijze van verzelfstandiging
ging hij akkoord. Bij de uitkeringskant
plaatst hij nog kanttekeningen. Ik had
de indruk, dat zijn kanttekeningen
betrekking zouden hebben op de
vormgeving en de voorwaarden voor
het verlenen van een toeslag in die
situatie en niet op het op dit moment
bestaande onderscheid tussen
echtparen die honderd procent
krijgen. Dan zou het anders wel eens
heel wat duurder kunnen uitvallen
dan in onze plannen opgesloten. Hij
verwees ook naar de mogelijkheid om
in 1986 de premie te kunnen bijstellen.
Ik had de indruk dat hij het voorbehoud
maakte, dat we de premies al of niet
inkomensafhankelijk kunnen maken.
Dat scheelt f 300 miljoen, een slok op
een borrel.

januari 1985 dan nu is voorzien en op
grond waarvan nu de berekeningen
zijn gemaakt, om de simpele reden
dat de indexering per 1 januari niet
wordt toegepast. Dat heeft hoe dan
ook enige consequenties. Het is
anders dan wanneer je het in één keer
afschaft, maar uiteindelijk, als die
f7000 zijn ingelopen, kom je bij
hetzelfde resultaat. Op grond van die
overweging vinden wij dat die keuze
niet moet worden gemaakt. Daarom
verdedig ik ook de invulling die wij er
nu aan hebben gegeven.
De heer Van der Vlies heeft goede
nota genomen van mijn genuanceerde
reactie over de ervaring van discriminatie. Ik heb dat beschouwd als een
positieve opmerking van hem over
mijn verhaal. Hij vond het toch
jammer dat wij nu eigenlijk niet over
de zaak ten principale discussiëren en
dat dat weer wordt verwezen naar de
uitkeringskant. In dat verband sprak
hij over de atomisering van onze
samenleving. Ik heb, naar ik meen,
geprobeerd nu al bij de behandeling
van de premiekant van de zaak
argumenten aan te dragen om aan te
geven dat van een atomisering van de
samenleving zeer zeker geen sprake
is.
Natuurlijk blijft er, als je dit soort
zaken doorschuift, sprake van een
spanningsveld. Het is echter geen
doorschuiven naar het eerste half jaar
van 1985. Wij zullen er dan, bij de
behandeling van de integratie van de
werkloosheidswetten, wel ten principale over spreken. Wij krijgen hier
echter al eerder een discussie over de
uitkeringskant van de AOW. Dat is een
kwestie van enkele weken. Ik vermoed
dat de heer Van der Vlies nog wel
enkele weken met dat spanningsveld
weet te leven.
In 1986 komt het voordeel aan
premie-inkomsten waarschijnlijk ten
volle op ons af, omdat er dan geen
sprake meer hoeft te zijn van premierestitutie over het jaar daarvoor. Hij
vroeg eigenlijk, of dat gewoon in de
premiecalculatie moet worden
meegenomen, waar dan vanzelf de
premie uit voortkomt. Dat is wel de
voor de hand liggende oplossing. Het
is niet voor de hand liggend om
daarom de premiegrenzen te gaan
verlagen. Althans, dat hebben wij
daarbij tot nu toe niet overwogen. Ik
heb geprobeerd duidelijk te maken,
dat we straks gewoon de premie voor
1986 moeten vaststellen. Dan is het
een kwestie van uitgaven en inkomsten. Er komt dan meer binnen. Er
moet wel wat meer worden uitgege-

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben dat niet met de
staatssecretaris eens. De mate van
verzelfstandiging ook aan de uitkeringskant houdt wel degelijk verband
met de vraag, of er een partner is die
een inkomen heeft en met de hoogte
van het inkomen van die partner. Ik
stel vast, dat in het wetsvoorstel met
beide aspecten rekening wordt
gehouden en dat de mate waarin met
die beide aspecten rekening wordt
gehouden, wel degelijk te maken
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De heer Linschoten (VVD): Exact. De
mate van verzelfstandiging en de
aanpassing daarvan binnen het kader
van de opbrengsten van dit wetsvoorstel.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb het
gevoel, dat het dan niet gaat om de
mate van verzelfstandiging, want die
mate van verzelfstandiging is in mijn
visie aan de uitkeringskant compleet.
Alleen in een aantal gevallen worden
toeslagen gegeven, omdat anders
iemand in de situatie kan komen te
verkeren, dat hij een aanvulling op
grond van de bijstandswet moet
krijgen. Dat willen we niet en vandaar
de mogelijkheid van een toeslag. Dat
staat los van de verzelfstandiging. Dat
is het verlenen van een toeslag voor
diegenen die op dat moment anders
niet over de nodige middelen van
bestaan zouden beschikken en dus
naar de bijstand zouden moeten gaan.
Dat willen wij voorkomen, maar het
staat los van de mate van verzelfstandiging.

heeft met de mate van verzelfstandiging. Op het moment, dat de hoogte
van de uitkeringsrechten onder
andere wordt bepaald aan de hand
van de hoogte van het inkomen van
de partner, is er, zo stel ik vast, geen
sprake van een zelfstandig recht op
uitkering.
Staatssecretaris De Graaf: Ik weersta
nu de verleiding hierop verder in te
gaan, omdat deze zaak ongetwijfeld
zeer breedvoerig en diepgaand over
enkele weken als het gaat om de
uitkeringskant van de verzelfstandiging aan de orde zal komen.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, donderdag
aanstaande na de lunchpauze te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.34 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. de volgende brieven:
twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over subsidie-aanvragen voor
nieuwbouw en HAT-woonruimten
(18600, XI, nr. 24);
een, over de woningbouwprograrrv
ma's (18600, XI, nr. 27);
een, van de ministers van Economische Zaken en van Financiën, over het
D'66-alternatief (18400, nr. 5);
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van bijlage 8 van de B.I.W.
(18 609, nr. 3);
een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over de Olympische Spelen van 1992
(18426, nr. 2);
een, van de werkgroep Dees, ten
geleide van het rapport van de
werkgroep (18677);
Deze brieven zijn al gedrukt.
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het slot-communiqué van de WEU-bijeenkomst te
Rome;
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de heer De Graaf, ten geleide van het
rapport 'Het gebruik van de Rijksgroepregeling Zelfstandigen in de agrarische
sector';
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De Voorzitter stelt voor deze brieven
niet te drukken en voor kennisgeving
aan te nemen. Voor zoveel nodig is
kopie gezonden aan de betrokken
commissies.
3. de volgende brieven e.a.:
een aantal over gelijke rechten voor
Nederlandse en buitenlandse jongeren;
een, van «Links Den Haag», over de
spreiding van de CD. P.T.T.;
een, van de V.V.A.O., over de
tweeverdieners;
een, van het gemeentebestuur van
Haarlemmermeer, over het gemeentelijk woonwagenbeleid;
een, van de L.H.-Wageningen over
de W.W.O. '84;
een, van Patrick Lieftink, over
vivisectie;
een, van C. J. Th. Mossou, over de
tweeverdieners;
een, van Marie Therèse Hohée, over
de uitlatingen van de minister van
Financiën;
een, van de stichting Recreatie, over
de begroting van Landbouw en
Visserij voor 1985;
een, van het A.B. van het Gewest
's-Gravenhage, over de spreiding van
de CD. P.T.T.;
een, van het bedrijfsschap Slagersbedrijf, over de vleeskeuring;
een, van de Beheerscommissie
gegevensbestand specifieke uitkeringen, ten geleide van het overzicht
specifieke uitkeringen 1985.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
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Noten

Noot 1 (zieblz. 1019)
De vragen van het lid Wagenaar
luiden:
1
Is het de minister bekend dat aan
vier personen uit Transkei, die het
voornemen hadden hier te lande
gesprekken te voeren met deskundigen
op het gebied van de bosbouw en
landbouwonderwijs alsmede met
vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, de toegang tot
Nederland is geweigerd?
2
Kan de minister bevestigen dat de
aarzeling, aan voornoemde personen
een visum te verlenen, rechtstreeks
verband houdt met de toezegging dat
'overheidsfunctionarissen, militairen
en officiële vertegenwoordigers dan
wel vertegenwoordigers van particuliere organisaties, die aan de overheid
worden geacht gelieerd te zijn, van
onafhankelijk verklaarde Bantoestans
in beginsel niet zullen worden
toegelaten'?
3
Kan de minister ermee instemmen
dat bovengenoemde normen in het
kader van het visumbeleid in het
algemeen niet op dogmatische maar
op functionele wijze moeten worden
gehanteerd?
4
Acht de minister de situatie, waarin
vertegenwoordigers van de Transkeise
regering dan wel semi-overheidsinstellingen activiteiten in Nederland
zouden wensen te ondernemen, die er
op gericht zijn bepaalde ongewenste
gevolgen van het apartheidsbeleid te
bestrijden, academisch van aard? Zo
neen, moet in dat geval de verlening
van een visum in beginsel wellicht
worden overwogen?
5
Indien de minister zelf de - academische - mogelijkheid opwerpt van
een geval, waarin visumverlening aan
een officiële vertegenwoordiger van
de Zuidafrikaanse regering zou
moeten worden overwogen, welke
zijn dan de redenen om dit te weigeren
in een praktijkgeval waarbij het gaat
om personen uit Transkei 2 ?

vraag 1 bedoelde personen op 1, 2 en
3 oktober jl. in Nederland hadden
willen ondernemen, als ondersteuning
van het apartheidsbeleid moeten
worden beschouwd?
7
Is de minister bereid mede in het
licht van de enigszins ongelukkige
samenloop van omstandigheden, de
toepassing van de criteria inzake
visumverlening aan personen uitzg.

1 17600-hfst. V, nr. 25, blz . 4
2
17 600-hfst. V, nr. 25, blz. 5

Noot 2 (zieblz. 1085)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris van
Financiën op vragen, gesteld in de eerste termijn van de
openbare behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging
van de inkomstenbelasting en de loonbelasting; derde
fase tweeverdieners (18519)
Vraag van de heer Van lersel (CDA)
over vermindering van geschillen
over de aftrekbaarheid van bepaalde
uitgaven door toedoen van de
arbeidstoeslag
De heer Van lersel vraagt of door
toedoen van de arbeidstoeslag in de
toekomst minder geschillen zullen
ontstaan over de (niet) aftrekbaarheid
van bepaalde uitgaven die in relatie
zouden staan met het verrichten van
arbeid buiten het huishouden, maar
niet kunnen worden gerangschikt
onder de aftrekbare kosten.
Ik acht het niet uitgesloten dat de
arbeidstoeslag daartoe kan bijdragen.
Hieromtrent is in de nota naar
aanleiding van het eindverslag een
zekere verwachting uitgesproken.
Overigens dient hierbij wel te worden
bedacht dat de invoering van de
arbeidstoeslag geen betekenis heeft
voor de criteria die gelden voor de
aftrekbare kosten. Daarom zullen zich
ongetwijfeld ook na de invoering van
de arbeidstoeslag geschillen blijven
voordoen met betrekking tot uitgaven
in het grensgebied van de al of niet
aftrekbaarheid.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over onderzoek naar effecten op
toetreding tot arbeidsmarkt

Kan de minister aangeven in
hoeverre de activiteiten, die de in

In antwoord op de opmerking van
de heer Kombrink over het onderzoek
van Sociale Zaken naar de effecten op
de toetreding tot de arbeidsmarkt van
partners die nu nog niet werken kan ik
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6

thuislanden zodanig te heroverwegen,
dat het incidentele karakter van de
toepassing wordt vermeden opdat het
visumbeleid een geloofwaardig
middel kan zijn voor het bereiken van
doeleinden van het tot op heden
gevoerde beleid ten aanzien van
Zuid-Afrika?

het volgende meedelen. Dit onderzoek
zal uiteraard geen betrekking kunnen
hebben op de concrete effecten voor
het nieuwe stelsel van voetoverheveling. Het onderzoek zal meer algemeen
van karakter zijn en dient ertoe om
inzicht te krijgen in de werking van
regelingen met vergelijkbare inkomenseffecten op de arbeidsmarktparticipatie van partners die nu nog niet
werken.
Vraag van de heer Wagenaar (RPF)
inzake controleerbaarheid kosten
kinderopvang
De zorg die de heer Wagenaar heeft
over de mogelijkheden de regeling
kosten kinderopvang correct toe te
passen deel ik niet.
Ik meen dat op basis van de
gegevens, bij de belastingdienst
aanwezig, op eenvoudige wijze tot
een verantwoorde controle kan
worden gekomen.
Vragen van de heer Van Dis (SGP)
over elementen van de meewerkaftrek
De heer Van Dis heeft de urennormen in de voorgestelde meewerkaftrek
aan de orde gesteld. Hij meent dat de
urennormen zullen leiden tot bewijsrechtelijke problemen. Zoals ik al in
de memorie van antwoord heb
uiteengezet, is een urencriterium geen
nieuw element in de fiscale wetgeving.
Bij de uitvoering van de huidige
meewerkwinstregeling is gebleken
dat het hanteren van de urennormen
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slechts in een enkel geval tot problemen leidt.
De heer Van Dis heeft voorts ervoor
gepleit om aan belastingplichtigen-ondernemers, indien de echtgenoot
minder dan 525 uren in de onderneming meewerkt, een soort forfaitaire
meewerkaftrek toe te kennen van 1
percent van de winst. De heer Van Dis
heeft daartoe aangevoerd, dat door
de echtgenote altijd min of meer
werkzaamheden buiten de huishoudelijke sfeer in de onderneming van de
man worden verricht. Naar mijn
mening gaat het echter niet om 'min
of meer', maar moet de verrichte
arbeid een zekere omvang hebben die
bovendien de hulp en bijstand die
onder echtgenoten gebruikelijk is, te
boven gaat.
De heer Van Dis is voorts teruggekomen op het onderscheid dat in de
memorie van antwoord is gemaakt
tussen de situatie waarin man en
vrouw als deelgenoten een onderneming drijven en die waarin wordt
'meegewerkt' en waarin de inkomsten
zonder nadere regeling zouden
worden aangemerkt als inkomsten uit
niet in dienstbetrekking verrichte
arbeid. Uit zijn vraag begrijp ik dat er
bij hem nog onduidelijkheid is blijven
bestaan. Ter nadere toelichting merk
ik het volgende op.
Voor het antwoord op de vraag of
men voor de inkomstenbelasting kan
worden aangemerkt als ondernemer
of onderneemster is het criterium het
verrichten van ondernemersactiviteiten bepalend. Zoals steeds in het
fiscale recht geven wat dat betreft de
feiten de doorslag en niet alleen het
juridische omhulsel, in de vorm van
bij voorbeeld een firmacontract.
Verricht iemand ondernemersactiviteiten dan geniet hij/zij winst uit onderneming; verricht hij deze activiteiten
niet dan kan er geen sprake zijn van
het genieten van winst. Wordt in die
laatste situatie echter arbeid verricht
in de onderneming van de echtgenoot,
dan zal, mits aan het urencriterium
wordt voldaan, de meewerkaftrekregeling van toepassing zijn.
De heer Van Dis heeft voorts
ervoor gepleit om het percentage van
de meewerkaftrek niet alleen te
relateren aan de winst uit onderneming
of de ondernemingen waarin de
echtgenoot heeft meegewerkt, maar
ook aan de winst uit de onderneming
(of ondernemingen) waarin de
echtgenoot niet heeft meegewerkt.
Deze gedachte strookt naar mijn
oordeel niet met de voorgestelde
meewerkaftrek. Deze aftrek is namelijk
gegrond op de gedachte dat het in
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wezen gaat om een arbeidsverhouding
tussen de belastingplichtige-ondernemer en zijn meewerkende echtgenoot.
Vanuit die invalshoek bezien is alle
winst relevant van de onderneming of
de ondernemingen waarin die
echtgenoot daadwerkelijk heeft
meegewerkt.
Vraag van mevrouw Groenman (D'66)
inzake de studie over de positie van
de meewerkende echtgenoot
In antwoord op de opmerking van
mevrouw Groenman kan ik meedelen
dat de inbreng van emancipatiedeskundigheid in de interdepartementale
werkgroep, die zich gaat buigen over
de positie van de meewerkende
echtgenote verzekerd zal zijn.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over een aanpassing van
de huidige meewerkwinstregeling
Mevrouw Beckers heeft de suggestie
gedaan om een wijziging aan te
brengen in de huidige meewerkwinstregeling, en wel in die zin dat voor
hele dagen werken de helft van de
winst aan de meewerkende echtgenoot
zou worden toegerekend in plaats van
een derde. De overige percentages
van toerekening zouden overeenkomstig moeten worden aangepast.
Aan een wijziging in de richting van
de gedachte van mevrouw Beckers
bestaat mijns inziens geen behoefte.
Uit hetgeen mevrouw Beckers
overigens heeft opgemerkt over de
positie van de vrouw als mede-ondernemer leid ik namelijk af, dat het in de
door haar genoemde situatie van hele
dagen meewerken in feite gaat om
situaties waarin de vrouw mede-ondernemer is. Voor die situaties staat
fiscaal de mogelijkheid open van het
deelgenootschap. Het wetsvoorstel
derde fase geeft extra accent aan het
deelgenootschap doordat bij m a n vrouw-deelgenootschappen voortaan
aan beide partners de zelfstandigenaftrek kan worden toegekend. Hieraan
zij toegevoegd dat, anders dan
mevrouw Beckers kennelijk veronderstelt, onttrekking van de percentages
van de toerekening in de meewerkwinstregeling in vergelijking tot de
voorgestelde percentages van de
meewerkaftrek met name bij lagere
winsten niet leidt tot een hoger
besteedbaar inkomen.
Vragen van de heer Van Dis (SGP)
over de zelfstandigenaftrek
De heer Van Dis heeft een aantal
vragen gesteld over de voorgestelde
verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Noten

Als ik hem goed begrijp gaat het hem
er met name om dat van de voorgestelde verhoging ook zelfstandigen
profiteren die niet of in mindere mate
met de gevolgen van de premieheffingen zullen worden geconfronteerd.
In de memorie van antwoord en in
de nota van aanleiding van het
eindverslag hebben wij - naar
aanleiding van dienovereenkomstige
vragen - niet ontkend dat de voorgestelde regeling inderdaad meebrengt
dat ook die zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen die niet of in
slechts beperkte mate de premiegevolgen zullen ondervinden.
In de inkomstenbelasting kan - en
daar wil ik nogmaals met nadruk op
wijzen - slechts op globale wijze een
tegemoetkoming worden gegeven
voor bedoelde premiegevolgen.
Het moge duidelijk zijn dat, anders
dan de heer Van Dis meent, de
verhoging van de zelfstandigenaftrek
is bedoeld als - zij het globale tegemoetkoming voor de premiegevolgen en niet als lastenverlichtende
maatregel voor het bedrijfsleven. De
door hem gebruikte term 'fiscale
grabbelton' voor de zelfstandigenaftrek laat ik gaarne voor rekening van
de heer Van Dis. Met betrekking tot de
vraag of de 'compensatie' ook niet
zou moeten gelden voor zelfstandigen
die niet voor de zelfstandigenaftrek in
aanmerking komen omdat zij niet aan
de urennorm voldoen, merk ik het
volgende op.
De urennorm is bewust in de
regeling van de zelfstandigenaftrek
opgenomen om deze te beperken tot
die belastingplichtigen die voor hun
inkomen primair zijn aangewezen op
hun onderneming, met andere
woorden; het gaat bij de zelfstandigenaftrek juist om de 'echte zelfstandigen'.
Voor een meer verfijnde compensatieregeling is binnen de inkomenstenbelasting geen instrument voor handen.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over de doorschuifregeling van artikel
17 van de Wet op de inkomenstenbelasting 11974
De doorschuifregeling van artikel 17
van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 beoogt de overdracht van een
onderneming of een gedeelte ervan
aan o.a. kinderen en kleinkinderen
door de belastingplichtige ondernemer
te vergemakkelijken. De achtergrond
ervan is dat door het uitstel van
belastingheffing dat met doorschuiving optreedt de financieringsproblematiek voor de overnemende ondernemer wordt verlicht.
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De heer Kombrink heeft zich er over
verbaasd dat deze regeling niet geldt
voor de overdracht van een onderneming door een belastingplichtige-ondernemer aan zijn echtgenoot. De
heer Kombrink zou de regeling
vervolgens ook willen doen uitstrekken
door deoverdrachtdoor een ongehuwde belastingplichtige-ondernemer aan
een andere ongehuwde belastingplichtige indien zij in een vergelijkbare
positie verkeren als gehuwden.
In wil naar aanleiding van deze
wensen van de heer Kombrink de
Kamer er aan herinneren dat de
doorschuifregeling van artikel 17
vorig jaar sterk in de aandacht heeft
gestaan. De herwaardering die mede
naar aanleiding van verzoeken uit de
ondernemerswereld, o.a. het Landbouwschap, plaatsvond, heeft toen
geleid tot een inmiddels tot wet
verheven voorstel tot onder meer een
uitbreiding van de kring van verwanten
waaraan geruisloos kan worden
overgedragen. Zo werd deze kring
o.a. uitgebreid met kleinkinderen. Bij
de uitbreiding van die kring is toen
nadrukkelijk rekening gehouden met
de vanuit de MKB-wereld geuite
wensen. Toen en ook in de vrij korte
tijd die nadien is verstreken, hebben
mij geen signalen bereikt, dat behoefte
bestaat aan de thans door de heer
Kombrink bepleite uitbreiding. Ik
vraag mij dan ook af in hoeverre deze
wens daadwerkelijk leeft in de wereld
van de zelfstandigen.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over de stamrechtvrijstelling
De geachte afgevaardigde de heer
Kombrink heeft ook de stamrechtvrijstelling van artikel 19 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 ter sprake
gebracht. Hij zou graag zien dat die
vrijstelling ook van toepassing wordt
op uitkeringen die toekomen aan een
ongehuwde belastingplichtige die in
een vergelijkbare positie verkeert als
de echtgenoot van een ondernemer.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag heb ik er al op gewezen,
dat de huidige wettelijke bepalingen
reeds thans aan de Minister van
Financiën bevoegdheid verlenen om
afwijkingen - in de zin van uitbreidingen - toe te staan ter zake van de
kring van uitkeringsgerechtigden. Die
bevoegdheid beperkt zich niet tot
situaties, waarin wordt samengewoond met ouders of met zussen.
Ook voor andere situaties wordt door
de Minister ontheffing verleend indien
er voor de belastingplichtige ondernemer een zorgrelatie bestaat. Daarom
is het nu reeds mogelijk de stamrecht-
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vrijstelling toe te kennen ter zake van
uitkeringen aan belastingplichtigen
waarmee de ondememer-belastingplichtige een zorgrelatie heeft. Op dit
punt bestaat dus in wezen al een
gelijkheid tussen gehuwden en
ongehuwden die in een vergelijkbare
positie verkeren. Aan een aanvulling
van artikel 19 op dit punt heb ik dan
ook geen enkele behoefte.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over de regeling van de fiscale
oudedagsreserve
De heer Kombrink heeft gesproken
over de bepaling in de fiscale oudedagsreserve die het mogelijk maakt
bij het overlijden van een ondernemer
de oudedagsreserve door te schuiven
naar diens echtgenoot, indien deze
laatste de onderneming voortzet. Hij
zou graag zien dat de bepaling ook
van toepassing wordt voor een
ongehuwde belastingplichtige die een
gezamenlijke huishouding heeft
gevoerd met de overleden ondernemer.
Vanuit het oogpunt van het streven
naar gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden die in een
vergelijkbare positie verkeren kan ik
mij deze wens wel voorstellen. Ik acht
het echter minder wenselijk om thans,
nu een volledige gelijkheid binnen de
fiscale wetgeving nog niet is gerealiseerd, deze gelijkheid juist op het vrij
gecompliceerde terrein van de fiscale
oudedagsreserve aan te brengen.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
problemen bij de toepassing van de
criteria voor het voeren van een
gezamenlijke huishouding
De heer Van Dis vraagt aandacht
voor de vragen die de materiële
criteria voor het voeren van een
gezamenlijke huishouding bij hun
toepassing oproepen en vraagt of
wordt gedacht aan de mogelijkheid
van een 'omkering van de bewijslast'.
Daarover wil ik het volgende opmerken. Aan het hanteren van niet
gedetailleerde ingevulde materiële
criteria is inherent dat - althans in de
aanloopfase - vragen rijzen met
betrekking tot hun interpretatie en
toepassing. Dit is thans ook het geval
met de door de heer Van Disgenoemde
criteria van het voeren van een
gezamenlijke huishouding. Dat de
voorlopige evaluatie van de tweede
fase laat zien dat deze vragen legio
zijn, meen ik te moeten bestrijden. De
verdeling van de bewijslast is naar
mijn mening duidelijk. Voor iedereen
geldt een algemene belastingvrije

Noten

som. Wie een toeslag daarop wil,
dient zich te melden en aannemelijk te
maken dat hij aan de criteria voldoet.
Vraag van de heer Van lersel (CDA)
inzake afronding automatisering
In antwoord op de vraag van de
heer Van lersel over de termijn
waarop de afronding van de automatisering kan worden tegemoet gezien
verwijs ik naar de door mij eerder
genoemde termijn van 1990-1992.
Vraag van de heer Van lersel (CDA)
inzake keuze mogelijkheid voor
gehuwdenregime ten aanzien van
buitengewone lasten van ongehuwd
samenwonenden
Voor het antwoord op de vraag van
de heer Van lersel of gevallen aan te
geven zijn waarin ongehuwden geen
gebruik zullen maken van de keuze
voor het gehuwdenregime omdat
toepassing van het ongehuwdenregime voordeliger is, moge ik allereerst
verwijzen naar blz. 20 van de nota
naar aanleiding van het eindverslag
en naar de bijlagen bij die nota (blz.
35t/m 37) waareen aantal voorbeelden
en vergelijkingen is gegeven. Daaruit
blijkt dat er situaties zijn waarin voor
ongehuwden met betrekking tot hun
buitengewone lasten de keuze ofwel
voordelig is ofwel nauwelijks verschil
maakt. Voor de situatie waarin
toepassing van het ongehuwdenregime voordeliger is kan worden gewezen
op het door de leden van de PvdA-fractie in het eindverslag aangevoerde
voorbeeld, waarop in de nota naar
aanleiding van het eindverslag (blz.
25, bovenaan) is ingegaan. Als dan
gaat het om een partner met een laag
inkomen (dus lage drempel) en hoge
buitengewone lasten, die deze
buitengewone lasten indien ze zouden
worden toegerekend aan de partner
met het hoge inkomen (dus een hoge
drempel), niet of voor een zeer gering
deel voor aftrek in aanmerking zou
zien komen.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over drievoudige rente- en dividendvrijstelling
Naar aanleiding van de vraag van
de geachte afgevaardigde de heer
Kombrink of niet op wat ruwere wijze
dan de heer Stevens heeft voorgesteld
kan worden voorkomen dat een
drievoudige rente- en/of dividendvrijstelling wordt genoten in situaties van
niet-vol-jaars-huwelijken merk ik het
volgende op. Een methode zou
kunnen zijn, de verdubbeling alleen te
laten gelden in situaties waarin het

1165

huwelijk het hele kalenderjaar heeft
geduurd en de echtgenoten niet
duurzaam gescheiden hebben
geleefd. Ik moet de geachte afgevaardigde evenwel erop wijzen, dat dit in
het jaar van huwelijk tot gevolg kan
hebben dat slechts één enkelvoudige
vrijstelling kan worden benut, terwijl
toch door beide belastingplichtigen
rente en dividend kunnen zijn genoten.
Dit gevolg vloeit voort uit het feit dat
in het jaar waarin een huwelijk wordt
gesloten het na huwelijksdatum
genoten bedrag aan rente en dividend
ingevolge artikel 5 wordt toegerekend
aan één van beide echtgenoten.
Vanwege dit soort gevolgen - die
alleen door fijnmazige regelgeving
kunnen worden voorkomen - heb ik
gemeend zo'n beperkende maatregel
niet te moeten invoeren.
Gelet ook op de betrekkelijk weinig
gevallen waarom het in deze gaat,
meen ik dat de voorgestelde, soms
wat genereuze regeling de voorkeur
verdient boven de mogelijk denkbare
beperkte regeling.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over toepassing huurwaardeforfait bij
mede-eigendom
De heer Kombrink vraagt hoe het
huurwaardeforfait wordt toegepast
als een huis door een aantal eigenaren
wordt bewoond. Daarover is het
volgende op te merken. Indien de
woning in haar geheel ter beschikking
staat van alle eigenaren, wordt de
huurwaarde berekend naar de totale
waarde van de woning en vervolgens
verdeeld over de eigenaren. Dit is
anders indien het gaat om een
gebouw, dat is verdeeld in apartementen. Dan wordt de huurwaarde per
appartement berekend en is, indien
alle voordelen en lasten van een
appartement voor rekening van de
bewoner komen, het huurwaardeforfait van toepassing.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over de aanpassing van de vermogensbelasting
De heer Kombrink vraagt waarom
het wetsontwerp tot wijziging van de
vermogensbelasting per 1 januari
1986 niet eerder aanhangig kon
worden gemaakt. De redenen hiervoor
zijn de volgende.
De bezinning over de in de vermogensbelasting aan te brengen wijzigingen hingen mede af van keuzes die
moesten worden gemaakt voor het
wetsontwerp derde fase tweeverdieners in de inkomstenbelasting. Het
betreft hier met name het systeem
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van heffing van vermogensbelasting
bij gehuwden en de leeftijdsgrens
voor de tariefgroepindeling van
ongehuwden. Voorts is enige vertraging opgetreden doordat een aantal
mensen dat was belast met de
voorbereiding van het wetsontwerp
derde fase tweeverdieners eveneens
betrokken is bij het wetsontwerp tot
wijziging van de vermogensbelasting.
Dit vanwege de nauwe samenhang
tussen beide wetsontwerpen en de
beide belastingen in het algemeen.
Vraag van Mevrouw Groenman (D'66)
inzake rapport Begeleiding Tweeverdieners
In antwoord op de vraag van
mevrouw Groenman wanneer het
rapport ter beschikking komt, kan ik
antwoorden dat zij binnen enkele
dagen het rapport tegemoet kan zien.
Vraag van de heren Kombrink (PvdA),
Van Dis (SGP) en Wagenbaar (RPF)
inzake begeleiding uitvoering
Het belang dat de heren Kombrink,
Van Dis en Wagenaar hechten aan
een tijdige en voldoende begeleiding
van het wetsvoorstel onderschrijf ik.
De voorlichting van de dienst is
eerder aangevangen dan vorig jaar.
Zij wordt begeleid door veel meer
schriftelijk materiaal dan vorig jaar en
richt zich op een bredere kring
betrokkenen in de dienst. Ik acht
hiermee op verantwoorde wijze aan
de begeleiding van de uitvoering bij
te dragen.
Een en ander zal zijn uitstraling
hebben naar de burgers. Immers, een
tijdige goed geïnformeerde en
gedocumenteerde inspectie kan
adequaat inspelen op vragen van de
kant van de burgers. Daarnaast zal
door middel van een zeer omvangrijke
voorlichtingscampagne - ik moge
verwijzen naar de schriftelijke stukken - in de komende maanden
uitgebreid aan het wetsvoorstel
worden besteed.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
voorlichting van hulp aan belastingplichtigen
De heer Van Dis heeft aandacht
gevraagd voor de voorlichting, en in
verband daarmee voor een tegemoetkomende houding van de belastingdienst. Met name zou hij het op prijs
stellen indien de belastingambtenaren
op eigen initiatief, ook bij de aanslagregeling, de burgers wijzen op de
wettelijke mogelijkheden.
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Aan de voorlichting heb ik bij de
schriftelijke voorbereiding reeds
uitvoerig aandacht besteed, Nogmaals: ik meen dat de voorlichting en
ook de nieuwe opzet die ik heb
gekozen voor de werknemersverklaring voldoende garantie geeft dat de
inhoudingsplichtigen en de burgers
op korte termijn voldoende kennis
van de voor hen van belang zijnde
wijzigingen hebben kunnen nemen.
Voor wat de vraag betreft, of de
ambtenaren de belastingplichtige ook
verder op zijn rechten kunnen wijzen,
ook in de fase van de aanslagregeling,
merk ik op dat het de taak is van de
aanslagregelaar de aanslag op de
juiste hoogte vast te stellen. Het is
ook nu al het bestendige beleid van
de dienst een belastingplichtige die
zichzelf dreigt te benadelen, te helpen.
Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel
dat de ambtenaar dat uit de gegevens
die hij heeft kan onderkennen. Maar
overigens kan de heer Van Dis op dit
punt gerust zijn.
Vraag van mevrouw Eshuis (CPN)
inzake mankracht
De vraag van mevrouw Eshuis of de
550 mensen die nodig zijn ten behoeve
van de tweede fase tweeverdieners in
dienst blijven, kan ik positief beantwoorden. De uitbreiding met 550
mensen wordt als volgt gerealiseerd:
150 mensen in 1984 en 400 in 1985.
Ten behoeve van de derde fase is er
voor 1986 nog een aantal van 165
mensen nodig.
Vanaf 1986 zullen ten behoeve van
tweeverdieners wetgeving derhalve
structureel 715 mensen extra de
belastingdienst werkzaam zijn.
Vraag van de heer Kombrink (PvdA)
over personele gevolgen voor 1985
Terecht merkt de heer Kombrink op
dat het wetsvoorstel al een zekere
taakverzwaring voor de belastingdienst in 1985 ten gevolge heeft.
Gedacht moet worden aan met name
het realiseren van de voetoverheveling
in de loop van 1985.
Ik ben me dit effect bewust. Toch
meende ik hiervoor geen claim te
moeten leggen: immers, in 1985
zullen ook taakverlichtende effecten
ten opzichte van de tweede fase
merkbaar worden. Per saldo had ik
inderdaad een kleine personeelsuitbreiding moeten begroten. Ik heb
gemeend daarvan - te denken valt
aan circa 10 manjaren - te moeten
afzien.
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Vragen van de heer Van lersel (CDA),
mevrouw Groenman (D'66) en de
heer Kombrink (PvdA) over evaluatie
De heer Van lersel, mevrouw
Groenman en de heer Kombrink
vragen naar de gevolgen die een
evaluatie van de tweeverdienersmaatregelen zal hebben.
Zoals al in de nota naar aanleiding
van het eindverslag is opgemerkt
achten wij het niet opportuun deze
vraag nu al te beantwoorden. De te
zijner tijd te trekken conclusies zullen
immers afhankelijk zijn van hetgeen
bij evaluatie naar voren komt. Het is
daarbij uiteraard niet bij voorbaat
uitgesloten dat deze evaluatie zal
leiden tot voorstellen tot aanpassing
van de wetgeving. De gedachte van
de heer Van lersel om de evaluatie
een periode van twee jaren te laten
beslaan, dit in tegenstelling tot
hetgeen in de memorie van antwoord
- hoofdstuk 9 — is opgemerkt, spreekt
ons aan. Dan kan de evaluatie immers
ook de nu voorliggende voorstellen
omvatten. Voor een betrekken van de
werkgevers- en werknemersorganisaties bij deze evaluatie zal ik geen
initiatief nemen. De noodzaak daartoe
is te meer niet aanwezig nu het steeds
meer gebruikelijk wordt dat deze
organisaties al uit eigen beweging
hun eventuele problemen met de
uitvoering van bepaalde stukken
wetgeving kenbaar maken. Ook door
regelmatige contacten op het niveau
van de uitvoering ontstaat al een
goed inzicht in dergelijke problemen.
In aanmerking genomen dat deze
evaluatie in 1987 gereed zal komen
ligt de beslissing over eventuele
wijzigingen bij een volgend kabinet.
Vraag van mevrouw Beckers-de
Bruijn (PPR) over fraudegevoeligheid.
De geachte afgevaardigde mevrouw
Beckers stelt dat de bezwaren vanuit
de kamer op het punt van fraudegevoeligheid nu reeds door de uitvoerders onderschreven lijken te worden.
Die conclusie is onjuist. Zeker - ik
heb dat vorig jaar ook erkend - is de
wetgeving op het punt van het al dan
niet gezamenlijk een huishouding
voeren in zekere mate fraudegevoelig.
De berichten die mij tot nu toe uit de
praktijk bereikt hebben lijken te
bevestigen dat hetgeen ik vorig jaar
bij de behandeling van de tweede
fase over de controlemogelijkheden
heb opgemerkt in de praktijk ook
daadwerkelijk tot resultaten leidt. Dit
neemt niet weg dat binnen de belastingdienst - zoals ik reeds in de
memorie van toelichting heb opgemerkt - twijfel bestaat over de
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mogelijkheden te komen tot een
sluitende controle. Hieruit afleiden,
zoals de geachte afgevaardigde doet
dat de bezwaren van een deel van de
kamer, die verband houden met de
fraudegevoeligheid, daarmee worden
onderschreven is echter volstrekt
onjuist.

zou gaan met een daling van de
progressie. Daaraan doet niet af dat
de heer Schutte in beginsel gelijk
heeft dat de mate van progressie het
progressievoordeel tussen alleen- en
tweeverdieners bepaalt.

Vragen van mevrouw Eshuis (CPN) en
mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR)
over alleenstaande ouders
Mevrouw Eshuis en mevrouw
Beckers hebben de belastingvrije som
voor de alleenstaande ouder aan de
orde gesteld. Ik wil hen erop wijzen
dat, wanneer een ouder met een kind
van elf jaar, bij voorbeeld door
echtscheiding, de niet verdienende
partner verliest, dit gepaard gaat met
een afname van belastingvrije som
met 20%. Gaat het om een werkende
alleenstaande ouder dan neemt de
belastingvrije som toe door de
aanvullende alleenstaande-ouder-toeslag. Van echtscheidingspreventie
zoals zij veronderstelt kan naar mijn
mening dan ook niet worden gesproken.
Vraag van mevrouw Eshuis (CPN)
over belastingvrije sommen op
niveau minimumloon
Het idee van mevrouw Eshuis om
de belastingvrije som op het niveau
van de bijstand te leggen en de
budgettaire derving van deze operatie
te verhalen door de progressie te
verscherpen is niet uitvoerbaar omdat
dit zou betekenen dat voor belastingplichtige wier marginaal tarief zich in
een van de bovenste vijf schijven
bevindt de tarieven tussen de 90 en
100% komen te liggen. Daar zal zelfs
mevrouw Eshuis geen voorstander
van zijn.
Vraag van de heer Schutte (GPV) over
progressieverschillen
De heer Schutte vraagt naar de
grootte van de progressieverschillen
tussen alleen- en tweeverdieners
indien niet het huidige tarief zou
gelden maar één van de tarief lijnen
uit de Contourennota. Ik wil de heer
Schutte erop wijzen dat vergelijking
van het tarief uit de Contourennota
dat een opbrengst zou geven van 31 a
32 mld. met het huidige tarief dat een
opbrengst heeft van circa f37 mld. in
deze gelijk staat aan het vergelijken
van appels en peren. De mate van
progressie is toch sterk verbonden
aan de opbrengst, dat wil zeggen dat
een verlichting van de druk met zo'n
zes miljard zeer waarschijnlijk gepaard

Noten
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