
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet
van de leden Depla en Blok houdende wijziging
van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige
andere wetten inzake fiscale facilitering bank-
sparen ten behoeve van pensioenopbouw of
aflossing eigenwoningschuld (30432), te weten:
- de motie-Vedder-Wubben c.s. inzake mogelijkheden om
de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008
te herstellen naar het oude niveau (30432, F).

(Zie vergadering van 11 december 2007.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks en de SP tegen deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van enkele belas-

tingwetten (Belastingplan 2008) (31205);
- het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele

belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2008) (31206).

(Zie vergadering van 17 december 2007.)

De voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden
ontvangen van de staatssecretaris van Financiën op
vragen over topinkomens gesteld in eerste termijn.

Deze antwoorden zullen opgenomen in een bijvoegsel
bij de Handelingen van deze vergadering.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan het eind van deze
editie)2

De beraadslaging wordt hervat.
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Staatssecretaris De Jager: Mevrouw de voorzitter. Ik
dank de leden van uw Kamer voor hun inbreng. Ik ben
het met heer Biermans eens als hij spreekt over het
fiscale hoogtepunt van het jaar. Ik dank u voor uw
medewerking, voorzitter, aan een tijdige behandeling van
dit voor de overheid zo belangrijke Belastingplan 2008.

Het was inderdaad een slapeloze nacht, zo zeg ik tegen
de heer Biermans, en niet alleen voor mij. Gelet op het
schorsingstijdstip rond middernacht, neem ik aan dat de
Kamer gedacht heeft dat de ambtenaren en ik de hele
nacht hadden om de vragen te beantwoorden en deze ’s
ochtends vroeg nog te bespreken. Voorzitter, mede
namens mijn ambtenaren dank voor deze mooie en
attente timing!

Nu de behandeling van het Belastingplan in de
slotfase zit, wil ik nogmaals alle medewerkers van
Financiën bedanken die nu al maanden lang hard
daaraan werken. Ik dank de leden voor hun complimen-
ten voor het feit dat deze snelle en effectieve aanpak ook
tot uitdrukking kwam in de nota naar aanleiding van het
verslag en in het razendsnelle tempo waarin de soms
moeilijke vragen zijn beantwoord.

Voorzitter: Schuurman

Staatssecretaris De Jager: Het kabinet heeft zich op
fiscaal terrein een aantal doelen gesteld, fiscale
beleidsambities. Vergroening van het belastingstelsel is
het eerste speerpunt. Het bevorderen van innovatief
ondernemerschap is een tweede pijler van het kabinets-
beleid. Ik wil u niet onthouden dat ik vanuit mijn
persoonlijke ervaringen het Innovatieplatform van harte
toejuich. Ik neem aan dat dit ook geldt voor een van de
leden van uw Kamer.

Nederland staat niet alleen in het focussen op
innovatie. Het onderwerp staat ook op de Lissabon-
agenda. In het Belastingplan is een eerste stap gezet met
de uitbreiding van de octrooibox. Samen met de minister
van Economische Zaken onderzoek ik of de afdracht-
vermindering voor speur- en ontwikkelingswerk kan
worden verbreed naar procesinnovatie en ICT.

Het laatste speerpunt is vereenvoudiging en die is
hard nodig. Het belastingstelsel is te complex; het moet
eenvoudiger. Bij de vormgeving van de verpakkingen-
belasting en de vliegbelasting heb ik mij daarvan al
rekenschap gegeven.

Vereenvoudiging is ook nodig om de administratieve
lasten voor burgers en bedrijven te kunnen verminderen.
U kent de ambities van het kabinet in dezen, maar het
kabinet kan het niet alleen. Ik wijs op artikel 81 van de
Grondwet. Daarin staat: ’’De vaststelling van wetten
geschiedt door de regering en de Staten-Generaal
gezamenlijk.’’ Samen is een sleutelwoord in de relatie
tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven. Ik
noem dat horizontaal toezicht en kom daarop later in
mijn betoog terug.

Wij spreken vandaag over het Belastingplan. Er heeft
een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Een en ander
heeft in overwegende mate betrekking op het budgettaire
kader en het koopkrachtbeeld, of is een rechtstreekse
uitwerking van het coalitieakkoord. Dat ligt voor de hand
en het is niet ongebruikelijk om dat in het jaar van een
nieuw kabinet te doen.

Het verheugt mij dat vergroening kan rekenen op
brede steun in uw Kamer. Ik beschouw het als een
aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg om
de milieudruk beter tot uitdrukking te laten komen in de
marktprijzen. Om u gerust te stellen, de opbrengst gaat
rechtstreeks naar een verlichting van de lasten op arbeid
en winst. De vervuiler betaalt en de hardwerkende
Nederlander waarover de heer Biermans altijd spreekt,
zal dus minder betalen. Dat is ook het doel van het
kabinet.

De heer Reuten vraagt naar mijn standpunt over
overleg met de branches bij nieuwe belastingen. Overleg
met de branche is niet per definitie gebruikelijk of
noodzakelijk bij belastingmaatregelen. Dat neemt niet
weg dat gebruikgemaakt kan worden van de expertise
die in de betreffende branche aanwezig is. In die zin kan
overleg zeer nuttig zijn. Dat overleg kan betrekking
hebben op technische aspecten van uitvoerbaarheid en
vormgeving, en op het zoveel mogelijk voorkomen van
administratieve lasten. Ook de invoeringstermijn kan in
dat overleg een rol spelen. Dit soort overleggen heeft in
het bijzonder plaatsgevonden in het kader van de
totstandkoming van de vliegbelasting en de
verpakkingenbelasting, omdat het hierbij ging om twee
geheel nieuwe belastingen.
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