De Jager
kabinet hebben over de motie van mevrouw Vos, voordat
de stemmingen plaatsvinden? Ik constateer dat dit niet
hoeft.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Wij zullen morgen stemmen over de
ingediende moties.
De vergadering wordt van 15.15 uur tot 15.30 uur
geschorst.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het spoeddebat over de asielaanvragen
van Chinese asielzoekers, te weten:
- de motie-Kamp houdende het opzeggen van het
vertrouwen in de staatssecretaris (19637, nr. 1195).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering
onroerende zaken en enige andere wetten in
verband met de invoering van een basisregistratie
inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (31085).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
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lopen. Aan de hand van de ervaringen van de overgangsperiode zou worden vastgesteld wanneer het uur U
van de voorinvulling totaal wordt ingevoerd. Het streven,
zo zegt de staatssecretaris in de beantwoording, is zo
spoedig mogelijk. Het laatste lijkt mij een goed streven,
maar het zegt nog niets. Het zou wat waard zijn wanneer
de staatssecretaris minstens een streefdatum kan
noemen en ons kan toelichten hoe hij aan die streefdatum komt en wat voor stappen daarvoor nodig zijn.
Het zou ons ook wat waard zijn, al was het alleen maar
richting werkgevers, om te kunnen bepalen wanneer
deze verlaging van de administratieve lasten werkelijk
gerealiseerd wordt.
Dan kom ik op een volgend punt. Nog steeds is niet
helder wanneer de harmonisatie tussen het sociale
verzekeringsloon en het fiscale loon geoptimaliseerd zal
zijn. In de nota naar aanleiding van het verslag lezen wij
dat bij de totstandkoming van het wetstraject BLAU
(basisregistratie lonen, arbeid- en uitkeringsverhoudingen) – dan hebben wij het over het socialeverzekeringsloon – nog moet worden uitgewerkt welke
gegevens er exact worden opgenomen. Wanneer kan de
Kamer dat verwachten? Daarnaast heeft het kabinet in
oktober 2007 voorstellen gedaan voor een verdere
vereenvoudiging van loon- en premieheffing. Is in dit
kader nog voortgang geboekt? De CDA-fractie vindt het
namelijk van groot belang dat er bij de invoering van de
basisregistratie inkomen zicht is op afwikkeling van het
harmoniseringstraject. Die invoering is, zoals ik al zei,
beoogd per 1 januari aanstaande. Kan de staatssecretaris
dat toezeggen? Wil hij die toezegging ook onderbouwen?
Kennelijk is de staatssecretaris nog niet helemaal
gerust op de invoeringsdatum van 1 januari 2009. Hij
kondigt namelijk al vroeg in de nota naar aanleiding van
het verslag aan dat hij heeft gekozen voor inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit. Mede gelet op het voorgaande
punt, zou de CDA-fractie het op prijs stellen als de Kamer
expliciet over dat Koninklijk Besluit werd geïnformeerd.
De VNG heeft een aantal kanttekeningen bij de
basisregistratie WOZ geplaatst. Dan gaat het bijvoorbeeld om de te hanteren begrippen en gegevens, maar
daarnaast ook om de invoeringskosten. Heeft de
staatssecretaris inmiddels overeenstemming met de VNG
bereikt, waardoor de bezwaren weggenomen zijn of
mogen wij erop rekenen dat deze kwestie de komende
tijd nog met enige regelmaat als hinderpaal bij andere
overleggen tussen kabinet en VNG om de hoek komt?

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA): Voorzitter. Ik
geef toe dat ik van tevoren wat ruim was bij het
aanmelden van de tijd. Ik zal proberen mijn betoog echt
binnen 15 minuten af te ronden.
De CDA-fractie was het er van harte mee eens dat de
regering het in het kader van de broodnodige administratieve lastenverlichting nodig heeft gevonden, een stelsel
van basisregistratie in te voeren, als gevolg waarvan
burgers en bedrijven aanmerkelijk minder vaak hun
gegevens aan overheidsinstanties hoeven te verstrekken.
Daar komt in het geval van de basisregistratie inkomens
ook nog een extra uitgangspunt bij, namelijk een heldere
communicatie met de burger en een goede rechtsbescherming. Het streven van het kabinet is om beide
basisregistraties per 1 januari 2009 operationeel te laten
zijn.
In het schriftelijk verslag heeft de CDA-fractie
gevraagd, wanneer de basisregistratie inkomens zo ver
gereed was dat de verplichting tot het verstrekken van de
jaaropgave door de werkgever kon komen te vervallen.
Daar is in de nota naar aanleiding van het verslag van
gesteld dat nog niet gezegd kon worden wanneer deze
verplichting vervalt. Er wordt namelijk een overgangsperiode gehanteerd, waarin beide systemen – het
bestaande systeem en het nieuwe systeem – naast elkaar

De heer Tony van Dijck (PVV): Voorzitter. Vandaag
behandelen wij twee nieuwe basisregistraties waarin
authentieke gegevens worden vastgelegd, te weten de
basisregistratie inkomen en de basisregistratie WOZ. De
basisregistraties hebben tot doel dat bestuursorganen bij
hun taakvervulling verplicht gebruikmaken van betrouwbare gegevens. Dit zou moeten leiden tot betere
dienstverlening, effectievere handhaving en vermindering van administratieve lasten. Tot zover is dit wetsvoorstel toe te juichen. Toch plaats ik in mijn inbreng enkele
kanttekeningen.
De BRI wordt door de Belastingdienst jaarlijks per
belastingplichtige bepaald. Dit is het verzamelinkomen of
het fiscaal loon. De staatssecretaris geeft aan dat
daarmee winst te behalen is via voorgedrukte aangifteformulieren. Het vooraf invullen van belastinggegevens
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