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Het voorbereidend onderzoek geeft de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

1. Inleiding  

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling 
kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek 
scholingsuitgaven2. Zij wensen van de gelegenheid gebruik te maken om 
nog enkele vragen te stellen. 

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel  

De leden van de ChristenUnie-fractie onderstrepen het belang van de 
voorgenomen individuele leerrekening in het kader van leven lang 
ontwikkelen (LLO). Onderzoek dat de memorie van toelichting citeert geeft 
aan dat de huidige fiscale regeling weinig gebruikt wordt en veel 
«deadweight loss» kent3. Bovendien bereikt de regeling (door de vereiste 
voorfinanciering) personen met een lager inkomen (en een lagere 
opleiding) minder goed. De subsidieregeling Stimulans van de Arbeids-
marktpositie (STAP)-budget moet hierin voorzien, maar de invoering 
ervan is niet haalbaar voor 1 januari 2020. Kan de regering beter 
motiveren waarom niet gewacht is met dit wetsvoorstel totdat de 
contouren en inwerkingtredingsdatum bekend zijn? Wat is de winst van 
deze constructie? Is dit voor de doelgroep niet onnodig verwarrend? Hoe 
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gaat hierover gecommuniceerd worden? Kan de regering nader uiteen-
zetten waarom de vervangende subsidieregeling niet aan de euvels van 
de vigerende regeling zal lijden? De leden van de ChristenUnie-fractie zien 
graag een samenvattend overzicht van de voor- en nadelen van de 
huidige en nieuwe regeling. Deze leden vragen de regering tevens of het 
achterwege laten van overgangsrecht niet al te zeer gebaseerd is op het 
model van de perfect geïnformeerde burger. Is dat juist gezien de 
bereiksinefficiënties van de huidige regeling geen irreëel en overspannen 
beeld? 

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien de reactie van de 
regering – uiterlijk vrijdag 29 november 2019 – met belangstelling 
tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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