
In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen 
gebracht 

A. In het bij artikel 1, onderdeel I. voorgestelde artikel 5. 
van het Besluit op de loonbelasting 1940 wordt: na „uit-
keringen" ingevoegd: of ventrekkingen. 

B. In het bij artikel 1, onderdeel IV, voorgestelde artikel 8, 
zesde lid. letter h. van het Besluit op de Loonbelasting 1940 
wordt: na ,.één" ingevoegd: ander. 

C. In de bij artikel 2, onderdeel II. voorgestelde toevoeging 
aan artikel 2. tweede lid. san hel Beslui) op de Verevenings-
heffing 1941, wordt met gelijktijdige vernummering van het 
voorgestelde onderdeel 15° in 16°, na 14° een nieuw onder-
deel 15° opgenomen, luidende: 

15°. uitkeringen ingeval van onvrijwillige werkloosheid aan 
personen, bedoeld in artikel 4. eerste lid, onder a, h en c, van 
de Werkloosheidswet: 

D. In het bij artikel 3. onderdeel VIII. voorgestelde arti-
kel 47. eerste lid, letter h, van het Besluit op de Inkomsten-
belasting 1941 wordt: na ..één" ingevoegd: ander. 

E. In hel bij artikel 4, voorgestelde artikel 10, vierde lid, 
letter />. van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 wordt: 
na ..één" ingevoegd: ander. 

F. In het bij artikel 4. voorgestelde artikel 10, vijfde lid. 
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 wordt: „of van 
de echtgenoot van wie hij duurzaam gescheiden leeft", ver-
vangen door: of van de echtgenoot van wie hij van tafel en 
bed is gescheiden. 

Toelichting 
De wijzigingen, opgenomen in de onderdelen A. B, D en E, 

zijn reeds toegelicht in de Memorie van Antwoord naar aan-
leiding van het Voorlopig Verslag betreffende het onderhavige 
wetsontwerp. Met betrekking tot de onder letter F opgenomen 
wijziging merkt de eerste ondergetekende op, dat het hem bij 
nadere overweging juister voorkomt de tekst van artikel 10 
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 op dit punt nog 
ie handhaven met hel oog op liet feit. dat die tekst ook elders 
in die wet voorkomt en een verdere aanpassing van die wel 
aan de bepalingen van hei Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 meer op zijn plaats is in het kader van de algehele hcr-
ziening van de belastingwetgeving. De overeenkomstige wijzi-
ging van artikel 6, eerste lid, letter g, van het Ontwerp Coör-
dinatievvet Sociale Verzekering noopte tot de in onderdeel C' 
opgenomen wijziging. 
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