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Artikel IV 
I. De onderdelen B en C vervallen. 
II. De onderdelen D, E en F worden verletterd tot onder-

scheidenlijk B, C en D. 
III. Na het tot D verletterde onderdeel F wordt een nieuw 

onderdeel ingevoegd, luidende: 
E. In artikel 26, tweede lid, onder c, en vierde lid, onder c, 

wordt „als invalide" vervangen door: op grond van arbeids-
ongeschiktheid. 

IV. De onderdelen G, H, I, J en K worden verletterd tot 
onderscheidenlijk F, G, H, I en J. 

Artikel V 
I. Na onderdeel A worden de volgende onderdelen inge-

voegd: 
Abis. In artikel 8, eerste lid, onder b, wordt in de aanhef 

„invalide"' vervangen door: „arbeidsongeschikt", terwijl voorts 
in dat onderdeel „invaliditeit" telkens wordt vervangen door: 
arbeidsongeschiktheid. 

Ater. In artikel 12 wordt „invalide" vervangen door: 
„arbeidsongeschikt", en wordt „de helft" vervangen door: 
55 percent. 

Aquater. Artikel 17, tweede lid, onder 2e, wordt vervangen 
door: 

2e. kinderen van 16 jaar of ouder, doch jonger dan 27 jaar, 
die ten gevolge van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 
55 percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk 
gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden ver-
keren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afge-
lopen jaar buiten staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in 
het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn. 

II. Na onderdeel F wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Fbis. In artikel 41, tweede lid, onder e, en vierde lid, onder 
c, wordt „als invalide" vervangen door: op grond van arbeids-
ongeschiktheid. 

III. Na onderdeel I wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Ibis. Artikel 55 wordt aldus gewijzigd, dat in artikel 8 dier 
wet, zoals dat moet worden gelezen met betrekking tot de 
weduwe, wier echtgenoot is overleden vóór het in werking 
treden van laatstgenoemd artikel, in het onderdeel b van het 
eerste lid „invalide" telkens wordt vervangen door: „arbeids-
ongeschikt" en voorts dat in dat onderdeel „invaliditeit" telkens 
wordt vervangen door: arbeidsongeschiktheid. 

Artikel VI 
I. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 

luidende: 
Abis. 1. Artikel 7, eerste lid, letter e, wordt vervangen 

door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 

staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

II. Na onderdeel B wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Bbis. In artikel 22, tweede lid, letter c, en artikel 23, tweede 
lid, letter c, wordt „als invalide" vervangen door: op grond van 
arbeidsongeschiktheid. 

Artikel VII 
1. Na onderdeel L wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 

luidende: 
Lbis. 1. Artikel 17, eerste lid, letter e, wordt vervangen 

door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

II. Onderdeel M, punt 3, wordt gelezen als volgt: 
In het vijfde lid wordt het woord „arbeider" vervangen door: 

werknemer en wordt „artikel 7, onder /;, i en f vervangen 
door: artikel 8, onder d en e. 

III. In onderdeel T vervallen het cijfer „1", geplaatst voor 
punt 1, en punt 2. 

IV. Na onderdeel T wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Tbis. In het derde lid van artikel 39 wordt „krachtens een 
der artikelen 1, tweede en derde lid, 3, 17, 19 en 48, vierde 
en vijfde lid" vervangen door: krachtens een der artikelen 1, 
tweede en derde lid, 3, 17 en 19. 

Artikel IX 
1. Aan onderdeel A wordt toegevoegd: 
Voorts wordt in het vijfde lid „ziekte, ongeval, invaliditeit" 

vervangen door: arbeidsongeschiktheid. 
II. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 

luidende: 
Abis. 1. Artikel 5, derde lid, letter e, wordt vervangen 

door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het zesde lid, letter h, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 
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Artikel X 
Na onderdeel D wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, lui-

dende: 
Dbis. In artikel 59d vervallen de woorden „tweede lid, 

eerste volzin,". 
Artikel XVI 

Onderdeel C wordt gelezen als volgt: 
C. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt het getal „78" vervangen door: 65. 
2. In het vijfde lid wordt „minder dan zes dagen" vervangen 

door: meer of minder dan vijf dagen. 

Artikel XVIII 
1. De aanhef wordt gelezen: In de Liquidatiewet invalidi-

teitswetten wordt na artikel 28 een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende:. 

2. De aanduiding „Artikel \9hh" voor het voorgestelde 
nieuwe artikel van de Liquidatiewet invaliditeitswetten wordt 
gewijzigd in: Artikel 28a. 

3. In het tweede lid van het voorgestelde nieuwe artikel 
van de Liquidatiewet invaliditeitswetten worden de daarin twee-
maal voorkomende woorden „artikel 19/i" telkens vervangen 
door artikel 28. 

Artikel XXI 
In het eerste lid wordt „hoofdstuk lila van de Liquidatiewet 

invaliditeitswetten" vervangen door: hoofdstuk IV van de 
Liquidatiewet invaliditeitswetten. 

Artikel XXII 
1. In onderdeel G, punt 3, wordt „schade aan goederen" 

vervangen door: schade aan en verlies van goederen. 
II. Na onderdeel H worden de volgende onderdelen inge-

voegd: 
Hbis. 1. In artikel 21, eerste lid, wordt „invalide" ver-

vangen door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 
2. Het tweede lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een werknemer wordt geacht voor 45 percent of meer ar-

beidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het tweede lid, tweede volzin, wordt „de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

Hter. 1. Artikel 25, eerste lid, letter e, wordt vervangen 
door: 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 
van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt .,de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

Artikel XXIII 
I. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 

luidende: 
Abis. In artikel 19, tweede lid, letter a, 2e, wordt „invalide" 

vervangen door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 
II. Aan het slot van onderdeel B wordt „letter e" vervangen 

door: letter e. 
III. Na onderdeel B worden de volgende nieuwe onderdelen 

toegevoegd: 

C. 1. In artikel 53, tweede lid, wordt „invalide" vervangen 
door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

2. Het derde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een belastingplichtige wordt geacht voor 45 percent of meer 

arbeidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het derde lid, tweede volzin, wordt „de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

D. 1. Artikel 56, eerste lid, letter e, wordt vervangen door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten staat 
zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

Artikel XXIV 
1. In de aanhef wordt „wordt de volgende wijziging aan-

gebracht" vervangen door: worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

II. Onder aanduiding van de enige wijziging met letter A. 
worden de volgende nieuwe onderdelen toegevoegd: 

B. 1. In artikel 14, derde lid, wordt „invalide" vervangen 
door: voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt. 

2. Het vierde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: 
Een belastingplichtige wordt geacht voor 45 percent of meer 

arbeidsongeschikt te zijn, indien hij ten gevolge van ziekte of 
gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van het-
geen lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeien, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten 
staat is geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zal zijn. 

3. In het vierde lid, tweede volzin, wordt „de helft" ver-
vangen door: 55 percent. 

C. 1. Artikel 16, eerste lid, letter e, wordt vervangen door: 
e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten gevolge 

van ziekte of gebreken buiten staat'zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, 
die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar buiten staat 
zijn geweest hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar buiten 
staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op zijn kosten 
worden onderhouden. 

2. In het vierde lid, letter b, wordt „de helft" vervangen 
door: 55 percent. 

Artikel XXVIII 
Dit artikel wordt gelezen: 

Artikel XXVIII 
1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt 
geplaatst. 

2. Artikel V, onder C, werkt terug tot 1 oktober 1959, de 
artikelen IV, onderdeel A, V, onderdeel A, VI, onderdeel A, 
XXIII, onderdeel A en XXIV, onderdeel A, werken terug tot 
1 januari 1965, artikel X, onderdeel E, werkt terug tot 1 sep-
tember 1966 en de artikelen XII en XVIII werken terug tot 
29 juni 1967. 

3. De overige bepalingen van deze wet, met uitzondering 
van artikel X, onderdeel Dbis, werken terug tot 1 juli 1967. 


