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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W i j bieden U hiernevens ter overweging aan een on twerp van Wet tot w i j -
ziging van de inkomstenbelast ing en de loonbelast ing alsmede van de Alge-
mene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet in verband 
met de regeling voor gemoedsbezwaarden. 

De toel ichtende memor ie , die het Wetson twerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Soestdijk, 18 mei 1979 Jul iana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is de inkom-

stenbelast ing en de loonbelast ing alsmede de Algemene Ouderdomswet en 
de A lgemene Weduwen- en Wezenwet te wi jz igen in verband met de rege-
ling voor gemoedsbezwaarden; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen over leg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedv inden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 (Stb. 519) worden de vo lgende 
wi jz ig ingen aangebracht. 

A. 1. In artikel 5, eerste l id, letter d, wo rd t «premies» telkens vervangen 
door: premies en premievervangende belast ing. 

2. In het vi j fde lid word t «premies» vervangen door: premies en premie-
vervangende belasting. 
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B. Na artikel 30a word t , onder ve rnummer ing van artikel 30a in artikel 
30b, ingevoegd: 

Artikel 30a 

Tot de inkomsten in de vo rm van bepaalde periodieke ui tker ingen en ver-
strekkingen welke van publiekrechtel i jke aard zi jn, behoren uitkeringen inge-
volge artikel 36a van de A lgemene Ouderdomswet . 

C. In artikel 45, eerste l id, letter e, wo rd t «premies» telkens vervangen 
door: premies en premievervangende belast ing. 

D. In artikel 48, derde l id, letter b, wo rd t «premies» telkens vervangen 
door: premies en premievervangende belast ing. 

ARTIKEL II 

In de Wet op de loonbelast ing 1964 (Stb. 521) worden de volgende wi jz i -
g ingen aangebracht. 

A. In artikel 16, eerste l id, letter a, 5°, en letter b, 2°, word t «premies» te l -
kens vervangen door : premies en premievervangende belast ing. 

B. In artikel 17, eerste l id, word t «premies» vervangen door: premies en 
premievervangende belasting. 

C. In artikel 19a word t «premies» telkens vervangen door : premies en 
premievervangende belasting. 

ARTIKEL III 

In de A lgemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) worden de volgende w i j -
zigingen aangebracht. 

A. In artikel 26, tweede en vierde l id, wo rd t «als persoonli jke verp l icht ing 
in aanmerk ing genomen premies» vervangen door: als persoonl i jke ver-
pl icht ing in aanmerking genomen premies en premievervangende belas-
t ing . 

B. In artikel 42, eerste l id, word t «premies» vervangen door: premies en 
premievervangende belasting. 

ARTIKEL IV 

In de A lgemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) worden de vo l -
gende wi jz ig ingen aangebracht. 

A. In artikel 4 1 , tweede en vierde l id, wo rd t «als persoonli jke verp l icht ing 
in aanmerking genomen premies» vervangen door: als persoonli jke ver-
pl icht ing in aanmerking genomen premies en premievervangende belas-
t ing . 

B. In artikel 54, eerste l id, word t «premies» vervangen door: premies en 
premievervangende belasting. 
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ARTIKEL V 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van 1 januar i 1980. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i tei ten, col leges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Staatssecretaris van Financiën, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
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