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Inleiding. De inhoud van het wetsontwerp 

In dit wetsontwerp wordt voorgesteld de bejaardenaftrekken en de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek van de inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting af te schaffen. Het voornemen daartoe werd door het vorige kabinet 
reeds kenbaar gemaakt in de Miljoenennota 1983. De met dit voorstel 
beoogde ombuiging, die onderdeel uitmaakt van de ombuigingen op het 
terrein van de sociale zekerheid, acht ook het huidige kabinet noodzakelijk 
in het licht van de totale ombuigingsproblematiek voor 1983. Zoals in de 
discussie over de loonbelasting- en premietabellen 1983 (Tweede Kamer, 
zitting 1982-1983, nr. 17 644) is toegezegd, is in het uitvoerende vlak 
voorshands rekening gehouden zowel met de voorgestelde invoering van 
deze maatregel per 1 januari 1983 als met een eventueel niet doorgaan van 
de maatregel. Wij menen dat dit wetsontwerp nog voor 1 januari 1983 het 
Staatsblad moet kunnen bereiken, zodat de maatregel per 1 januari 1983 
kan ingaan. Het tijdstip van inwerkingtreding is in het wetsontwerp daarom 
vorenbedoelde datum. 

De voorgestelde maatregelen leiden tot een extra opbrengst in de 
belasting- en sociale premiesfeer van ca. 475 min. Daartegenover staan de 
kosten van de uit ons voorstel voortvloeiende verhoging van een aantal 
sociale uitkeringen als gevolg van de koppeling van deze uitkeringen aan 
het netto minimumloon. Deze kosten belopen 345 min., zodat per saldo een 
ombuiging ter grootte van ca. 130 min. ontstaat. 

Nader beraad over dit wetsontwerp waarover de Raad van State op 1 
november 1982 adviseerde, heeft ertoe geleid dat wij, evenals de Raad van 
State, van oordeel zijn dat het niet gewenst is dat na afschaffing van de 
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bejaardenaftrekken en de arbeidsongeschiktheidsaftrek zou worden 
afgezien van elke compensatie voor bejaarde en arbeidsongeschikte 
personen die voor extra kosten staan waamee niet op enigerlei wijze wordt 
rekening gehouden. Wij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat een 
beperkte forfaitaire aftrek in het kader van de buitengewone-lastenaftrek 
voor uitgaven wegens ziekte, invaliditeit enz. een adequate mogelijkheid 
biedt om met de belangen van bejaarde en arbeidsongeschikte personen 
rekening te houden. Wij stellen ons voor de middelenderving die het 
gevolg is van deze uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling op te 
vangen met een verhoging van de assurantiebelasting met één procentpunt. 

Een wetsontwerp tot invoering van vorenbedoelde forfaitaire aftrek en 
een voorstel tot verhoging van de assurantiebelasting zullen zo spoedig 
mogelijk worden voorbereid. 

Motivering van de maatregelen 

Het niveau en de vormgeving van de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrekken hebben de laatste jaren telkenmale onderwerp van gedach-
tenwisseling tussen Regering en Parlement uitgemaakt. Deze gedachten-
wisselingen hebben uiteindelijk - met ingang van 1982 - geleid tot een 
aftrek voor de inkomsten- en de loonbelasting van f636 voor arbeidsonge-
schikten en ongehuwde bejaarden en f909 voor gehuwde bejaarden. Bij 
de parlementaire behandeling van de verlaging van de aftrekken tot dat 
niveau is duidelijk geworden dat aan een uitbreiding van de buitengewone-
lastenregeling met een nieuwe categorie uitgaven ter zake van ziekte en 
invaliditeit gericht op personen bij wie zich een ernstige mate van persoon-
lijke hulpbehoevendheid voordoet, belangrijke bezwaren kleven. In de brief 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de 
Staatssecretaris van Financiën van 5 februari 1982 betreffende de publikatie 
van ambtelijke stukken inzake de bejaarden- en arbeidsongeschiktheids-
aftrekken van de inkomsten- en de loonbelasting (Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, 17 152, nr. 9) zijn deze bezwaren van structurele aard nog eens 
in herinnering gebracht. De conclusie die daaraan werd verbonden en die 
ook het vorige kabinet daaraan verbond is, dat deze bezwaren nog onverkort 
gelden en zich verzetten tegen het volgen van de in de ambtelijke nota van 
maart 1981 aangegeven weg. 

Vorenbedoelde bezwaren waren van verschillende aard. Zo werd gewezen 
op het streven naar vereenvoudiging van de belastingwetgeving en op de 
wenselijkheid te komen tot vermindering van aantal en omvang van 
aftrekposten. Er waren echter vooral bezwaren die samenhingen met de 
hanteerbaarheid van het criterium van het in ernstige mate persoonlijk 
hulpbehoevend zijn. Dit criterium zou in de praktijk, zeker in de beginjaren, 
aanleiding geven tot veel geschillen. Men denke aan situaties waarin - in 
tegenstelling tot hetgeen het geval is ten aanzien van bij voorbeeld rol-
stoelgebruikers, blinden en dergelijke minder validen - uiterlijk geen 
duidelijk waarneembare lichamelijke handicap aanwezig is, zoals bij hart-
en rugklachten. Alsdan zou de vraag aan de orde komen of men als gevolg 
van dergelijke klachten aangewezen is op hulp van derden doordat de 
handicap een beletsel is voor de eigen persoonlijke verzorging en/of het 
ontplooien van normale activiteiten in huis, keuken e.d. Hierin schuilen 
meer subjectieve elementen dan voor een verantwoorde uitvoeringspraktijk 
wenselijk is. Gezien deze bezwaren hebben de vorige kabinetten er de 
voorkeur aan gegeven de in de ambtelijke nota aangegeven weg niet te 
bewandelen. 

Gegeven deze uitgangssituatie moest het vorige kabinet de vraag 
beantwoorden of voor de toekomst kon worden volstaan met de tot nu toe 
op het terrein van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrekken 
genomen maatregelen. Enerzijds heeft de Regering zich in 1979 op het 
standpunt gesteld dat de algemeen werkende bejaarden- en arbeidsonge-
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schiktheidsaftrekken moeten worden afgeschaft (Tweede Kamer, zitting 
1979-1980, 15849, nr. 5), anderzijds is bij de behandeling van de jongste 
verlaging van de aftrekken gezegd dat met de toen voorgestelde maatregelen 
in de fiscaliteit zou kunnen worden volstaan (Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, 17 152, nr. 5, blz. 2). 

Het vorige kabinet kwam, in het licht ook van de omvangrijke ombui-
gingsproblematiek op het terrein van de sociale zekerheid, tot het voorstel 
de bejaardenaftrekken en de arbeidsongeschiktheidsaftrek volledig af te 
schaffen. Daarbij werd benadrukt dat voor de meeste bejaarden en arbeids-
ongeschikten er geen aanleiding is voor de conclusie dat de noodzakelijke 
kosten van bestaan in hun situatie afwijken van die kosten in vergelijkbare 
situaties van valide en niet-bejaarde personen. De redengeving voor de 
huidige aftrekken, te weten de aanwezigheid van extra kosten voor huis-
houdelijke en persoonlijke verzorging wegens een ernstige mate van 
hulpbehoevendheid waarmee niet op enigerlei wijze wordt rekening 
gehouden, is immers slechts van toepassing voor een deel van de bejaarden 
en arbeidsongeschikten. Indien dan toch aan alle bejaarden en arbeidson-
geschikten een verhoging van de belastingvrije som wordt verleend, 
verdraagt dit zich minder goed met het algemene, globale karakter van de 
belastingvrije som. 

Op grond van deze overwegingen achten ook wij het juist de huidige 
aftrekken af te schaffen. Wij achten het echter niet verantwoord de com-
pensatie voor het vervallen van de aftrekken te beperken tot de verhoging 
van een aantal sociale uitkeringen, die uit ons voorstel voortvloeit als 
gevolg van de koppeling van deze uitkeringen aan het netto minimumloon. 

Wij hebben daarom het voornemen opgevat de buitengewone-lastenre-
geling uit te breiden met een forfaitaire aftrek van bescheiden omvang 
onder toepassing van dezelfde objectieve criteria als gelden voor de 
aftrekken waarvan de afschaffing nu wordt voorgesteld. Deze nieuwe aftrek 
moet naar onze mening worden gerangschikt onder de uitgaven wegens 
ziekte, invaliditeit enz. Deze rangschikking brengt mee dat de nieuwe aftrek 
alleen belang heeft in gevallen waarin de nieuwe aftrek te zamen met de 
overige uitgaven wegens ziekte, invaliditeit enz. de zogenaamde ziektekos-
tendrempel van de buitengewone-lastenregeling overschrijdt. Voor arbeids-
ongeschikten en ongehuwde bejaarden denken wij daarbij aan een vaste 
aftrek van (onafgerond) f424 en voor gehuwde bejaarden aan een vaste 
aftrek van (onafgerond) f606, welke bedragen rekening houdend met een 
- gemiddelde - vermenigvuldigingsfactor van 1 'fa voor kosten die de 
ziektekostendrempel overschrijden, uitkomen op het niveau van de thans 
geldende aftrekken. Voor dekking van de middelenderving van naar 
schatting 75 min. als gevolg van een te verwachten toeneming in aantal en 
omvang van de te verlenen aftrekken wegens buitengewone lasten zullen 
wij een verhoging van de assurantiebelasting van 6 naar 7% met een 
opbrengst van eveneens ca. 75 min. op jaarbasis voorstellen. 

Vorenbedoelde uitbreiding van de buitengewone-lastenregeling legt een 
extra beslag op de belastingdienst omdat het aantal te verlenen verminde-
ringen loonbelasting, het aantal aanslagen inkomstenbelasting en de 
voorlichtings-, de beoordelings- en de administratieve werkzaamheden enz. 
zullen toenemen. Met deze uitbreiding zijn naar schatting ca. 150 manjaren 
gemoeid. 

Gevolgen voor de uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten 

De voorgestelde afschaffing van de bejaardenaftrekken en de arbeidson-
geschiktheidsaftrek brengt mee dat een aantal uitkeringen die direct of 
indirect worden vastgesteld van een netto koppeling aan het minimumloon, 
op een hoger bruto niveau zullen uitkomen. Voor de AOW-uitkeringen is dit 
wettelijke koppelingsmechanisme neergelegd in de artikelen 8 en 22b van 
de Algemene Ouderdomswet. Dit mechanisme bewerkstelligt dat bejaarden 
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die enkel van een AOW-uitkering moeten leven, geen nadeel ondervinden 
van de afschaffing van de bejaardenaftrekken. Uit het navolgende overzicht 
blijkt welke wijzigingen optreden in de berekening van de AOW-uitkeringen 
door de voogestelde afschaffing van de bejaardenaftrekken. Dit overzicht 
gaat uit van de situatie per 1 juli 1982. 

Minimum-
loon 

AOW-pensioen Minimum-
loon 

met een bejaar- zonder bejaarden-
denaftrek van aftrek 

f 9 0 9 f 6 3 6 

aftrek 

(ge-
huwd) 

(onge-
huwd) 

Bruto loon-pensioen per maand 2028,00 1563,81 1088,97 1579,31 1099,77 
— premie ZFW 92,27 33,00 33,00 33,00 33,00 
- premie WW/ZW 99,37 
— premie WAO 7,35 
- premie AOW/AWW 251,60 
— loonbelasting (tariefgroep 4) 125,60 79,00 39,70 94,50 50,50 

Netto loon-pensioen 1451,81 1451,81 1016,27 1451,81 1016,27 
Vakantie-uitkering per maand 152,10 98,56 68,99 98,56 68,99 
— premie ZFW 6,92 
- premie WW/ZW 7,45 
— premie WAO 19,84 
- premie AOW/AWW 16,59 
— loonbelasting 19,49 16,75 11,72 16,75 11,72 

Netto vakantie-uitkering 81,81 81,81 57,27 81,81 57,27 

Met betrekking tot de AWW-uitkeringen geldt op grond van de artikelen 
21 en 37c van de Algemene Weduwen- en Wezenwet een bruto koppelings-
mechanisme. Er is daardoor een bruto gelijkheid van AOW-AWW-uitkeringen 
die bij afschaffing van de bejaardenaftrekken voor weduwen positieve 
inkomensmutaties doet ontstaan. Het navolgende overzicht geeft een beeld 
van het bruto-netto traject voor de AWW-uitkeringen per 1 juli 1982 zonder 
en met de voorgestelde afschaffing van de bejaardenaftrekken. 

AWW-pens loen (hoge uitkering) 

zonder afschaffing 
bejaardenaftrek 

met afschaff 
bejaardenaft 

ng 
'ek 

verplicht 
verzekerd 

vri jwi l l ig 
verzekerd 

verplicht 
verzekerd 

vri jwi l l ig 
verzekerd 

Bruto pensioen 
— premie ZFW 
— loonbelasting (tari 
met toeslag) 

efgroep 3 

ring 

1563,81 
75,63 

91,90 

1563,81 
162,84 

91,90 

1579,31 
76,34 

94,50 

1579,31 
162,84 

94,50 

Netto pensioen 

Vakantie-uitkering 
— premie ZFW 
— loonbelasting 

efgroep 3 

ring 

1396,28 

98,56 

16,75 

1309,07 

98,56 

16,75 

1408,47 

98,56 

16,75 

1321,97 

98,56 

16,75 

Netto vakantie-uitke 

efgroep 3 

ring 81,81 81,81 81,81 81,81 
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AWW-pensioen (lage uitkering) 

zonder afschaffing 
bejaardenaftrek 

met afschaffi 
bejaardenaft 

ng 
rek 

verplicht 
verzekerd 

vri jwi l l ig 
verzekerd 

verplicht 
verzekerd 

vri jwil l ig 
verzekerd 

Bruto pensioen 
— premie ZFW 
— loonbelasting (tariefgroep 
3 zonder toeslag) 

1088,97 
52,69 

48,70 

1088,97 
162,84 

48,70 

1099,77 
53,17 

50,50 

1099,77 
162,84 

50,50 

Netto pensioen 

Vakantie-uitkering 
— premie ZFW 
— loonbelasting 

987,58 

68,99 

11,72 

877,43 

68,99 

11,72 

996.10 

68,99 

11,72 

886,43 

68,99 

11,72 

Netto vakantie-uitkering 57,27 57,27 57,27 57,27 

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat voor weduwen die enkel van een 
AWW-uitkering moeten leven, het netto pensioen door ons voorstel met ca. 
1 % toeneemt. Wij menen dat zulks een goede zaak is in het bijzonder ten 
aanzien van weduwen met de lage AWW-uitkering. Voor deze weduwen 
bedraagt het netto pensioen immers nog steeds minder dan dat van 
ongehuwde bejaarden. 

Het bruto-netto traject voor de uitkeringen ingevolge de AAW ondergaat 
eveneens wijziging. Uitgaande van het netto niveau, dat op grond van 
artikel 11 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet is gekoppeld aan 
het netto minimumloon, brengt de voorgestelde afschaffing van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek mee dat de bruto AAW-uitkeringen op een 
hoger niveau komen. Het volgende overzicht laat voor de AAW-uitkering 
van een gehuwde uitkeringsgerechtigde bij een arbeidsongeschiktheid van 
80% of meer naar de situatie per 1 juli 1982 zien welke mutaties optreden 
in het bruto-netto traject als gevolg van dit wetsontwerp. 

Minimum- AAW-uitkering voor een gehuwde 
loon op maandbasis 

zonder afschaf" met afschaf-
fing arbeids- fing arbeids-
ongeschikt- ongeschikt-
heidsaftrek heidsaftrek 

Bruto loon/uitkering 2028,00 1867,89 1891,16 
— premie ZFW 92,27 82,43 85,91 
- premie WW/ZW 99,37 
— premie WAO 7,35 
- premie AOW/AWW 251,60 237,29 246,86 
— loonbelasting (tariefgroep 4) 125,60 108,10 119,40 

Netto loon/uitkering 1451,81 1440,07 1438,99 

Vakantie-uitkering 152,10 140,09 141,83 
— premie ZFW 6,92 6,37 6,45 
- premie WW/ZW 7,45 
— premie WAO 19,84 
- premie AOW/AWW 16,59 18,45 18,68 
— loonbelasting 19,49 21,67 21,94 

Netto vakantie-uitkering 81,81 93,60 94,76 

Netto loon/uitkering, incl. 
vakantie-uitkering 1533,62 1533,67 1533,75 
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Ten slotte vermelden wij een bruteringseffect voorde bijstandsuitkeringen 
die toekomen aan bejaarden in bejaardenoorden. Ook in dit geval ligt het 
netto niveau van de uitkeringen vast, doch leidt het verlagen van de 
bejaardenaftrekken tot een hoger bedrag aan loonbelasting dat voor 
rekening van de overheid komt en daarmede tot een toeneming van de 
bijstandsuitgaven. 

Gevolgen voor de verschillende inkomensposities 

De voorgestelde maatregelen voor de inkomstenbelasting en de loonbe-
lasting brengen, afgezien van de voorgenomen compensatie in de sfeer 
van de buitengewone lasten, voor de bejaarden en de arbeidsongeschikten 
inkomenseffecten mee die zijn samengesteld uit enerzijds het effect van het 
vervallen van de thans voor hen van toepassing zijnde aftrek en anderzijds 
het verhogen van de sociale uitkeringen zoals in de vorige paragraaf is 
beschreven. Hierna is vooreen viertal kenmerkende groepen belastingplich-
tigen in tabellen aangegeven welke wijzigingen in de onderscheidene 
inkomensposities optreden als gevolg van dit wetsontwerp. Deze tabellen 
laten de inkomensmutaties zien in cijfers van 1982. De tabellen vangen 
steeds aan met het belastbare inkomen 1982 van degenen die enkel van 
een minimumuitkering moeten leven (uitsluitend AOW, AWW onderschei-
denlijk het minimumdagloon WAO). In die gevallen is de inkomensmutatie 
nihil omdat het vervallen van de bejaardenaftrekken en de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek geen invloed heeft op de koppelingsgrondslag (netto 
minimumloon). 

Met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van de buitengewone-
lastenregeling merken wij op dat de inkomenseffecten die daarvan het 
gevolg zijn individueel zeer verschillend zijn. Dit wordt veroorzaakt door de 
ziektekostendrempel en de vermenigvuldigingsfactoren van de buitenge-
wone-lastenregeling. 

Tabel 1. Inkomenseffecten voor gehuwde bejaarden (tariefgroep 4) 

Belastbaar inkomen Netto inkomensmutatie 

in guldens in procenten van het belast-
bare inkomen minus belasting 

19 689 
20 000 - -
25 000 -99 -0.4 
30 000 -164 -0.6 
40 000 -164 -0,5 
80 000 -460 -0.9 
120 000 -548 -0,8 

Tabel 2. I nkomenseffecten voor ongehuwde bejaarden (tariefgroep 3) 

Belastbaar inkomen Netto-i nkomensmutat ie inkomen 

in guldens in procenten 
bare inkomen 

van het belast-
minus belasting 

13 668 
15 000 
17 500 
20 000 -69 -0,4 
30 000 —115 -0,5 
40 000 -176 -0.5 
80 000 -322 -0.6 
120 000 -383 -0,6 
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Tabel 3. Inkomenseffecten voor gehuwde arbeidsongeschikten met een AAW uitkering 
bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer (tariefgroep 4) 

Belastbaar inkomen Netto inkomensmutatie 

in guldens in procenten van het belast-
bare inkomen minus belasting 

21 762 
25 000 -21 -0,1 
30 000 -69 -0,3 
40 000 -69 -0,2 
80 000 -283 -0,5 
120 000 -346 -0,5 

Tabel 4. Inkomenseffecten voor gehuwde arbeidsongeschikten met uitsluitend een 
WAO uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer (tariefgroep 4) 

Belastbaar inkomen Netto inkomensmutatie 

in guldens in procenten van het belast-
bare inkomen minus belasting 

22 000 
25 000 - 2 5 7 - 1 , 1 
30 000 - 2 9 1 - 1 . 1 
40 0 0 0 ' - 2 6 2 - 0 . 8 

' Komt overeen met de maximale WAO-
uitkering. 

Financiële gevolgen 

Dit wetsvoorstel leidt tot een ombuigingsresultaat van ca. 130 min. Dit 
bedrag is als volgt samengesteld. 

a. Bejaardenaftrekken 
Meer belasting gehuwde bejaarden +145 min. 
Meer belasting ongehuwde bejaarden +128 min. 
Bruto aanpassing AOW gehuwden —100 min. 
Bruto aanpassing AOW ongehuwden —110 min. 
Doorwerking naar AWW —24 min. 
Doorwerking naar ABW —15 min. 

+24 min. 

b. Arbeidsongeschik theidsaftrek 
Meer belasting arbeidsongeschikten +121 min. 
Meer AOW/AWW-premie +62 min. 
Meer ZFW-premie +18 min. 
Bruto aanpassing AAW en minimum-WAO —96 min. 

+ 105 min. 
Totaal a en b +129 min. 

Uit deze opstelling blijkt dat de toeneming van de belastingopbrengst op 
transactiebasis 394 min. bedraagt. De gevolgen voor de belastingopbrengst 
op begrotingsbasis blijken uit het navolgende overzicht. 

1983 1984 

— vervallen bejaardenaftrek gehuwden 120 25 
— vervallen bejaardenaftrek ongehuwden 106 22 
— vervallen arbeidsongeschiktheidsaftrek 101 20 

Totaal 327 67 
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Toelichting op de artikelen 

Artikel I, onderdelen A, B en C, en Artikel II, onderdelen B en D. De 
voorgestelde afschaffing van de bejaardenaftrekken en de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek is opgenomen in de artikelen I, onderdeel C (inkomstenbelasting) 
en II, onderdelen B en D (loonbelasting). Het vervallen van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek brengt mee dat ook de voor die aftrek geldende omschrij-
ving van het begrip arbeidsongeschiktheid verdwijnt. Het vervallen van 
deze omschrijving heeft tot gevolg dat de tekst van een tweetal artikelen 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 waarin naar deze omschrijving 
wordt verwezen, moet worden aangepast. Het betreft de artikelen 17 en 19 
inzake achtereenvolgens de geruisloze overgang van een onderneming en 
de stamrechtvrijstelling bij het staken van een onderneming waarin een 
verwijzing naar artikel 53, vijfde lid, voorkomt. In artikel I, onderdelen A en 
B, wordt voorgesteld deze verwijzingen te laten vervallen, zonder opneming 
van een vervangende omschrijving. Wij menen met de aanduiding «45 
percent of meer arbeidsongeschikt» in de genoemde artikelen te kunnen 
volstaan omdat deze aanduiding ons voldoende duidelijk voorkomt. Een 
materiële wijziging van de artikelen 17 en 19 hebben wij derhalve niet 
beoogd. 

Artikel I, onderdelen D en E, en Artikel II, onderdelen A, C en E. Deze 
bepalingen bevatten enkele redactionele aanpassingen en wijzigingen die 
direct verband houden met het vervallen van de bejaardenaftrekken en de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek van de inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting. 

Artikel III, onderdelen A en B. Het vervallen van de bejaardenaftrekken 
voor de loonbelasting brengt mee dat de grijze loonbelastingtabellen geen 
bestaansrecht meer hebben. Het enige verschil tussen de gele en grijze 
loonbelastingtabellen betreft namelijk de bejaardenaftrekken. Met ingang 
van 1983 kunnen de grijze tabellen derhalve vervallen. In verband hiermede 
dient ook de Algemene Ouderdomswet te worden aangepast. De in de 
artikelen 8 en 22b van die wet neergelegde vaststelling van het bruto 
ouderdomspensioen is namelijk mede gebaseerd op het van toepassing 
zijn van de grijze loonbelastingtabellen. In artikel III, onderdelen A en B, is 
geregeld dat deze vaststelling voortaan geschiedt met inachtneming van 
de gele loonbelastingtabellen. 

Artikel III, onderdelen C en D, Artikel IV, onderdelen A en B en Artikel V. 
Ingevolge artikel III, onderdeel C, en artikel IV, onderdeel A, vervalt de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek ook voor de premieheffing ingevolge de 
volksverzekeringswetten. De overige wijzigingen van de volksverzekerings-
wetten (artikel III, onderdeel D, artikel IV, onderdeel B, en artikel V) betreffen 
redactionele aanpassingen. 

De Ministervan Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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