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15 683 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten 
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Nr. 14 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN POPPE EN PATIJN 

Ontvangen 27 november 1979 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

In artikel I wordt de aanhef als volgt gelezen: 
De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24) wordt als volgt gewijzigd: 

II 

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 
A. De aanhef vervalt. 
B. In onderdeel A wordt in plaats van «Deze wet wordt ingetrokken» gele-

zen: De Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482) wordt inge-
trokken. 

III 

Artikel III wordt als volgt gewijzigd: 
A. De aanhef vervalt. 
B. In plaats van «Deze wet wordt ingetrokken» wordt gelezen: De Kinder-

bijslag voor kleine zelfstandigen (Stb. 1965, 429) wordt ingetrokken. 

IV 

In artikel IV wordt de aanhef als volgt gelezen: 
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt als volgt gewij-

zigd:. 

V 

In artikel V wordt de aanhef als volgt gelezen: 
De Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) wordt als volgt gewijzigd: 
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VI 

In artikel VI wo rd t de aanhef als vo lgt gelezen: 
De A lgemene Ouderdomswet (Stb. 1965,429) word t als volgt gewi jz igd: . 

VII 

In artikel VII word t de aanhef als vo lgt gelezen: 
De A lgemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965,429) word t als volgt ge-

w i jz igd : . 

VIII 

In artikel VIII word t de aanhef als volgt gelezen: 
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) word t als vo lgt 

gewi jz igd: . 

IX 

In artikel IX wo rd t de aanhef als volgt gelezen: 
De A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1977, 496) word t als vo lgt 

gewi jz igd: . 

X 

In artikel X wo rd t de aanhef als vo lgt gelezen: 

De Wet Bezi tvormingsfonds (Stb. 1971, 418) word t als volgt gewi jz igd: . 

XI 

In artikel XI wo rd t de aanhef als vo lgt gelezen: 
De Schoo l -en cursusgeldwet 1972 (Stb. 624) word t als volgt gewi jz igd: . 

Toelichting 

Niet alleen de feiteli jke voorgestelde wetswi jz ig ingen, doch ook de bij de 
artikelen geciteerde titels van de betrokken wet ten maken deel uit van het 
voorste l . Dit dient in de tekst van het wetsontwerp tot uitdrukking te komen. 

Poppe 
Patijn 
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