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Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
met het oog op een vrijstelling van bepaalde
periodieke uitkeringen aan specifieke groepen
oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen
Artikel 2-Fonds)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de
uitkeringen ingevolge het zogenoemde Artikel 2-Fonds vrij te stellen van
inkomstenbelasting en daarmee voorts de mogelijke gevolgen van die
uitkeringen voor de inkomensafhankelijke regelingen weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aan artikel 3.104, onder
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
r. uitkeringen op grond van de overeenkomst tussen de Bondsrepubliek
Duitsland en de Conference on Jewish Material Claims Against Germany,
gebaseerd op artikel 2 van de Vereinbarung vom 18. September 1990 über
die Herstellung der Einheit Deutschlands zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur
Durchführung und Auslegung des am 31. August 1990 in Berlin unterzeichneten Einigungvertrages.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat deze wet terugwerkt tot en
met 1 januari 2016.
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ARTIKEL III
Deze wet wordt aangehaald als: Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2Fonds.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,
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