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NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
19 juli 1978 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 om voor het 

vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 kin
deraftrek van de loon- en inkomstenbelasting te vervangen door verhoging 
van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de 
Algemene Kinderbijslagwet om langs de weg van samenvoeging van kin
deraftrek en kinderbijslag te komen tot een nieuwe regeling inzake belas
tingvrije kinderbijslag, voorts de kinderbijslagbedragen voor het vierde en 
elkdaarop volgend kind te verhogen en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 
1981 het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen te wijzigen 
alsmede een voorziening te treffen tot handhaving van de structuur van de 
belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geliiL- Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

1. In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt voor het ka
lenderjaar 1978 artikel 53, vierde lid, letter a, vervangen door: 

3. kinderaftrek geniet voor indien hi| of zijn echtgenoot op het voor de 
kinderaftrek beslissende ti|dstip 

recht heeft op kindertoeslag geen recht heeft op 
ingevolge de Kinderbijslag- kinderbijslag ingevolge 
wet voor loontrekkenden de Kinderbijslagwet 
(Stb. 1967,482) voor loontrekkenden 

1 kind met f 815 met f 1745 
2 kinderen f 1234 f 3577 
3 of meer kinderen f 1653 f 3996 
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2. Voor het kalenderjaar 1979 worden de vo lgende wi jz ig ingen aange
bracht. 

A. In artikel 2, tweede l id, word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: 
kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten. 

B. In artikel 5, v ierde l id, word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: 
kinderaftrek geniet of geacht wora t te genieten. 

C.1. In artikel 46, eerste l id, letter a, wo rd t «geen kinderaftrek word t geno
ten» vervangen door : hij geen kinderaftrek geniet of geacht word t te genie
ten. 

2. In het vierde l id word t «kinderaftrek geniet» vervangen door : kinderaf
trek geniet of geacht word t te genieten. 

D.1. In artikel 53, vierde l id, word t letter a vervangen door: 
a. indien hij of zijn echtgenoot op het voor de kinderaftrek beslissende 

t i jdst ip geen recht heeft op kinderbi jslag ingevolge de Kinderbi js lagwet voor 
loontrekkenden (Stb. 1967,482), kinderaftrek geniet of geacht word t te ge
nieten voor : 

1 kind met f 1745; 
2 of meer kinderen met f 3577;. 

2. In letter c van dat lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: kin
deraftrek geniet of geacht wordt te genieten. 

3. In letter d van dat lid wordt «en kinderaftrek geniet» vervangen door: 
, kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten. Voorts word t «zonder kin
deraftrek te genieten» vervangen door : , en geen kinderaftrek geniet of ge
acht word t te genieten. 

E.1. In artikel 55, eerste l id, letter b, word t «kinderaftrek geniet» vervan
gen door : kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten. 

2. In het derde lid word t de laatste volzin vervangen door: Alsdan wordt 
de verhoging van het bedrag van de belast ingvri je som als is bedoeld in arti
kel 53, vierde l id, letter a, ten aanzien van haar toegepast en word t haar man 
ingedeeld in tar iefgroep 1. 

F.1. In artikel 56, eerste l id, word t in de aanhef «geniet kinderaftrek» ver
vangen door: geniet kinderaftrek of word t geacht kinderaftrek te genieten. 

2. In het tweede lid word t «geniet mede kinderaftrek» vervangen door: 
geniet mede kinderaftrek of wordt geacht mede kinderaftrek te genieten. 

3. In het vi j fde lid word t «kinderaftrek word t genoten» vervangen door: 
de belast ingpl icht ige kinderaftrek geniet of geacht wo rd t te genieten. 

4. In het negende lid wordt «vooreen kind geen kinderaftrek word t geno
ten» vervangen door : de belast ingpl icht ige voor een kind geen kinderaftrek 
geniet of geacht word t te genieten. 

5. Het tiende lid word t vervangen door : 

10. De vorige leden vinden geen toepassing ten aanzien van degene die 
word t ingedeeld in tar iefgroep 1. 

ARTIKEL II 

In de Wet op de loonbelast ing 1964 (Stb. 521) worden voor het vierde ka
lenderkwartaal 1978 en voor het kalenderjaar 1979 de volgende wi jz ig ingen 
aangebracht. 

A. In artikel 9, derde l id, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door : kin
deraftrek geniet of geacht wordt te genieten. 
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B.1. In artikel 18, eerste l id, letter a, wordt «geen kinderaftrek wordt geno
ten» vervangen door: hij geen kinderaftrek geniet of geacht word t te genie
ten. 

2. In het vierde lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaf
trek geniet of geacht wordt te genieten. 

C l . In artikel 20, vierde lid, wordt letter a vervangen door: 
a. indien hij of zijn echtgenoot op het voor de kinderaftrek beslissende 

t i jdst ip geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Kinderbi jslagwet voor 
loontrekkenden, kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten voor: 

1 kind m e t f 1745; 
2 of meer kinderen m e t f 3577;. 

2. In letter c van dat lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kin
deraftrek geniet of geacht wordt te genieten. 

3. In letter d van dat lid wordt «en kinderaftrek geniet» vervangen door: , 
kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. Voorts wordt «zonder kin
deraftrek te genieten» vervangen door: , en geen kinderaftrek geniet of ge
acht word t te genieten. 

4. Na dat lid wordt , onder vernummer ing van het vi j fde en zesde lid in 
zesde en zevende l id, ingevoegd: 

5. De verhoging als is bedoeld in het vierde l id, letter a, wordt , tenzij onze 
Minister anders bepaalt, slechts in aanmerking genomen voor zover bij 
beschikking is bepaald dat op een verminder ing te dier zake aanspraak be
staat. Het verzoek om zodanige beschikking word t gericht aan de inspecteur. 

D.1. In artikel 21, eerste l id, letter b, wordt «kinderaftrek geniet» vervan
gen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 

2. In het tweede lid wordt de laatste volzin vervangen door: Alsdan word t 
de verhoging van het bedrag van de belastingvri je som als is bedoeld in arti
kel 20, vierde l id, letter a, ten aanzien van haar toegepast en word t haar man 
- z o hij eveneens werknemer is - ingedeeld in tariefgroep 1. 

E.1. In artikel 22, eerste l id, wordt in de aanhef «geniet kinderaftrek» ver
vangen door: geniet kinderaftrek of wordt geacht kinderaftrek te genieten. 

2. In het tweede lid wordt «geniet mede kinderaftrek» vervangen door: 
geniet mede kinderaftrek of wordt geacht mede kinderaftrek te genieten. 

3. In het vi j fde lid wordt «kinderaftrek word t genoten» vervangen door: 
de werknemer kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten. 

4. Het negende lid wordt vervangen door: 

9. De vor ige leden vinden geen toepassing ten aanzien van degene die 
wordt ingedeeld in tariefgroep 1. 

F. In artikel 25, tweede l id, wordt «letters a, c, e, en f» vervangen door : let
ters c, e en f. 

ARTIKEL III 

1. In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) wordt voor het kalen
derjaar 1978 in artikel 26, tweede l id, onder vervanging van de letteraandui
ding b door c, na letter a ingevoegd: 

b. voor de verzekerde van wie de premie geheel of gedeeltelijk bij wijze 
van inhouding wordt geheven en die geen recht heeft dan wel voor de in
komstenbelasting geacht wordt geen recht te hebben op kinderbijslag inge-
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volge de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden en voor de inkomstenbelas
t ing kinderaftrek geniet voor: 

1 kind met f 931 ; 
2 of meer kinderen met f 2344;. 

2. Voor het kalenderjaar 1979 wo rden de vo lgende wi jz ig ingen aange
bracht. 

A. In artikel 26, tweede l id, wordt , onder vervanging van de letteraandui
ding b door c, na letter a ingevoegd; 

b. voor de verzekerde van wie de premie geheel of gedeelteli jk bij wijze 
van inhoud ing wordt geheven en die voor de inkomstenbelast ing recht heeft 
op een verhoging van de belastingvri je som als is bedoeld in artikel 53, vier
de l id, onder a, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964; met het bedrag 
van die verhog ing; . 

B.1. In artikel 31, tweede lid, wo rd t «geen kinderaftrek geniet» vervangen 
door: geen kinderaftrek geniet of geacht word t te genieten. 

2. In het derde lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaf
trek geniet of geacht word t te genieten. 

3. Voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalen
derjaar 1979 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

A. In artikel 3, vierde l id, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door : k in
deraftrek geniet of geacht word t te genieten. 

B. In artikel 26, vierde l id, onder b, wordt «onder b en d» vervangen door : 
onder a, b e n d. 

ARTIKEL IV 

1. In de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) word t voor 
het kalenderjaar 1978 in artikel 4 1 , tweede l id, onder vervanging van de let
teraanduid ing b door c, na letter a ingevoegd: 

b. voor de verzekerde van wie de premie geheel of gedeelteli jk bij wijze 
van inhouding wordt geheven en die geen recht heeft dan wel voor de in
komstenbelast ing geacht wordt geen recht te hebben op kinderbi jslag inge
volge de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden en voor de inkomstenbelas
t ing kinderaftrek geniet voor: 

1 kind met f 931; 
2 of meer kinderen met f 2344;. 

2. Voor het kalenderjaar 1979 worden de vo lgende wi jz ig ingen aange
bracht. 

A. In artikel 41 , tweede lid, word t , onder vervanging van de letteraandui
ding b door c, na letter a ingevoegd: 

b. voor de verzekerde van wie de premie geheel of gedeelteli jk bij wijze 
van inhoud ing wordt geheven en die voor de inkomstenbelast ing recht heeft 
op een verhoging van de belastingvri je som als is bedoeld in artikel 53, vier
de l id, onder a, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964: met het bedrag 
van die verhoging; . 

B.1. In artikel 45, tweede lid, wo rd t «geen kinderaftrek geniet» vervangen 
door: geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 

2. In het derde lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaf
trek geniet of geacht word t te genieten. 

3. Voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalen
derjaar 1979 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 
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A. In artikel 3, v ierde l id, word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: kin
deraftrek geniet of geacht wordt te genieten. 

B. In artikel 4 1 , vierde lid, onder b, word t «onder b en d» vervangen door: 
onder a, b e n d. 

ARTIKEL V 

In artikel 3, vierde l id, van de A lgemene Kinderbi js lagwet (Stb. 1968, 24) 
wordt voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalen
derjaar 1979 «kinderaftrek geniet» vervangen door : kinderaftrek geniet of 
geacht word t te genieten. 

ARTIKEL VI 

In artikel 3, v ierde l id, van de A lgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 
1967, 655) word t voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor 
het kalenderjaar 1979 «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek 
geniet of geacht word t te genieten. 

ARTIKEL VII 

In artikel 3, v ierde l id, van de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 
1975, 674) word t voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor 
het kalenderjaar 1979 «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek 
geniet of geacht word t te genieten. 

ARTIKEL VIII 

In artikel 1 van de Wet Bezi tsvormingsfonds (Stb. 1971, 418) word t voor 
het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 
«kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te 
genieten. 

ARTIKEL IX 

In artikel 4, letter c, en in artikel 6, derde l id, van de School- en Cursusgeld
wet 1972 (Stb. 624) word t voor het kalenderjaar 1979 «kinderaftrek zou ge
nieten» telkens vervangen door: kinderaftrek zou genieten of geacht zou 
worden te genieten. 

ARTIKEL X 

1. Het in artikel 11, eerste l id, van de Algemene Kinderbi js lagwet bedoel
de kinderbi js lagbedrag voor een derde k ind, zoals dit met ingang van na 30 
juni 1978 gelegen data geldt of zal gelden, wordt voor het derde en vierde 
kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het eerste kalenderkwartaal van 
het jaar 1979 verhoogd met f 37,44 en voor het tweede, derde en vierde ka
lenderkwartaal van het jaar 1979 met f 48,36. 

2. In afwi jk ing van het vorige lid geldt de aldaar bedoelde verhoging van 
het k inderbi js lagbedrag voor een derde kind niet voo reen kind als bedoeld in 
artikel 7, eerste l id, onder e, van de A lgemene Kinderbi jslagwet. 

3. Het ingevolge het eerste l id verhoogde kinderbi js lagbedrag voor een 
derde kind treedt onverminderd het bepaalde in het vorige l id in de plaats 
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van het in artikel 11, eerste l id, van de Algemene Kinderbi jslagwet bedoelde 
kinderbi jslagbedrag voor een derde kind, met d ien verstande dat de in het 
eerste lid bedoelde verhoging voor de toepassing van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 11a van de Algemene Kinderbi jslagwet, geacht word t niet 
te hebben plaatsgevonden. 

4. De in het eerste l id bedoelde verhoging van het kinderbi jslagbedrag 
voor een derde kind wordt van rechtswege niet gerekend tot de kinderbijslag 
die op grond van een overeenkomst of rechterlijke uitspraak betreffende 
levensonderhoud aan een ander dan de rechthebbende moet worden afge
dragen, indien deze voor de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad 
waar in deze wet wordt geplaatst, tot stand zijn gekomen en na dit t i jdstip 
niet zijn gewi jz igd. 

5. In afwi jking van artikel 20 van de Algemene Kinderbi js lagwet worden 
de middelen tot dekking van de uitgaven, verbonden aan de verhoging, be
doeld in het eerste l id, gevonden door een bijdrage van het Rijk, die in het in 
artikel 21 van de Algemene Kinderbi jslagwet bedoelde Algemeen Kinder
bi jslagfonds wordt gestort. 

6. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Financiën kun
nen ter zake van het bepaalde in het vorige lid nadere regelen stellen. Bij die 
regelen kan tevens worden bepaald op welke wijze de in het vorige l id be
doelde bijdrage word t vastgesteld. 

ARTIKEL XI 

1. Het in artikel 2 1 , eerste l id, van de Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden 
bedoelde kinderbi js lagbedrag voor een eerste kind, zoals dit met ingang van 
na 30 juni 1978 gelegen data geldt of zal gelden, word t voor het derde en 
vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 ver
hoogd met f 72,54. Het in artikel 21 , eerste lid, van de Kinderbi jslagwet voor 
loontrekkenden bedoelde kinderbijslagbedrag voor een tweede kind, zoals 
dit met ingang van na 30 juni 1978 gelegen data geldt of zal gelden, word t 
voor het derde en vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en het eerste ka
lenderkwartaal van het jaar 1979 verhoogd met f 37,44 en voor het tweede, 
derde en vierde kalenderkwartaal van het jaar 1979 met f 46,02. 

2. In afwi jk ing van het vorige lid geldt de aldaar bedoelde verhoging van 
het kinderbi jslagbedrag voor onderscheidenli jk een eerste kind en een twee
de kind niet voor een kind als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder e, van de 
Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden. 

3. Het ingevolge het eerste lid verhoogde kinderbi jslagbedrag voor on
derscheidenli jk een eerste kind en een tweede kind treedt onverminderd het 
bepaalde in het vor ige lid in de plaats van het in artikel 21 , eerste lid, van de 
Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden bedoelde kinderbi jslagbedrag voor 
onderscheidenli jk een eerste kind en een tweede kind, met dien verstande, 
dat de in het eerste lid bedoelde verhoging voor de toepassing van het be
paalde bij of krachtens artikel 22 van de Kinderbi jslagwet voor loontrekken
den, geacht word t niet te hebben plaatsgevonden. 

4 De in het eerste lid bedoelde verhoging van het kinderbi jslagbedrag 
voor onderscheidenli jk een eerste kind en een tweede kind wordt van rechts
wege niet gerekend tot de kinderbijslag die op grond van een overeenkomst 
of rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud aan een ander dan de 
rechthebbende moet worden afgedragen, indien deze voor de dag na de 
datum van uitgif te van het Staatsblad waarin deze wet word t geplaatst, tot 
stand zijn gekomen en na dit t i jdstip niet zijn gewijz igd. 

5. In afwijking van de artikelen 31, eerste lid, en 34, eerste tot en met vier
de l id, van de Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden worden de middelen tot 
dekking van de ui tgaven, verbonden aan de verhogingen, bedoeld in het 
eerste l id, gevonden door een bijdrage van het Rijk die in het in artikel 31 van 
de Kinderbi jslagwet voor loontrekkenden bedoelde Kinderbi jslagfonds voor 
loontrekkenden wordt gestort. 
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6. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Financiën kun
nen ter zake van het bepaalde in het vorige lid nadere regelen stellen. Bij die 
regelen kan tevens worden bepaald op welke wijze de in het vor ige lid be
doelde bi jdrage wordt vastgesteld 

ARTIKEL XII 

1. Bij het begin van het kalenderjaar 1979 vervangt Onze Min is te rvan Fi
nanciën de in artikel I, tweede l id, onderdeel D 1, en in artikel II, onderdeel 
C 1, vermelde bedragen door de voor die geval len op de voet van artikel 54 
van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 berekende bedragen. 

2. Na de inwerk ingtreding van deze wet vervangen Onze Minister van So
ciale Zaken en Onze Minister van Financiën met ingang van 1 juli 1978 of een 
nader te bepalen datum de bedragen genoemd in de art ikelen X, eerste l id, 
en XI, eerste l id. Zij berekenen deze bedragen zodanig dat aan de in die le
den bedoelde verhoging van het kinderbi jslagbedrag mede ten grondslag 
l iggen de op grond van artikel 54 van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 
door Onze Minister van Financiën te berekenen bedragen die, onverminderd 
het bepaalde in artikel I, de in artikel 53, vierde l id, letter a, van die wet ver
melde bedragen bij het begin van het kalenderjaar 1979 vervangen. Zij bren
gen vervolgens de door hen nodig geachte afrondingen aan 

3. Voor de berekening als is bedoeld in artikel 54, eerste l id, derde volzin, 
van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 worden de in de artikelen X, eer
ste l id, en XI , eerste l id, bedoelde verhogingen van het k inderbi js lagbedrag 
niet tot de kinderbi jslag gerekend. 

ARTIKEL XIII 

1. De in artikel 11 , eerste l id, onder b, c en d, van de A lgemene Kinderbi j
slagwet bedoelde kinderbi js lagbedragen, zoals die met ingang van na 31 
maart 1979 gelegen data gelden of zullen gelden, worden voor het tweede, 
derde en vierde kalenderkwartaal van het jaar 1979 verhoogd met f 22,62. 

2. De ingevolge het vor ige lid verhoogde kinderbi js lagbedragen treden in 
de plaats van de in artikel 11, eerste lid, onder b, c en d, van de A lgemene 
Kinderbi js lagwet bedoelde kinderbi js lagbedragen, met d ien verstande, dat 
de in het vor ige l id bedoelde verhoging voor de toepassing van het bepaalde 
bij of krachtens artikel 11a van de Algemene Kinderbi js lagwet geacht word t 
niet te hebben plaatsgevonden. 

3. In afwi jk ing van artikel 20 van de Algemene Kinderbi js lagwet worden 
de middelen tot dekking van de uitgaven, verbonden aan de verhoging, be
doeld in het eerste l id, gevonden door een bi jdrage van het Rijk, die in het in 
artikel 21 van de Algemene Kinderbi js lagwet bedoelde A lgemeen Kinder
bi js lagfonds word t gestort. 

4. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Financiën kun
nen ter zake van het bepaalde in het vorige lid nadere regelen stellen Bij die 
regelen kan tevens worden bepaald op welke wijze de in het vor ige lid be
doelde bi jdrage wordt vastgesteld. 

ARTIKEL XIV 

Gedurende de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 wordt artikel 11a van de 
Algemene Kinderbi js lagwet gelezen als vo lg t : 

Artikel 11a 

1 De bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, wor
den al naar gelang de ontwikkel ing van het algemene loonniveau en het al
gemene pri jsniveau verhoogd of verlaagd. 
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2. De bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, wor
den door Onze Minister steeds herzien met ingang van 1 januari en 1 juli. Bij 
een herziening met ingang van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli warden de 
bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, verhoogd of 
verlaagd: 

a. enerzijds met de helft van het percentage, waarmede het indexcijfer 
der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april 
daaraan voorafgaande, naar boven of naar beneden afwijkt van het indexcij
fer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd, en 

b. anderzijds met de helft van het percentage, waarmede het prijsindex
cijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober voorafgaande aan de 
datum van herziening onderscheidenlijk over de maand april voorafgaande 
aan de datum van herziening, naar boven of naar beneden afwijkt van het 
prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

Een herziening per 1 januari onderscheidenlijk per 1 juli blijft achterwege, 
indien de som der percentages als bedoeld in de vorige volzin, onder a en b, 
geen aanleiding geeft tot wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 11, 
eerste lid, onder a, b, c en d. 

3. Bij een herziening als bedoeld in het vorige lid worden de bedragen 
naar boven afgerond op een veelvoud van 78 cent. 

4. De overeenkomstig de vorige leden herziene bedragen treden in de 
plaats van de bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, 
met dien verstande, dat de afronding, bedoeld in het vorige lid, bij de eerst
volgende herziening op grond van het tweede lid buiten beschouwing blijft. 

5 Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding bestaat, 
kunnen de bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, bij 
algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die algemene 
maatregel van bestuur aan te geven datum worden verhoogd. De ingevolge 
het bepaalde in de vorige volzin verhoogde bedragen treden in de plaats van 
de bedragen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, c en d, met dien 
verstande, dat de verhoging voor de eerstvolgende herziening op grond van 
het tweede lid geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. 

6. Indien een verhoging als in het vorige lid bedoeld zou samenvallen met 
een herziening als bedoeld in het tweede lid blijft laatstbedoelde herziening 
achterwege. 

7. Hetgeen onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het tweede lid, wordt 
verstaan, wordt nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld. 

8. Hetgeen onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in 
het tweede lid, wordt verstaan, wordt nader bij algemene maatregel van be
stuur geregeld. 

9. Een besluit van Onze Minister tot herziening van de bedragen, ge
noemd in artikel 11, eerste lid, onder a, b, een d, overeenkomstig het tweede 
lid, wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

ARTIKEL XV 

Gedurende de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 wordt artikel 22 van de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden gelezen als volgt: 

Artikel 22 

1. Het bedrag, genoemd in artikel 21, eerste lid, onder b, wordt al naar ge
lang de ontwikkeling van het algemene loonniveau en het algemene prijsni
veau verhoogd of verlaagd. 

2. Het bedrag, genoemd in artikel 21, eerste lid, onder b, wordt door Onze 
Minister steeds herzien met ingang van 1 januari en 1 juli. Bij een herziening 
met ingang van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli wordt het bedrag, ge
noemd in artikel 21, eerste lid, onder b, verhoogd of verlaagd: 

a. enerzijds met de helft van het percentage, waarmede het indexcijfer 
der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april 
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daaraan voorafgaande, naar boven of naar beneden afwijkt van het indexcij
fer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd, en 

b. anderzijds met de helft van het percentage, waarmede het prijsindex
cijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober voorafgaande aan de 
datum van herziening onderscheidenlijk over de maand april voorafgaande 
aan de datum van herziening, naar boven of naar beneden afwijkt van het 
prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

Een herziening per 1 januari onderscheidenlijk per 1 juli blijft achterwege, 
indien de som der percentages als bedoeld in de vorige volzin, onder a en b, 
geen aanleiding geeft tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 21, 
eerste lid, onder b. 

3. Bij een herziening als bedoeld in het vorige lid wordt het bedrag naar 
boven afgerond op een veelvoud van 78 cent. 

4. Het overeenkomstig de vorige leden herziene bedrag treedt in de plaats 
van het bedrag, genoemd in artikel 21, eerste lid, onder b, met dien verstan
de, dat de afronding, bedoeld in het vorige lid, bij de eerstvolgende herzie
ning op grond van het tweede lid buiten beschouwing blijft. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding bestaat, kan 
het bedrag, genoemd in artikel 21, eerste lid, onder b, bij algemene maatre
gel van bestuur met ingang van een bij die algemene maatregel van bestuur 
aan te geven datum worden verhoogd. Het ingevolge het bepaalde in de vo
rige volzin verhoogde bedrag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd in 
artikel 21, eerste lid, onder b, met dien verstande, dat de verhoging voor de 
eerstvolgende herziening op grond van het tweede lid geacht wordt niet te 
hebben plaatsgevonden. 

6. Indien een verhoging als in het vorige lid bedoeld zou samenvallen met 
een herziening als bedoeld in het tweede lid blijft laatstbedoelde herziening 
achterwege. 

7. Hetgeen onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het tweede lid, wordt 
verstaan, wordt nader bij algemene maatregel van bestuur geregeld. 

8. Hetgeen onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in 
het tweede lid, wordt verstaan, wordt nader bij algemene maatregel van be
stuur geregeld. 

9. Een besluit van Onze Minister tot herziening van het bedrag, genoemd 
in artikel 21, eerste lid, onder b, overeenkomstig het tweede lid, wordt in de 
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

ARTIKEL XVI 

Gedurende de kalenderjaren 1979,1980 en 1981 wordt artikel 11 van de 
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen gelezen als volgt: 

Artikel 11 

1. Het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder b, wordt al naar ge
lang de ontwikkeling van het algemene loonniveau en het algemene prijsni
veau verhoogd of verlaagd. 

2. Het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder b, wordt door Onze 
Minister steeds herzien met ingang van 1 januari en 1 juli. Bij een herziening 
met ingang van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli wordt het bedrag, ge
noemd in artikel 10, eerste lid, onder b, verhoogd of verlaagd 

a. enerzijds met de helft van het percentage, waarmede het indexcijfer 
der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april 
daaraan voorafgaande, naar boven of naar beneden afwijkt van het indexcij
fer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd, en 

b. anderzijds met de helft van het percentage, waarmede het prijsindex
cijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober voorafgaande aan de 
datum van herziening onderscheidenlijk over de maand april voorafgaande 
aan de datum van herziening, naar boven of naar beneden afwijkt van het 
prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 
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Een herziening per 1 januari onderscheidenl i jk per 1 juli blijft achterwege, 
indien de som der percentages als bedoeld in de vor ige volzin, onder a en b, 
geen aanleiding geeft tot wi jz ig ing van het bedrag genoemd in artikel 10, 
eerste l id , onder b. 

3. Bij een herziening als bedoeld in het vor ige l id word t het bedrag naar 
boven afgerond op een veelvoud van 78 cent. 

4. Het overeenkomst ig de vor ige leden herziene bedrag treedt in de plaats 
van het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste l id , onder b, met dien verstan
de, dat de af ronding, bedoeld in het vor ige l id, bij de eerstvolgende herzie
ning op grond van het tweede lid buiten beschouwing blijft. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bi jzondere aanleiding bestaat, kan 
het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste l id , onder b, bij a lgemene maatre
gel van bestuur met ingang van een bij die a lgemene maatregel van bestuur 
aan te geven datum worden verhoogd. Het ingevolge het bepaalde in de vo
rige volzin verhoogde bedrag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd in 
artikel 10, eerste l id , onder b, met dien verstande, dat de verhoging voor de 
eerstvolgende herziening op grond van het tweede lid geacht word t niet te 
hebben plaatsgevonden. 

6. Indien een verhoging als in het vor ige lid bedoeld zou samenval len met 
een herziening als bedoeld in het tweede l id bli jft laatstbedoelde herziening 
achterwege. 

7. Hetgeen onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het tweede l id, word t 
verstaan, wordt nader bij a lgemene maatregel van bestuur geregeld. 

8. Hetgeen onder pri jsindexci j fer van de gezinsconsumpt ie bedoeld in 
het tweede l id, wo rd t verstaan, word t nader bij algemene maatregel van be
stuur geregeld. 

9. Een besluit van Onze Minister tot herziening van het bedrag, genoemd 
in artikel 10, eerste l id, onder b, overeenkomst ig het tweede l id, word t in de 
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

ARTIKEL XVII 

Voor de eerste maal , dat de artikelen XIV, XV en XVI toepassing v inden 
word t in het tweede l id, onder b, van die art ikelen onder «het pr i js indexci j
fer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het pri jsindexci j fer 
van de gezinsconsumptie over de maand apri l 1978. 

ARTIKEL XVIII 

Ingeval aan de Staten-Generaal een voorstel van wet wordt gezonden dat 
er op is gericht de kinderbi jslag ingevolge de in de artikelen X en XI genoem
de wet ten, dan wel de bepal ingen in artikel 30a van de Wet op de inkomsten
belasting 1964 en artikel 11 van de Wet op de loonbelast ing 1964 voorzover 
betrekking hebbend op die kinderbi jslag, zodanig te wijzigen dat de belas
t ingvr i jdom van die kinderbi jslag niet meer in voldoende mate recht doet 
aan de structuur van de belastingvri je sommen van de inkomstenbelast ing 
en de loonbelast ing, word t daarin mede opgenomen een zodanige wi jz ig ing 
van de in de artikelen I en II genoemde wet ten als passend is in het kader van 
die structuur. 

ARTIKEL IXX 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 1978. 
2 In afwi jking van het bepaalde in het eerste lid treedt onderscheidenl i jk 

t reden: 
a. de artikelen XIV, XV, XVI en XVII in werk ing met ingang van 1 januari 

1979, 
b. artikel XIII in werk ing met ingang van 1 april 1979, en 
c. de artikelen I, eerste l id, III, eerste l id, IV, eerste l id, X, XI en XII, tweede 
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en derde lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat de 
artikelen I, eerste lid, III, eerste lid en VI, eerste lid, terugwerken tot 1 januari 
1978 en de artikelen X, XI, XII, tweede en derde lid, tot 1 juli 1978. 

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

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken, 

De Minister van Financiën, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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