
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitt ing 1978-1979 

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 
(samenvoeging van de bestaande kinderbijslag-
regelingen tot een algemene, de gehele bevolking 
omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het 
eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de 
loon- en inkomstenbelasting) 

VERGELIJKEND OVERZICHT 

Wet van 26 april 1962, Stb. 160, tot vaststelling van 
een algemene kinderbijslagverzekering, naar de tekst 
geplaatst in Stb. 1968, nr. 24, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 28 maart 1979, Stb. 157 

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

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! 
doen te weten: 

Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het 
wenseli jk is regelen vast te stellen inzake een algeme-
ne, de gehele bevolking omvattende, verpl ichte kin-
derbi jslagverzekering; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden en verstaan 
bij deze: 

HOOFDSTUK I HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen Algemene bepalingen 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet en van 
de tot haar ui tvoer ing genomen besluiten wordt ver-
staan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid; 

b. l ichamen: rechtspersonen, maat- en vennoot-
schappen, samenwerk ingsvormen zonder rechtsper-
soonli jkheid die met verenigingen maatschappeli jk ge-
lijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van pu-
bliekrechteli jke rechtspersonen en doelvermogens. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet en van 
de tot haar ui tvoer ing genomen besluiten word t ver-
staan onder: 

a. Onze Minister: Onze Min is te rvan Sociale Zaken; 
b. l ichamen: rechtspersonen, maat- en vennoot-

schappen, samenwerk ingsvormen zonder rechtsper-
soonl i jkheid die met verenigingen maatschappeli jk ge-
lijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van pu-
bliekrechteli jke rechtspersonen en doelvermogens. 
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2. Waar in deze wet of in de tot haar ui tvoering ge-
nomen besluiten word t gesproken van gehuwde man 
of echtgenoot word t daaronder niet verstaan de ge-
huwde man, die duurzaam gescheiden van zijn echtge-
note leeft. 

3. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering ge-
nomen besluiten word t gesproken van gehuwde 
vrouw of echtgenote wordt daaronder niet verstaan de 
gehuwde v rouw, die duurzaam gescheiden van haar 
echtgenoot leeft. 

Art. 2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, 
die binnen het Rijk woont . 

Art. 3. 1. Waar iemand woont en waar een l ichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun 
thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als 
deel van het Rijk beschouwd. 

3. Hij die het Rijk met terwoon heeft verlaten en bin-
nen een jaar nadien met terwoon terugkeert zonder in-
middels in een der andere delen van het Koninkrijk of 
op het grondgebied van een andere mogendheid te 
hebben gewoond, wordt ook voor de duur van zijn af-
wezigheid geacht binnen het Rijk te hebben gewoond. 

4. De buiten het Rijk verbli j f houdende Nederlander 
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgeno-
te en de kinderen voor wie hij voorde heffing van de 
inkomstenbelasting of de loonbelasting kinderaftrek 
geniet, worden geacht binnen het Rijk te wonen. 

Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toepas 
sing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander, 
echtgenote en kinderen: 

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam 
is in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij mil itair 
is; 

b. indien die Nederlander militair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat 
hij geacht wordt bl i jvend buiten het Rijk werkzaam te 
zijn. 

Ingevolge de wet van 14 september 1978, Stb. 465 
(eerste fase herstructurering), word t voor het vierde 
kalenderkwartaal 1978 en voor het kalenderjaar 1979 
de in het vierde lid voorkomende term «kinderaftrek 
geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht 
wordt te genieten. 

Art 4. In de ui tvoering van de in deze wet geregelde 
verzekering word t voorzien door de Sociale Verzeke-
ringsbank, met dien verstande, dat de heffing en de in-
vordering van de premies geschieden door de Rijksbe-
lastingdienst. 

Art. 5. 1, Onze Minister wijst, gehoord de Sociale 
Verzekeringsraad en de Sociale Verzekeringsbank, de 
werkzaamheden onderscheidenli jk de bevoegdheden 

2. Waar in deze wet of in de tot haar ui tvoering ge-
nomen besluiten wordt gesproken van gehuwde man 
of echtgenoot wordt daaronder niet verstaan de ge-
huwde man, die duurzaam gescheiden van zijn echtge-
note leeft. 

3. Waar in deze wet of in de tot haar ui tvoering ge-
nomen besluiten wordt gesproken van gehuwde 
vrouw of echtgenote wordt daaronder niet verstaan de 
gehuwde vrouw, die duurzaam gescheiden van haar 
echtgenoot leeft. 

Art. 3. 1, Waar iemand woont en waareen lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoor-
deeld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun 
thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als 
deel van het Rijk beschouwd. 

3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en bin-
nen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder in-
middels in de Nederlandse Anti l len of op het grondge-
bied van een andere Mogendheid te hebben gewoond, 
wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid geacht 
binnen het Rijk te hebben gewoond. 

4. De buiten het Rijk verbli j f houdende Nederlander 
die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse pu-
bliekrechteli jke rechtspersoon, alsmede zijn echtgeno-
te en de kinderen voor wie hij ingevolge deze wet recht 
op kinderbijslag heeft, worden geacht binnen het Rijk 
te wonen . 

Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten toepas-
sing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander, 
echtgenote en kinderen: 

a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam 
is in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij mil i tair 
is; 

b. indien die Nederlander mil i tair is en bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur is bepaald dat 
hij geacht wordt bl i jvend buiten het Rijk werkzaam te 
zijn. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15683, nr. 5 ? 



aan, betrekking hebbende op de ui tvoer ing dezer wet, 
welke in plaats van door de Sociale Verzekeringsbank 
door de Raden van Arbeid zullen worden verricht, on-
derscheidenli jk uitgeoefend. 

2. In de gevallen, waarin Onze Minister ingevolge 
het bepaalde in het vorige lid werkzaamheden en be-
voegdheden aan de Raden van Arbeid heeft toegewe-
zen, zijn de bepalingen van deze wet en van de tot haar 
ui tvoering genomen besluiten van toepassing, met in-
achtneming van de wi jz igingen, welke de aard van het 
onderwerp vordert. 

3. De Sociale Verzekeringsbank kan aan de Raden 
van Arbeid ter uitvoering van deze wet aanwijzingen 
en voorschri f ten geven. 

4. Hetgeen ter uitvoering van het bepaalde in de vo-
rige leden verder nodig is, wordt door Onze Minister 
geregeld. 

HOOFDSTUK II HOOFDSTUK II 

Kring der verzekerden Kring der verzekerden 

Art. 6. 1 Verzekerd overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet is degene, die de leeftijd van 15 jaar heeft 
bereikt, indien hi j : 

a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het 

Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet wor-
den aangemerkt. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgewe-
ken: 

a. ten aanzien van vreemdel ingen; 
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing 

is een overeenkomstige regeling van een ander deel 
van het Koninkrijk, van een andere mogendheid of van 
een volkenrechteli jke organisatie; 

c. ten aanzien van personen, die slechts ti jdeli jk hier 
te lande verbl i jven of ti jdelijk hier te lande werkzaam 
zi jn; 

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsle-
den van de onder a, b en c bedoelde personen; 

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die 
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of 
meer andere Mogendheden van kracht is, niet ingevol-
ge deze wet verzekerd zijn. 

Art. 6. 1. Verzekerd overeenkomst ig de bepal ingen 
van deze wet is degene, die de leefti jd van 15 jaar heeft 
bereikt, indien h i j : 

a. ingezetene is; 
b. geen ingezetene is, doch ter zake van binnen het 

Rijk in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbe-
lasting is onderworpen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid ver-
zekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze wet wor -
den aangemerkt. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgewe-
ken: 

a. ten aanzien van vreemdel ingen; 
b. ten aanzien van personen, op wie van toepassing 

is een overeenkomstige regeling van de Nederlandse 
Ant i l len, van een andere Mogendheid of van een vol -
kenrechteli jke organisatie; 

c. ten aanzien van personen, die slechts t i jdeli jk hier 
te lande verbl i jven of t i jdeli jk hier te lande werkzaam 
zi jn; 

d. ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsle-
den van de onder a, b en c bedoelde personen; 

e. ten aanzien van echtgenoten van ingezetenen, die 
krachtens een overeenkomst of een regeling inzake so-
ciale zekerheid, welke tussen Nederland en een of 
meer andere Mogendheden van kracht is, niet ingevol-
ge deze wet verzekerd zijn. 
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HOOFDSTUK III HOOFDSTUK III 

De kinderbi js lag 

§ 1. Het recht op kinderbijslag 

Art . 7.1. De verzekerde heeft overeenkomst ig de be-
pal ingen van deze wet - te rekenen van het derde dier 
kinderen- recht op kinderbijslag voor zijn eigen en aan-
gehuwde kinderen en pleegkinderen, d ie: 

a. jonger dan 16 jaar zijn en tot zijn huishouden be-
horen; 

b. jonger dan 16 jaar zi jn, tot het huishouden beho-
ren van degene, met wie hij gehuwd is geweest of van 
degene, met w ie hij gehuwd is doch van wie hij duur-
zaam gescheiden leeft, en die grotendeels op zijn kos-
ten worden onderhouden; 

c. jonger dan 16 jaar zi jn, niet als eigen kind, aange-
huwd kind of pleegkind tot het huishouden van een an-
der behoren, en die in belangri jke mate op zijn kosten 
worden onderhouden; 

d. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, wier 
voor werkzaamheden beschikbare t i jd grotendeels in 
beslag word t genomen door of in verband met het vol -
gen van onderwi js of van een beroepsopleid ing, en die 
in belangri jke mate op zijn kosten worden onderhou-
den; 

e. 16 jaar of ouder doch minderjar ig zi jn, tot zijn 
huishouden behoren en ten aanzien van wie aan de 
verpl icht ing als bedoeld in artikel 4a van de Leerplicht-
wet 1969 is voldaan, voor zover ten aanzien van hen 
het aantal door Ons te bepalen dagen, bedoeld in art i-
kel 4c, eerste l id, van laatstgenoemde wet, minder dan 
drie bedraagt; 

f. 16 jaar of ouder doch jonger dan 18 jaar zijn, ten 
gevolge van ziekte of gebreken buiten staat zijn o m 55 
percent te verdienen van hetgeen l ichameli jk en gees-
telijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke om-
standigheden verkeren, kunnen verdienen, en daartoe 
ook hetzij in het afgelopen jaar buiten staat zijn ge-
weest hetzij vermoedel i jk in het eerstkomende jaar bui -
ten staat zullen zijn, en die in belangri jke mate op zijn 
kosten worden onderhouden. 

2. Tot de kinderen, waarvoor de verzekerde - te re-
kenen van het derde dier kinderen - recht heeft op kin-
derbi js lag, wordt mede gerekend één eigen of aange-
huwd kind dan wel pleegkind van 16 jaar of ouder doch 
jonger dan 27 jaar, wiens voor werkzaamheden be-
schikbare t i jd grotendeels in beslag wordt genomen 
door het verzorgen van zijn huishouden of, mits tot dat 
huishouden ten minste drie andere kinderen jonger 
dan 27 jaar behoren, door het mede verzorgen van zijn 
hu ishouden, en dat in belangrijke mate op zijn kosten 
word t onderhouden. 

De vor ige volzin is niet van toepassing ten aanzien 
van een kind dat ten gevolge van ziekte of gebreken 
buiten staat is om 55 percent te verdienen van hetgeen 
l ichameli jk en geestelijk gezonde kinderen, die ove-
rigens in geli jke omstandigheden verkeren, kunnen 
verdienen. 

3. Een kind word t als pleegkind beschouwd, indien 
het als een eigen kind wordt onderhouden en opge-
voed. 

Tweede Kamer, zi 

De kinderbi jslag 

§ 1 . Het recht op kinderbijslag 

Art . 7 .1 . De verzekerde heeft overeenkomstig de 
bepal ingen van deze wet recht op kinderbijslag voor 
zijn eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen, 
d ie: 

a. jonger dan 16 jaar zijn en tot zijn huishouden be-
horen; 

b. jonger dan 16 jaar zi jn, tot het huishouden beho-
ren van degene, met wie hij gehuwd is geweest of van 
degene, met wie hij gehuwd is doch van w ie hij duur-
zaam gescheiden leeft, en die grotendeels op zijn kos-
ten worden onderhouden; 

c. jonger dan 16 jaar zi jn, niet als eigen kind, aange-
huwd kind of pleegkind tot het huishouden van een an-
der behoren, en die in belangri jke mate op zijn kosten 
worden onderhouden; 

d. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, wier 
voor werkzaamheden beschikbare ti jd grotendeels in 
beslag word t genomen door of in verband met het vol -
gen van onderwi js of van een beroepsopleiding, en die 
in belangri jke mate op zijn kosten worden onderhou-
den; 

e. 16 jaar of ouder doch minderjarig zi jn, tot zijn 
huishouden behoren en ten aanzien van wie aan de 
verpl icht ing als bedoeld in artikel 4a van de Leerplicht-
wet 1969 is voldaan, voor zover ten aanzien van hen 
het aantal door Ons te bepalen dagen, bedoeld in arti-
kel 4c, eerste l id, van laatstgenoemde wet, minder dan 
drie bedraagt; 

f. 16 jaar of ouder doch jonger dan 18 jaar zijn, ten 
gevolge van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 
percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en gees-
telijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke om-
standigheden verkeren, kunnen verdienen, en daartoe 
ook hetzij in het afgelopen jaar buiten staat zijn ge-
weest hetzij vermoedeli jk in het eerstkomende jaar 
buiten staat zullen zijn, en die in belangrijke mate op 
zijn kosten worden onderhouden. 

2. Tot de kinderen, waarvoor de verzekerde recht 
heeft op kinderbijslag, word t mede gerekend één eigen 
of aangehuwd kind dan wel pleegkind van 16 jaar of ou-
der doch jonger dan 27 jaar dat tot zijn huishouden be-
hoort en wiens voor werkzaamheden beschikbare t i jd 
grotendeels in beslag word t genomen door het verzor-
gen van dat huishouden of, mits tot dat huishouden 
ten minste drie andere kinderen jonger dan 27 jaar be-
horen, door het mede verzorgen van dat huishouden, 
en dat in belangrijke mate op zijn kosten word t onder-
houden. 

De vor ige volzin is niet van toepassing ten aanzien 
van een kind dat ten gevolge van ziekte of gebreken 
buiten staat is om 55 percent te verdienen van hetgeen 
l ichameli jk en geestelijk gezonde kinderen, die ove-
rigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen 
verdienen. 

3. Een kind wordt als pleegkind beschouwd, indien 
het als een eigen kind wordt onderhouden en opge-
voed. 
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4. Onze Minister kan regelen stellen naar welke 
wordt beoordeeld of: 

a. een kind in belangrijke mate op kosten van de ver-
zekerde wordt onderhouden; 

b. een kind buiten staat zal zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen l ichameli jk en geestelijk gezonde 
kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden ver-
keren, kunnen verdienen. 

Ar t . 7a (vervallen). 

Art . 8. Onze Minister kan bepalen in welke geval len: 
a. een kind, te wiens aanzien niet wordt voldaan aan 

het bepaalde in artikel 7, derde l id, nochtans met een 
pleegkind wordt gel i jkgesteld; 

b. een verzekerde geacht wordt met een kind, be-
doeld onder a, een huishouden te vormen. 

Art . 9.1. Voor het vaststellen van het aantal kinde-
ren, waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, word t 
voor twee kinderen gete ld: 

a. een kind, vallende onder artikel 7, eerste l id, on-
der c, dat hetzij door of in verband met het volgen van 
onderwi js of van een beroepsopleiding niet tot het 
huishouden van de verzekerde behoort, hetzij door of 
in verband met ziekte of gebreken vermoedel i jk het 
eerstkomende jaar niet tot dat huishouden zal beho-
ren, 

b. een kind, vallende onder artikel 7, eerste l id, on-
der d of f, indien het niet tot het huishouden van de 
verzekerde behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder art i-
kel 7, eerste l id, onder d of onder het tweede l id, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten 
van de verzekerde wordt onderhouden. 

2. Een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder arti 
kei 7, eerste l id, onder d, wordt daarenboven nogmaals 
geteld, indien het niet tot het huishouden van de verze-
kerde behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens 
kosten wordt onderhouden. 

Art. 9a. 1. Voor het vaststellen van de mate, waar in 
een eigen kind, een aangehuwd kind, een pleegkind 
dan wel een met een pleegkind geli jkgesteld kind door 
de verzekerde wordt onderhouden, wordt het inkomen 
van het kind geacht te zijn aangewend voor het onder-
houd van dat kind. 

2. Onze Minister kan voorschrif ten geven ter bepa-
ling van het inkomen van het kind. 

Tevens kan Onze Minister, in afwijking van het vor i -
ge l id, bepalen dat uitkeringen, welke aan de verzeker-
de ten behoeve van het kind worden verstrekt, voor de 
toepassing van dat lid als inkomen van het kind wor-
den aangemerkt. 

Tweede Kamer, 

4. Onze Minister kan regelen stellen naar welke 
wordt beoordeeld of: 

a. een kind in belangri jke mate op kosten van de ver-
zekerde word t onderhouden; 

b. een kind buiten staat zal zijn om 55 percent te ver-
dienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde 
kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden ver-
keren, kunnen verdienen. 

Art. 9.1. Voor het vaststellen van het aantal kin-
deren, waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, wordt 
voor twee kinderen geteld: 

a. een kind, val lende onder artikel 7, eerste l id, on-
der c, dat hetzij door of in verband met het volgen van 
onderwi js of van een beroepsopleiding niet tot het 
huishouden van de verzekerde behoort, hetzij door of 
in verband met ziekte of gebreken vermoedeli jk het 
eerstkomende jaar niet tot dat huishouden zal beho-
ren, 

b. een kind, val lende onder artikel 7, eerste l id, on-
der d of f, indien het niet tot het huishouden van de 
verzekerde behoort , noch als eigen kind, aangehuwd 
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander be-
hoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder arti-
kel 7, eerste l id, onder d of onder het tweede l id, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten 
van de verzekerde wordt onderhouden. 

2. Een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder art i-
kel 7, eerste l id, onder d, wordt daarenboven nogmaals 
geteld, indien het niet tot het huishouden van de verze-
kerde behoort, noch als eigen kind, aangehuwd kind of 
pleegkind tot het huishouden van een ander behoort 
en geheel of nagenoeg geheel op kosten van de verze-
kerde word t onderhouden. 

Art. 9a. 1. Onze Minister kan nadere regelen stellen 
met betrekking tot de kosten van onderhoud van het 
kind, welke voor de toepassing van de artikelen 7 en 9 
in aanmerking dienen te worden genomen. 

2. Voor het vaststellen van de mate, waarin een ei-
gen kind, een aangehuwd kind, een pleegkind dan wel 
een met een pleegkind geli jkgesteld kind door de ver-
zekerde word t onderhouden, word t het inkomen van 
het kind geacht te zijn aangewend voor het onderhoud 
van dat kind. 

3. Onze Minister kan voorschri f ten geven ter bepa-
ling van het komen van het kind. Tevens kan Onze Mi-
nister, in afwi jk ing van het vor ige l id, bepalen dat uitke 
r ingen, welke aan de verzekerde ten behoeve van het 
kind worden verstrekt, voor de toepassing van dat lid 
als inkomen van het kind worden aangemerkt. 
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Art. 10. Voor het vaststellen van het aantal kinderen, 
waarvoor over een kalenderkwartaal recht op kinder-
bijslag bestaat, worden slechts in aanmerking geno-
men de kinderen te wier aanzien aan de voorwaarden 
bedoeld in artikel 7, juncto de artikelen 8 en 9, is vol -
daan op de eerste dag van dat kwartaal. 

Art. 11.1 1. Ten aanzien van degenen, die voor een 
of meer kinderen gedurende een geheel kalenderkwar-
taal ingevolge deze wet aanspraak hebben op kinder-
bijslag, bedraagt de kinderbi jslag over dat kwartaal : 

a. voor een derde kind f 358,80; 
b. voor een vierde en vijfde kind f478,14 per k ind; 
c. voor een zesde en zevende kind f 529,62 per k ind; 
d. voor een achtste en elk volgend kind f 585,78 per 

kind. 
2. Ten aanzien van degene, die voor een of meer 

kinderen slechts gedurende een gedeelte van een ka-
lenderkwartaal ingevolge deze wet aanspraak heeft op 
kinderbi jslag, bedraagt de kinderbi jslag voor elk dezer 
kinderen over elke dag - ui tgezonderd de zondagen -
waarop hij in dit kwartaal voor dat kind aanspraak 
heeft op kinderbi jslag, 1/78 deel van het overeenkonv 
stig het eerste l id voor dat kind geldende bedrag. 

3. Ten aanzien van degenen, die verzekerd zijn inge-
volge artikel 6, eerste l id, onder b, en tweede lid kan 
Onze Minister bepalen in welke geval len wel over zon-
dagen kinderbi jslag wordt ui tgekeerd. 

Art.11a. 1. De bedragen, genoemd in artikel 11, 
eerste l id, onder a, b, c en d, worden al naar gelang de 
ontwikkel ing van het algemene loonniveau en het al-
gemene pri jsniveau verhoogd of ver laagd. 

2. De bedragen, genoemd in artikel 11, eerste l id, 
onder a, b, c, en d, worden door Onze Minister steeds 
herzien met ingang van 1 januari en 1 ju l i . Bij een her-
ziening met ingang van 1 januari onderscheidenl i jk 1 
jul i worden de bedragen, genoemd in artikel 11, eerste 
l id, onder a, b, c en d, verhoogd of ver laagd: 

a. enerzijds met de helft van het percentage, waar-
mede het indexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan 
voorafgaande onderscheidenli jk op 30 april daaraan 
voorafgaande, naar boven of naar beneden afwijkt van 
het indexcijfer der lonen, waarop de laatste herziening 
is gebaseerd, en 

b. anderzijds met de helft van het percentage, waar-
mede het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
over de maand oktober voorafgaande aan de datum 
van herziening onderscheidenli jk over de maand april 
voorafgaande aan de datum van herziening, naar bo-
ven of naar beneden afwijkt van het pri jsindexci j fer, 
waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

Een herziening per 1 januari onderscheidenl i jk per 1 
jul i blijft achterwege, indien de som der percentages 
als bedoeld in de vorige volzin, onder a en b, geen aan-
leiding geeft tot wi jz iging van de bedragen, genoemd 
in artikel 11 , eerste l id, onder a, b, c en d. 

' De in dit onderdeel vermelde bedragen zijn exclusief de opslagen op 
grond van de wet van 14 september 1978. Stb. 465. Deze opslagen be-
dragenper 1 juli 1979: voor het derde kind f 47,58: voor het vierde en 
elk daarop volgend kind f ?2,62. 

Art. 10. 1 Recht op kinderbi jslag voor een of meer 
kinderen over een kalenderkwartaal ingevolge deze 
wet heeft slechts degene, die op de eerste dag van dat 
kalenderkwartaal verzekerd is. 

2. Voor het vaststel len van het aantal k inderen, 
waarvoor over een kalenderkwartaal recht op kinder-
bijslag bestaat, worden slechts in aanmerking geno-
men de kinderen te wier aanzien aan de voorwaar-
den, bedoeld in artikel 7, juncto de artikelen 8 en 
9, is voldaan op de eerste dag van dat kwartaal. 

Art. I I . 1 . De kinderbi jslag bedraag over een kalen-
derkwartaal: 

a f 129,48 voor een eerste kind, dat op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger is dan drie jaar; 

b. f 258,96 voor een eerste kind, dat op de eerste dag 
van dat kwartaal drie jaar of ouder is; 

c. f 411,06 voor een tweede k ind; 
d f 414,18 voor een derde k ind; 
e. f 500,76 voor een vierde en vi j fde k ind; 
f. f 552,24 voor een zesde en zevende k ind; 
g. f 608,40 voor een achtste en elk vo lgend kind. 

Art. 11a. 1. De bedragen, genoemd in artikel 11 , 
worden al naar gelang de ontwikkel ing van het algeme-
ne pri jsniveau verhoogd of ver laagd. 

2. De bedragen, genoemd in artikel 11, worden door 
Onze Minister telkens herzien met ingang van 1 januari 
en 1 ju l i . Bij een herziening met ingang van 1 januari 
onderscheidenli jk 1 juli worden deze bedragen ver-
hoogd of verlaagd met hetzelfde percentage, als waar-
mede het pri jsindexcij fer van de gezinsconsumptie 
over de maand oktober daaraan voorafgaande onder-
scheidenli jk over de maand april daaraan voorafgaan-
de, naar boven of naar beneden afwijkt van het pri jsin-
dexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

In afwi jk ing van de eerste volzin blijft herziening per 
1 januari onderscheidenl i jk per 1 juli achterwege, in-
dien het pri jsindexci j fer van de gezinsconsumptie over 
de maand oktober onderscheidenl i jk over de maand 
apri l daaraan voorafgaande geen afwi jk ing ver toont 
ten opzichte van het pri jsindexci j fer, waarop de laatste 
herziening is gebaseerd. 

3. Bij een herziening als bedoeld in het vor ige lid 
worden de bedragen naar boven afgerond op een veel-
voud van een gulden. 

4. De overeenkomst ig de vor ige leden herziene be-
dragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd 
in artikel 11, met dien verstande, dat de af ronding, be 
doeld in het vor ige l id, bij de eerstvolgende herziening 
op grond van het tweede lid buiten beschouwing blijft. 

V De in dit onderdeel vermelde bedragen zijn de bedragen, zoals deze 
gelden met ingang van 1 juli 1979. Deze bedragen komen evenwel niet 
tot uitbetaling. Zie blz. 65 van de memorie van toelichting (eerste aii 
nea). 
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3. Bij een herziening als bedoeld in het vorige lid 
worden de bedragen naar boven afgerond op een veel-
voud van 78 cent. 

4. De overeenkomst ig de vorige leden herziene be-
dragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd 
in artikel 11, eerste l id, onder a, b, c en d, met dien ver-
stande, dat de afronding, bedoeld in het vor ige l id, bij 
de eerstvolgende 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 l id, onder a, b, c en d, bij algemene 
maatregel van bestuur met ingang van een bij die alge-
mene maatregel van bestuur aan te geven datum wor-
den verhoogd. De ingevolge het bepaalde in de vorige 
volzin verhoogde bedragen treden in de plaats van de 
bedragen, genoemd in artikel 11, eerste l id, 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 vor ige lid bedoeld 
zou samenval len met een herziening als bedoeld in het 
tweede lid blijft laatstbedoelde herziening achterwege. 

7. Hetgeen onder indexcijfer der lonen, bedoeld in 
het tweede l id , wordt verstaan, wordt nader bij alge-
mene maatregel van bestuur geregeld. 

8. Hetgeen onder pri jsindexcij fer van de gezinscon-
sumpt ie, bedoeld in het tweede l id, word t verstaan, 
wordt nader bij a lgemene maatregel van bestuur gere-
geld. 

9. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
de bedragen, genoemd in artikel 11, eerste l id, onder a, 
b, c en d, overeenkomstig het tweede l id, wordt in de 
Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere 
aanleiding bestaat, kunnen de bedragen, genoemd in 
artikel 11, bij algemene maatregel van bestuur met in-
gang van een bij die algemene maatregel van bestuur 
aan te geven datum worden verhoogd. De ingevolge 
de vor ige volzin verhoogde bedragen treden in de 
plaats van de bedragen, genoemd in artikel 11, met 
dien verstande, dat de verhoging voor de eerstvolgen-
de herziening op grond van het tweede lid geacht 
word t niet te hebben plaatsgevonden. 

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

7. Hetgeen onder pri jsindexcijfer van de gezinscon-
sumpt ie, bedoeld in het tweede l id, wordt verstaan, 
word t nader bij algemene maatregel van bestuur gere-
geld. 

8. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
de bedragen, genoemd in artikel 11, overeenkomstig 
het tweede l id, wordt in de Nederlandse Staatscourant 
bekend gemaakt. 

§ 2. Uitbetaling van de kinderbijslag 

Art . 12. 1. De kinderbi jslag wordt als regel drie-
maandeli jks op aanvraag uitbetaald. 

2. De aanvraag om kinderbi jslag word t ingediend 
ter plaatse, door Onze Minister aangegeven, en ge-
schiedt op een formul ier , waarvan het model wordt 
vastgesteld door de Sociale Verzekeringsbank. 

3. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd uitkerin-
gen, welke ten laste komen van derden en welke naar 
aard en strekking overeenkomen of verband houden 
met de in deze wet geregelde ui tker ing, op verzoek van 
die derden en te hunnen laste aan de belanghebbende 
persoon uit te betalen. 

4. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaal-
de in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regelen 
stellen. 

§ 2. Uitbetaling van de kinderbijslag 

Art . 12. 1. De kinderbijslag wordt als regel drie-
maandeli jks op aanvraag uitbetaald. 

2. De aanvraag om kinderbijslag wordt ingediend 
ter plaatse, door Onze Minister aangegeven, en ge-
schiedt op een formul ier , waarvan het model word t 
vastgesteld door de Sociale Verzekeringsbank. 

3. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaal-
de in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regelen 
stellen. 

Ar t . 13. 1. Indien over een zelfde t i jdvak ingevolge 
deze wet voor beide echtgenoten recht op kinderbij-
slag bestaat voor een kind als bedoeld in artikel 7, eerste 
l id, onder a of e, wordt de kinderbi js lag, waarop de 
echtgenote recht heeft, slechts ui tbetaald, voorzover 
deze het bedrag van de kinderbi jslag, waarop de echt-
genoot recht heeft, te boven gaat. De met inachtne-
ming van het bepaalde in de vorige volzin aan de echt-
genote toekomende kinderbijslag kan aan de echtge-
noot worden uitbetaald. 

Ar t . 13. Onze Minister kan ter voorkoming van sa-
menloop van kinderbijslag ingevolge deze wet nadere 
regelen vaststellen. 
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2. Indien over eenzelfde ti jdvak voor hetzelfde kind, 
dat jonger is dan 16 jaar, ingevolge deze wet recht op 
kinderbi jslag bestaat, enerzijds voor een verzekerde tot 
wiens huishouden dit kind behoort, en anderzijds voor 
een verzekerde, die dit kind grotendeels op zijn kosten 
onderhoudt, wordt de kinderbi jslag aan de eerstbe-
doelde verzekerde slechts uitbetaald, voor zover deze 
het bedrag van de kinderbijslag van de laatstbedoelde 
verzekerde te boven gaat. 

Art . 14. Onze Minister kan ter voorkoming van sa-
menloop van kinderbijslag ingevolge deze wet en van 
kinderbi jslag ingevolge deze wet met kinderbijslag uit 
anderen hoofde, alsmede ter voorkoming van uitke-
r ing van kinderbijslag over meer dan 78 dagen in een-
zelfde kalenderkwartaal, nadere en zo nodig afwijken-
de regelen vaststellen. 

Art. 15. Indien ten aanzien van hetzelfde kind kin-
derbi jslag kan worden ontvangen ingevolge deze wet 
en ingevolge een rechtens geldende regel ing, bestaan-
de in een ander land, kan Onze Minister nadere en 
eventueel afwijkende regelen stellen ter voorkoming 
van dubbele kinderbijslag. 

Art . 16. 1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd, 
voor zover nodig na ingewonnen advies van een raad 
voor de kinderbescherming, de kinderbi jslag betaal-
baar te stellen aan een ander dan de rechthebbende. 

2. Indien de verzekerde nalaat een aanvraag om kin-
derbijslag in te dienen, kan deze aanvraag geschieden 
door een raad voor de kinderbescherming, die tevens 
adviseert aan wie de kinderbijslag betaalbaar kan wor-
den gesteld. 

Art . 17. Indien de verzekerde geen redelijke mede-
werking verleent tot het verkri jgen van inl icht ingen, 
welke voor een juiste beoordel ing van het recht op kin-
derbijslag nodig zijn, kan de Sociale Verzekeringsbank 
beslissen, dat hem geen dan wel slechts een gedeelte 
van de kinderbijslag wordt uitbetaald. 

Art . 18. 1. De kinderbijslag is: 
a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of belening; 
c. behoudens voor zoveel dit dient tot verhaal van 

een uitkering tot levensonderhoud van het kind, niet 
vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag noch 
voor fail l issementsbeslag. 

2. Volmacht tot ontvangst van kinderbi jslag, onder 
welke vorm of welke benaming ook door de verzekerde 
verleend, is steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit ar-
t ikel, is nietig. 

Art . 14. (Vervalt). 

Art . 19. 1. Kinderbijslag welke niet is ingevorderd bin-
nen twee jaren na de dag van de betaalbaarstell ing, 
word t niet meer uitbetaald. 

Art. 19. 1. Kinderbijslag welke niet is ingevorderd 
binnen twee jaren na de dag van de betaalbaarstel l ing, 
wordt niet meer uitbetaald. 
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2. Hetgeen aan kinderbi jslag ten onrechte of te veel 
is uitbetaald, kan gedurende vijf jaren na de dag van de 
betaalbaarstel l ing van degene aan wie de uitbetal ing 
plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in min-
dering worden gebracht op de aan hem of haar, onder-
scheidenli jk aan zijn echtgenote of haar echtgenoot la-
ter u i t te betalen kinderbi jslag krachtens deze wet de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkende/!, de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van laatst-
genoemde wet op de Kinderbijslagwet voor kleine zelf-
standigen, indien ten onrechte of te veel is uitbetaald 
als gevolg van het verstrekken van onjuiste inl ichtin-
gen. 

3. Hetgeen aan kinderbi jslag ten onrechte of te veel 
is uitbetaald, kan gedurende twee jaren na de dag van 
de betaalbaarstel l ing van degene aan wie de uitbeta-
l ing plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in 
minder ing worden gebracht op de aan hem of haar on-
derscheidenli jx aan zijn echtgenote of haar echtgenoot 
later uit te betalen kinderbi jslag krachtens deze wet, de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van laatst-
genoemde wet of de Kinderbijslagwet voor kleine zelf-
standigen, indien het degene aan wie de uitbetal ing 
plaatsvond, redeli jkerwijs duideli jk moet zijn geweest, 
dat de uitbetal ing ten onrechte of tot een te hoog be-
drag heeft plaatsgevonden. 

4. Een aanvraag om kinderbi jslag, ingediend meer 
dan drie jaren na af loop van het kalenderkwartaal, 
waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet ontvanke-
lijk. De Sociale Verzekeringsbank kan in bijzondere ge-
vallen de aanvraag niettemin ontvankeli jk verklaren. 

Art. 19a. Indien over een ti jdvak, waarover krach-
tens de Algemene Bijstandswet reeds bijstand in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan is verleend, na-
derhand recht op kinderbi jslag wordt verleend, is de 
Sociale Verzekeringsbank bevoegd de kinderbijslag 
over dat t i jdvak, in zoverre deze bij de bijstandsverle-
ning niet in aanmerking is genomen, in plaats van aan 
degene, aan wie de kinderbijslag zou dienen te worden 
uitbetaald, zonder diens macht ig ing uit te betalen aan 
de gemeente, welke de bijstand verleende. 

HOOFDSTUK IV 

De op te brengen middelen; vrijstelling wegens ge-
moedsbezwaren 

Art. 20. De middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Algemeen Kinderbi js lagfonds worden gevon-
den door het heffen van premies van de premiepl icht i -
gen. 

2. Ten onrechte uitbetaalde kinderbi jslag kan, be-
houdens het bepaalde in de volgende leden, niet wor-
den teruggevorderd of op later betaalbaar te stellen 
kinderbi jslag in minder ing worden gebracht. 

3. Hetgeen aan kinderbijslag ten onrechte o f t e veel 
is ui tbetaald, kan gedurende vijf jaren na de dag van de 
betaalbaarstel l ing van degene aan wie de uitbetal ing 
plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in min-
dering worden gebracht op de aan hem of haar, onder-
scheidenli jk aan zijn echtgenote of haar echtgenoot la-
ter uit te betalen kinderbijslag krachtens deze wet , in-
dien ten onrechte te veel is uitbetaald als gevolg van 
het verstrekken van onjuiste inl icht ingen. 

4. Hetgeen aan kinderbijslag ten onrechte of te veel 
is ui tbetaald, kan gedurende twee jaren na de dag van 
de betaalbaarstel l ing van degene aan wie de uitbeta-
ling plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in 
minder ing worden gebracht op de aan hem of haar on-
derscheidenli jk aan zijn echtgenote of haar echtgenoot 
later uit te betalen kinderbijslag krachtens deze wet, in-
dien het degene aan wie de uitbetal ing plaatsvond re-
del i jkerwijs duideli jk moet zijn geweest, dat de uitbeta-
ling ten onrechte of tot een te hoog bedrag heeft 
plaatsgevonden. 

5. Een aanvraag om kinderbi jslag, ingediend 
meer dan drie jaren na afloop van het kalenderkwar-
taal, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet ont-
vankelijk. De Sociale Verzekeringsbank kan in bijzonde-
re gevallen de aanvraag niettemin ontvankeli jk verkla-
ren. 

HOOFDSTUK IV 

De op te brengen middelen, vrijstelling wegens ge-
moedsbezwaren 

Art. 20. De middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Algemeen Kinderbi js lagfonds worden gevon-
den door het heffen van premies van de premiepl icht i -
gen, alsmede door een bijdrage van het Rijk van f3820 
min. per kalenderjaar. 

Art. 20a. 1. Het bedrag, genoemd in artikel 20, wordt 
al naargelang de ontwikkel ing van het algemene prijs-
niveau verhoogd of verlaagd. 

2. Het bedrag genoemd in artikel 20, word t door On-
ze Minister telkens herzien met ingang van 1 januari , 
bij die herziening wordt het bedrag, genoemd in artikel 
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Art. 21 . 1. De premies worden gestort in een door 
de Sociale Verzekeringsbank te beheren Algemeen 
Kinderbi jslagfonds. 

2. 2. De ingevolge deze wet uit te keren kinder-
bijslagen en de aan de uitvoering van deze wet verbon-
den kosten komen ten laste van het Algemeen Kinder-
bijslagfonds. 

3. Onze Minister en Onze Min is tervan Financiën 
kunnen voorschrif ten geven inzake de afdracht van de 
geïnde premies aan het Algemeen Kinderbi js lagfonds. 

4. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzeke-
ringsraad, voorschri f ten vast met betrekking tot de be-
legging van de gelden van het Algemeen Kinderbijs-
lagfonds. 

Art. 22. 1. Premiepl ichtig is: 
a. degene, die bi jwege van aanslag aan de heffing 

van premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet is 
onderworpen; 

20, verhoogd of verlaagd met hetzelfde percentage als 
waarmede het pri jsindexcijfer van de gezinsconsump-
tie over de maand juli voorafgaande aan de datum van 
ingang der herziening, naar boven of naar beneden af-
wi jkt van het pri jsindexcijfer waarop de laatste herzie-
ning is gebaseerd. In afwijking van het bepaalde in de 
eerste volzin blijft een herziening per 1 januari achter-
wege, indien het pri jsindexcijfer van de gezinscon-
sumpt ie over de maand juli daaraan voorafgaande 
geen afwijking vertoont ten opzichte van het pri jsin-
dexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

3. Indien zich in de periode, l iggende na 16 jul i , doch 
vóór 16 december naar Ons oordeel bijzondere om-
standigheden voordoen, kan, in afwi jk ing van de vor i -
ge leden, het bedrag, genoemd in artikel 20, bij alge-
mene maatregel van bestuur met ingang van 1 januari 
worden herzien. Bij een zodanige herziening word t het 
bedrag, genoemd in artikel 20, verhoogd of verlaagd 
met hetzelfde percentage als waarmede het te ver-
wachten pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie over 
de maand december voorafgaande aan de datum van 
ingang der herziening, naar boven of naar beneden af-
wijkt van het pri jsindexcijfer, waarop de laatste herzie-
ning is gebaseerd. 

4. Bij een herziening als bedoeld in het tweede en 
het derde lid wordt het bedrag naar boven afgerond op 
een veelvoud van honderdduizend gulden. 

5. Het overeenkomstig de vorige leden herziene be-
drag treedt in de plaats van het bedrag, genoemd in ar-
tikel 20, met dien verstande, dat de afronding bedoeld 
in het vorige l id, bij de eerstvolgende herziening buiten 
beschouwing blijft. 

6. Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, 
bedoeld in het tweede en derde l id, wordt verstaan het 
pri jsindexcijfer, dat bij of krachtens artikel 11 a, zeven-
de l id, is aangegeven. 

7. Een besluit van Onze Minister tot herziening van 
het bedrag, genoemd in artikel 20, overeenkomstig het 
tweede l id, wordt in de Nederlandse Staatscourant be-
kend gemaakt. 

Art. 21 . 1. De premies en de Rijksbijdrage, bedoeld 
in artikel 20, worden gestort in een door de Sociale 
Verzekeringsbank te beheren Algemeen Kinderbi jslag-
fonds. 

2. De ingevolge deze wet uit te keren kinderbijsla-
gen en de aan de uitvoering van deze wet verbonden 
kosten komen ten laste van het A lgemeen Kinderbijs-
lagfonds. 

3. Onze Minister en Onze Min is tervan Financiën 
kunnen voorschri f ten geven inzake de afdracht van de 
geïnde premies en de betaling van de Rijksbijdrage, 
bedoeld in artikel 20, aan het Algemeen Kinderbi jslag-
fonds. 

4. Onze Minister stelt, gehoord de Sociale Verzeke-
r ingsraad, voorschrif ten vast met betrekking tot de be-
legging van de gelden van het Algemeen Kinderbijs-
lagfonds. 

Art. 22. 1. Premieplichtig is: 
a. degene, die bij wege van aanslag aan de heffing 

van premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet is 
onderworpen; 
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b. degene, die voor de premieheff ing ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet inhoudingspl icht ig is. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan, zo nodig 
onder daarbij te stellen voorwaarden en beperkingen, 
ten aanzien van ongehuwde vrouwen, die de leeftijd 
van 45 jaar hebben bereikt, worden afgeweken van het 
eerste l id, onder a. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt met 
premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet geli jkgesteld de in-
komstenbelast ing en de loonbelasting die ingevolge 
die wetten wordt geheven in geval van gemoedsbe-
zwaren. 

Art. 23. 1. Met betrekking tot de maatstaf, de hef-
f ing, de invordering, het verhaal en het ten laste komen 
van het Rijk van premie ingevolge deze wet, alsmede 
met betrekking tot de vri jstell ing van premiebetal ing 
wegens gemoedsbezwaren, vinden de bij of krachtens 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor de 
overeenkomstige groepen van premiepl icht igen inge-
volge die wet gestelde regelen overeenkomstige toe-
passing. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ge-
vallen worden aangewezen, waarin de in artikel 22 van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bedoelde 
maatstaf niet wordt begrepen de premie, in te houden 
van ongehuwde vrouwen die de leeftijd van 45 jaar 
hebben bereikt. 

Art. 24. 1. De verschuldigde premie wordt vastge-
steld in een percentage van de maatstaf. 

2. Het in het eerste lid bedoelde premiepercentage 
word t door de Sociale Verzekeringsbank onder goed-
keuring van Onze Minister, gehoord de Sociale Verze-
keringsraad, vastgesteld. 
3. Indien een wi jz iging van het premiepercentage in-
gaat op een ander t i jdst ip dan met ingang van 1 janu-
ari, stellen Onze Minister en Onze Minister van Finan-
ciën voor door hen aan te wijzen gevallen een gemid-
deld premiepercentage vast dat zal gelden voor het he-
le kanelderjaar of voor het door hen aan te wijzen kor-
tere ti jdvak waartoe dat t i jdstip behoort. 

4. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt 
aan het door de Sociale Verzekeringsbank vastgestelde 
premiepercentage of aan de periode, waarvoor dat 
premiepercentage is vastgesteld, stelt hij het premie-
percentage of de periode vast. 

Art. 25 tot en met 30 (vervallen). 

HOOFDSTUK V 

Het verstrekken van inlichtingen 

Art. 31. 1. leder is verplicht aan de Sociale Verzeke-
ringsraad, de Sociale Verzekeringsbank, de Raad van 
Arbeid, de Rijksbelastingdienst, de Rijksinspectie van 
de Bevolkingsregisters, het gemeentebestuur of aan 

b. degene, die voor de premieheff ing ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet inhoudingspl icht ig is. 

2. Bij a lgemene maatregel van bestuur kan, zo nodig 
onder daarbij te stellen voorwaarden en beperkingen, 
ten aanzien van ongehuwde v rouwen, die de leeftijd 
van 45 jaar hebben bereikt, wo rden afgeweken van het 
eerste l id, onder a. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid word t met 
premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet gelijk-
gesteld de inkomstenbelast ing en de loonbelast ing die 
ingevolge die wet wordt geheven in geval van ge-
moedsbezwaren. 
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een daartoe door of vanwege een van deze instanties 
aangewezen persoon de ten behoeve van de uitvoe-
ring van deze wet van hem verlangde inl icht ingen te 
geven. 

2. De inl icht ingen moeten, indien dit word t verzocht, 
schrifteli jk worden verstrekt binnen een door een in het 
eerste lid bedoelde instantie of persoon schrifteli jk te 
stellen termi jn . 

3. leder is verpl icht aan een in het eerste lid bedoel-
de instantie of aan een door of vanwege deze daartoe 
aangewezen persoon desgevraagd inzage te verlenen 
van boeken, bescheiden en andere stukken, voor zover 
dit nod ig is ten behoeve van de ui tvoer ing van deze 
wet. 

Art. 32. 1, De bedri j fsverenigingen en het Gemeen-
schappeli jk Administ rat iekantoor, bedoeld in de Orga-
nisatiewet Sociale Verzekering, zijn gehouden aan een 
in het eerste lid gehouden aan het in het eerste lid van 
het vor ige artikel bedoelde instantie of aan een door of 
vanwege deze daartoe aangewezen persoon kosteloos 
de in l icht ingen, welke ten behoeve van de ui tvoer ing 
van deze wet worden ver langd, te verstrekken en toe te 
zenden. 

2. Publiekrechteli jke l ichamen zijn verpl icht op de door 
Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Za-
ken aan te geven wijze kosteloos hun medewerk ing te 
ver lenen tot het verkr i jgen van de in l icht ingen beno-
d igd voor de ui tvoer ing van deze wet. 

3. Al le ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit de 
registers van de burgerl i jke stand bevoegd, zijn ver-
plicht aan een in het eerste lid van het vor ige artikel be-
doelde instantie de door deze gevraagde uittreksels uit 
de registers kosteloos toe te zenden. 

HOOFDSTUK VI 

Bezwaar en beroep 

Art. 33. 1. Aan de belanghebbende word t , desver-
langd, schrifteli jk kennis gegeven van een beslissing in-
gevolge deze wet, welke verband houdt met het recht 
op en de uitbetal ing van kinderbi js lag. In de geval len 
bedoeld in artikel 16, wordt de Raad voor de Kinderbe-
scherming mede als belanghebbende beschouwd. 

2. Een kennisgeving als in het vorige lid bedoeld is 
gedagtekend, vermeldt de gronden, waarop de beslis-
sing berust, alsmede naam en adres van het col lege, 
waarbi j ingevolge het bepaalde in het volgende artikel 
beroep kan worden ingesteld, en de termi jn van be-
roep. 

Art. 34. 1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge 
het bepaalde in het vor ige artikel schrifteli jk kennis 
word t gegeven, staat voor de belanghebbende beroep 
open. 

2. Over het in het vorige lid bedoelde beroep word t 
geoordeeld door de raden van beroep en door de Cen-
trale Raad van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. 

Art. 34. 1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge 
het bepaalde in het vor ige artikel schrifteli jk kennis 
wordt gegeven, staat voor de belanghebbende beroep 
open. 

2. Over het in het vor ige lid bedoelde beroep wordt 
geoordeeld door de raden van beroep en door de Cen-
trale Raad van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. 
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3. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Be-
roep kan ieder der parti jen beroep in cassatie instellen 
ter zake van schending of verkeerde toepassing van 
het bepaalde bij of krachtens een der artikelen 1, twee-
de en derde l id, 2, 3, 6, 7en 9. 

4. Op dit beroep zijn de voorschrif ten betreffende 
het beroep in cassatie tegen uitspraken van de ge-
rechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van 
overeenkomstige toepassing, waarbi j de Centrale 
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechts-
hof. 

Art. 35. Met betrekking tot de premieheff ing v indt 
artikel 61 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII 

Strafbepalingen 

Art. 36. Hij die niet voldoet aan een der verpl icht in-
gen, bedoeld in artikel 31 , wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden. 

Art. 37. Hij die op grond van bij of krachtens deze 
wet vastgestelde bepalingen gehouden is inl ichtingen 
of gegevens te verstrekken, een aangifte of medede-
ling te doen of een verklaring af te leggen en daarbij 
opzettelijk een valse opgave doet dan wel opzettelijk in 
strijd met bedoelde gehoudenheid iets verzwi jgt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Art. 38. Hij die op andere wijze dan door het valselijk 
opmaken of vervalsen van een geschrift dat bestemd is 
om tot bewijs van enig feit te dienen, opzettelijk een 
opgave in stri jd met de waarheid doet, zulks met het 
oogmerk om aldus een uitkering of een hogere uitke-
ring ingevolge deze wet te verkri jgen, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 39. Overtreding van bepalingen van een krach-
tens deze wet uitgevaardigde algemene maatregel van 
bestuur, voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de 
zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met hech-
tenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

Artikel 40 (vervallen). 

Art. 41 . Met de opsporing van de bij of krachtens de-
ze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambte-
naren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering, belast de door Onze Minister aangewe-
zen personen. 

Art. 42. 1. De in artikel 41 bedoelde personen heb-
ben te allen ti jde toegang tot alle plaatsen, waarvan 
naar hun redelijk oordeel de betreding voor de vervul-
l ing van hun taak nodig is. 

3. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Be-
roep kan ieder der parti jen beroep in cassatie instellen 
ter zake van schending of verkeerde toepassing van 
het bepaalde bij of krachtens een der artikelen 1, twee-
de en derde l id, 2, 3 en 6. 

4. Op dit beroep zijn de voorschrif ten betreffende 
het beroep in cassatie tegen uitspraken van de ge-
rechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van 
overeenkomstige toepassing, waarbi j de Centrale 
Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechts-
hof. 
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2. Wordt aan de in artikel 41 bedoelde personen de 
toegang geweigerd of be lemmerd of, wordt hun OD 
aanmelding tot toelat ing niet geantwoord , dan ver-
schaffen zij zich de toegang desnoods met inroeping 
van de sterke arm. 

3. De artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek 
van Strafvordering zijn van overeenkomst ige toepas-
sing. 

Art. 43. De in artikel 41 bedoelde personen zijn ver-
plicht tot gehe imhouding van hetgeen hun bij het toe-
zicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet 
vastgestelde bepalingen is bekend geworden, voor zo-
ver die geheimhouding niet in str i jd is met de bepalin-
gen van deze of een andere wet. 

Art. 44. De in de artikelen 37 en 38 bedoelde strafba-
re feiten worden als misdr i jven, de in de artikelen 36 en 
39 bedoelde strafbare feiten als overt redingen be-
schouwd. 

HOOFDSTUK VIII 

Slotbepalingen 

Art. 45. Hetgeen nog ter u i tvoer ing van deze wet 
nodig is, wordt door Onze Minister geregeld. Het be-
paalde in de vorige volzin is niet van toepassing op de 
heffing en de invorder ing van de ingevolge deze wet 
verschuldigde premies. 

Art. 46 (vervallen). 

Art. 47. (Wijzigingen Algemene Ouderdomswet) . De artikelen 47 en 47a verval len. 

Art. 47a (Wijzigingen Algemene Weduwen- en We-
zenwet. 

Art. 48. Deze wet kan worden aangehaald onder de t i-
te l : «Algemene Kinderbi js lagwet». 

Art. 49. Na de plaatsing van de A lgemene Kinder- Artikel 49 vervalt. 
bi jslagwet in het Staatsblad word t de tekst van die wet, 
zo nodig, door de zorg van Onze Minister van Just i t ie, 
opnieuw in het Staatsblad geplaatst, waarbi j vernum-
meringen en daarmede verband houdende wi jz ig ingen 
in aanhalingen worden aangebracht. 

Art. 50. De artikelen van deze wet treden in werk ing 
met ingang van een door Ons te bepalen t i jdst ip, dat 
voor de verschil lende artikelen of onderdelen daarvan 
verschi l lend kan worden gesteld. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departemen-
ten. Autor i te i ten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zul-
len houden. 

Gegeven ten Paleize Soesdijk, 26 april 1962 

Juliana 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
G . M . J . Veldkamp 

De Staatssecretaris van Financiën, 
Van den Berge 

De Minister van Binnenlandse Zaken, a.i., 
A. C. W. Beerman 

Uitgegeven, de vierentwintigste mei 1962 

De Minister van Justit ie, 
A. C. W. Beerman 
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