
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) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
dere wi jz ig ing van de A lgemene Kinderbi jslagwet, de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele an-
dere wet ten (samenvoeging van de bestaande kinderbi js lagregel ingen tot 
een algemene, de gehele bevolking omvattende, verpl ichte kinderbi jslagver-
zekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de 
loon- en inkomstenbelast ing. 

De toel ichtende memor ie (en bij lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

Porto Ercole, 6 augustus 1979 Jul iana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

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

A l len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is de bestaan-

de kinderbi jslagregel ingen tot een algemene, de gehele bevolking omvat-
tende, verpl ichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af samen te 
voegen en de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelast ing af te schaf-
fen ; 

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

ARTIKEL I 

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24) 

A. In artikel 1, eerste l id, onder a, vervalt «en Volksgezondheid». 

S-SoZa 
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