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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 
(samenvoeging van de bestaande 
kinderbijslagregelingen 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. 17 AMENDEMENTEN VAN HET LID HERMSEN 
Ontvangen 27 november 1979 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

In artikel XIV, eerste lid, wordt in plaats van «die over de kalenderkwarta-
len van het jaar 1980» gelezen: 

indien en voor zover zij over de kalenderkwartalen van de jaren 1980,1981 
en 1982. 

In artikel XIV, eerste lid, wordt in plaats van «het kalenderjaar 1980» gele-
zen: de kalenderjaren 1980,1981 en 1982. 

Toelichting 

Deze amendementen strekken ertoe, als overgangsmaatregel met betrek-
king tot de premiebetaling aan zelfstandigen zonder kinderen, in 1980 een 
reductie op de meerpremie te geven van 75%; in 1981 van 50% en in 1982 
van 25%. 

De financiële consequenties van dit amendement zijn in vergelijking met 
het regeringsvoorstel op dit punt, dat per saldo in 1980 f 38 min. kost, als 
volgt: 

1980 1981 1982 

Totale kosten (in mln.gld.) 57 40 21 
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Het volgende overzicht kan worden gegeven van de inkomensmutaties in 
1980 van dit amendement. 

Inkomensmutaties (op jaarbasis in cijfers 1979) voor zelfstandigen als gevolg van harmonisatie van het recht op kinderbijslag voor het eerste 
en tweede kind (rekening is gehouden met een overgangsregeling voor de premiebetaling van drie jaar, met een uitkering-ineens van f 150 
per kind en met het netto-effect van de extra-premieheffing) 

Bruto inkomens Gezinnen 
1979 

zonder kinderen met 1 kind met 2 kinderen 

in gids. in % van in gids. in % van in gids. 1%van 
beschikbaar beschikbaar beschikbaar 
inkomen inkomen inkomen 

14 146 - 20 (- 0,2) + 448 (+ 3,2) + 807 (+ 5,3) 
22 300 - 49 (- 0,3) - 34 (- 0,2) - 61 (- 0,3) 

22 950 - 50 l- 0,3) + 469 (+ 2,5) + 292 (+ 1,4) 
23 000 - 50 l- 0,3) + 469 (+ 2,5) + 1723 (+ 8,9) 

30 000 - 62 (- 0,3) + 312 (+ 1,3) + 1500 (+ 6,2) 

40 000 - 77 (- 0,3) + 141 (+ 0,5) + 1186 (+ 3,8) 
50 000 - 93 (- 0,3) + 61 (+ 0,2) + 1083 (+ 2,9) 

75 000 - 96 (- 0,2) - 267 (- 0,5) + 408 (+ 0,8) 
100 000 - 70 (- 0,1) - 363 (- 0,6) + 138 (+ 0,2) 
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