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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. 15 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN POPPE EN BECKERS DE BRUIJN 

Ontvangen 27 november 1979 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 
In artikel I, onderdeel I, wordt in artikel 11a, eerste lid, in plaats van «prijs-

niveau» gelezen: loonniveau 

II 

In artikel I, onderdeel I, wordt in artikel 11a, tweede en zevende lid, in 
plaats van «prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie» telkens gelezen: in-
dexcijfer der lonen 

III 

In artikel I, onderdeel I, wordt in artikel 11a, tweede lid, in plaats van «over 
de maand oktober daaraan voorafgaande onderscheiderlijk over de maand 
april» telkens gelezen: op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheider-
lijk op 30 april 

IV 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, eerste lid, in plaats van «prijs-
niveau» gelezen: loonniveau 

V 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, tweede, derde en zesde lid, in 
plaats van «prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie» telkens gelezen: in-
dexcijfer der lonen 

VI 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, tweede lid, in plaats van 
«over de maand juli voorafgaande aan de datum van ingang der herziening» 
gelezen: op 31 juli daaraan voorafgaande 
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VII 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, tweede lid, in plaats van 
«over de maand juli daaraan voorafgaande» gelezen: 31 juli daaraan vooraf-
gaande 

VIII 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, derde lid, in plaats van «na 16 
juli, doch vóór 16 december» gelezen: na 31 juli, doch vóór 31 december 

IX 

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 20a, derde lid, in plaats van «over 
de maand december» gelezen: op 31 december 

X 

Artikel XII, wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL XII 

1. Na de inwerkingtreding van deze wet vervangt Onze Minister van Socia-
le Zaken met ingang van 1 januari 1980 de bedragen, genoemd in artikel I, 
onder H. De per 1 januari 1980 geldende bedragen wor ien berekend door de 
in artikel I, onder H, genoemde bedragen te verhogen of te verlagen met het-
zelfde percentage, als waarmede het indexcijfer der lonen op 31 oktober 
1979 naar boven of naar beneden afwijkt van het indexcijfer der lonen op 30 
april 1979. De alsdan verkregen bedragen worden naar boven afgerond op 
een veelvoud van een gulden. Deze afronding wordt bij de eerste toepassing 
van artikel 11 a van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidt na 
de inwerkingtreding van deze wet, buiten beschouwing gelaten. 

2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder het indexcijfer der 
lonen verstaan het indexcijfer der lonen, zoals omschreven in het Besluit be-
gripsomschrijving indexcijfer der lonen van 3 maart 1972 (Stb. 142). 

3. Voorde eerste maal, dat artikel 11a van de Algemene Kinderbijslagwet, 
zoals dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, toepassing vindt, 
wordt in het tweede lid van dat artikel onder «het indexcijfer der lonen, 
waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het indexcijfer der lo-
nen op 31 oktober 1979. 

XI 

In artikel XIII, wordt in plaats van «het prijsindexijcfer van de gezinscon-
sumptie» gelezen: het indexcijfer der lonen 

XII 

In artikel XIII, wordt in plaats van «het prijsindexcijfer van de gezinscon-
sumptie over de maand juli 1979» gelezen: het indexcijfer der lonen op 31 
juli 1979. 

Toelichting 

Deze amendementen beogen het koppelen van alle kinderbijslagbedragen 
aan de loonindex. 

De financiële ruimte daarvoor kan worden gevonden door het belastbaar 
maken van de kinderbijslagen onder garantie van de netto-hoogte tot ten 
minste het inkomen van de modale werknemer, ongeacht zijn kindertal. 

Poppe 
Beckers-de Bruijn 
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