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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 kinderbijslag-
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Nr. 13 GEWIJZIGD 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 we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wenseli jk is de bestaan-

de kinderbi js lagregel 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». 

B. 1. In artikel 3, derde l id, word t «een der andere delen van het Konink-
rijk» vervangen door: de Nederlandse Ant i l len. 

2. In het vierde l id word t «voor de heffing van de inkomstenbelast ing of 
de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervangen door : ingevolge deze wet 
recht op kinderbijslag heeft. 

C. In artikel 6, derde l id, onder b, word t «een ander deel van het Konink-
rijk» vervangen door: de Nederlandse Ant i l len. 

D. 1. In de aanhef van artikel 7, eerste l id, vervalt « - te rekenen van het 
derde dier kinderen - » . 

3 vel Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15683, nr. 13 1 



2. De eerste volzin van het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Tot de kinderen, waarvoor de verzekerde recht heeft op kinderbijslag, 

wordt mede gerekend één eigen of aangehuwd kind dan wel pleegkind van 
16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar dat tot zijn huishouden behoort en 
wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt 
genomen door het verzorgen van dat huishouden of, mits tot dat huishou-
den ten minste drie andere kinderen jonger dan 27 jaar behoren, door het 
mede verzorgen van dat huishouden, en dat in belangrijke mate op zijn kos-
ten wordt onderhouden. 

E. 1. In artikel 9, eerste lid, wordt aan het slot van onderdeel b,toege-
voegd: noch als eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind tot het huishou-
den van een ander behoort; 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder artikel 7, eerste lid, onder 

d, wordt daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden 
van de verzekerde behoort, noch als eigen kind, aangehuwd kind of pleeg-
kind tot het huishouden van een ander behoort, en geheel of nagenoeg ge-
heel op kosten van de verzekerde wordt onderhouden. 

F. In artikel 9a wordt, onder vernummering van het eerste en tweede lid 
tot tweede en derde lid, ingevoegd: 

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. 

G. In artikel 10 wordt, onder nummering van het enige lid als tweede lid, 
ingevoegd.: 

1. Recht op kinderbijslag voor een of meer kinderen over een kalender-
kwartaal ingevolge deze wet heeft slechts degene, die op de eerste dag van 
dat kalenderkwartaal verzekerd is. 

H. Artikel 11 wordt vervangen door: 
Artikel 11. De kinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal: 
a. f 129,48 voor een eerste kind, dat op de eerste dag van dat kwartaal jon-

ger 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 kind; 
d. f 414,18 vooreen derde kind; 
e. f 500,76 voor een vierde en vijfde kind; 
f. f 552,24 voor een zesde en zevende kind; 
g. f 608,40 voor een achtste en elk volgend kind. 

1. Artikel 11a wordt vervangen door: 
Artikel 11a. 1. De bedragen, genoemd in artikel 11, worden al naargelang 

de ontwikkeling van het algemene prijsniveau verhoogd of verlaagd. 
2. De bedragen, genoemd in artikel 11, worden door Onze Minister telkens 

herzien met ingang van 1 januari en 1 juli. Bij een herziening met ingang van 
1 januari onderscheidenlijk 1 juli worden deze bedragen verhoogd of ver-
laagd met hetzelfde percentage, als waarmede het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaande onderschei 
denlijk over de maand april daaraan voorafgaande naar boven of naar bene-
den afwijkt van het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is geba-
seerd. In afwijking van de eerste volzin blijft herziening per 1 januari onder-
scheidenlijk per 1 juli achterwege, indien het prijsindexcijfer van de gezins-
consumptie over de maand oktober onderscheidenlijk over de maand april 
daaraan voorafgaande geen afwijking vertoont ten opzichte van het prijsin-
dexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 
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3. Bij een herziening als bedoeld in het vor ige l id worden de bedragen 
naar boven afgerond op een veelvoud van een gulden. 

4. De overeenkomst ig de vorige leden herziene bedragen treden in de 
plaats van de bedragen, genoemd in artikel 11 , met dien verstande, dat de 
af ronding, 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, kun-
nen de bedragen, genoemd in artikel 11, bij a lgemene maatregel van be-
stuur met ingang van een bij die algemene maatregel van bestuur aan te ge-
ven datum worden verhoogd. De ingevolge de vor ige volzin verhoogde be-
dragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd in artikel 11, met dien 
verstande, dat de verhog ing 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 lid bli jft laatstbedoelde herziening 
achterwege. 

7. Hetgeen onder pri jsindexci j fer van de gezinsconsumptie, bedoeld in het 
tweede l id, word t verstaan, word t nader bij a lgemene maatregel van bestuur 
geregeld. 

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

J . In artikel 12 vervalt het derde l id, waarna het vierde lid word t ve rnum-
merd tot derde l id. 

K. Artikel 13 word t vervangen door: 
Artikel 13. Onze Minister kan ter voorkoming van samenloop van kinder-

bijslag ingevolge deze wet nadere regelen stellen. 

L. Artikel 14 vervalt. 

M. In artikel 19 wo rden , onder vernummer ing van het v ierde lid tot v i j fde 
l id, het tweede en het derde lid vervangen door: 

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

3. Hetgeen aan kinderbi jslag ten onrechte of te veel is ui tbetaald, kan ge-
durende vijf jaren na de dag van de betaalbaarstell ing van degene aan wie 
de uitbetal ing plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in minder ing 
worden gebracht op de aan hem of haar, onderscheidenl i jk aan zijn echtge-
note of haar echtgenoot later uit te betalen kinderbi jslag krachtens deze wet, 
indien ten onrechte of te veel is uitbetaald als gevolg van het verstrekken 
van onjuiste in l icht ingen. 

4. Hetgeen aan kinderbi jslag ten onrechte o f t e veel is ui tbetaald, kan ge-
durende twee jaren na de dag van de betaalbaarstel l ing van degene aan wie 
de uitbetal ing plaatsvond, worden teruggevorderd, dan wel in minder ing 
worden gebracht op de aan hem of haar onderscheidenl i jk aan zijn echtge-
note of haar echtgenoot later uit te betalen kinderbi jslag krachtens deze wet , 
indien het degene aan wie de uitbetal ing plaatsvond, redeli jkerwijs duidel i jk 
moet zijn geweest, dat de uitbetal ing ten onrechte of tot een te hoog bedrag 
heeft plaatsgevonden. 

N. De punt aan het slot van artikel 20 word t vervangen door een komma, 
waarna aan dat artikel word t toegevoegd: alsmede door een bijdrage van 
het Rijk van 3820 mi l joen gulden per kalenderjaar. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15 683, nr. 13 3 



O. Na artikel 20 word t ingevoegd: 
Artikel 20a. 1. Het bedrag, genoemd in artikel 20, word t al naar gelang de 

ontwikkel ing van het algemene pri jsniveau verhoogd of ver laagd. 
2. Het bedrag, genoemd in artikel 20, word t door Onze Minister telkens 

herzien met ingang van 1 januar i . Bij die herziening word t het bedrag, ge-
noemd in artikel 20, verhoogd of verlaagd met hetzelfde percentage als 
waarmede het pri jsindexcij fer van de gezinsconsumptie over de maand jul i 
voorafgaande aan de datum van ingang der herziening, naar boven of naar 
beneden afwijkt van het pri jsindexcij fer, waarop de laatste herziening is ge-
baseerd. In afwi jk ing van het bepaalde in de eerste volzin blijft een herzie-
ning per 1 januari achterwege, indien het pri jsindexcij fer van de gezinscon-
sumpt ie over de maand jul i daaraan voorafgaande geen afwijking vertoont 
ten opzichte van het pri jsindexcij fer, waarop de laatste herziening is geba-
seerd. 

3. Indien zich in de periode, l iggende na 16 ju l i , doch vóór 16 december 
naar Ons oordeel bijzondere omstandigheden voordoen, kan, in afwi jk ing 
van de vor ige leden, het bedrag, genoemd in artikel 20, bij a lgemene maat-
regel van bestuur met ingang van 1 januari worden herzien. Bij een zodanige 
herziening word t het bedrag, genoemd in artikel 20, verhoogd of ver laagd 
met hetzelfde percentage als waarmede het te verwachten pri jsindexcij fer 
van de gezinsconsumptie over de maand december voorafgaande aan de 
datum van ingang der herziening, naar boven of naar beneden afwijkt van 
het pri jsindexci j fer, waarop de laatste herziening is gebaseerd. 

4. Bij een herziening als bedoeld in het tweede en het derde lid word t het be-
drag naar boven afgerond op een veelvouf l 'van honderdduizend gulden. 

5. Het overeenkomst ig de vor ige leden herziene bedrag treedt in de plaats 
van het bedrag, genoemd on artikel 20, met dien verstande, dat de af ronding, 
bedoeld in het vor ige l id, bij de eerstvolgende herziening buiten beschou-
w ing bli jft. 

6. Onder pri jsindexcij fer van de gezinsconsumptie, bedoeld in het tweede 
en het derde l id, wo rd t verstaan het pri jsindexcijfer, dat bij of krachtens arti-
kel 11a, zevende l id, is aangegeven. 

7. Het besluit van Onze Minister tot herziening van het bedrag, genoemd 
in artikel 20, overeenkomst ig het tweede l id, wo rd t in de Nederlandse 
Staatscourant bekend gemaakt. 

P. 1. In artikel 2 1 , eerste l id, word t na «premies» ingevoegd: en de Rijksbij-
drage, bedoeld in artikel 20,. 

2. In het derde lid word t na «de geïnde premies» ingevoegd: en de be-
tal ing van de Rijksbijdrage, bedoeld in artikel 20. 

Q. In artikel 22, derde l id, vervalt : en de Algemene Weduwen- en Wezen-
wet. 

R. In artikel 34, derde l id, word t «3, 6, 7 en 9» vervangen door: 3 en 6. 

S. Artikel 47 en artikel 47a verval len. 

T. Artikel 49 vervalt. 

ARTIKEL II 

Intrekking van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967,482) 

A. Deze wet word t ingetrokken, met dien verstande, dat de bepalingen van 
die wet en van haar ui tvoer ingsbeslui ten, zoals die luidden vóór de datum 
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van inwerkingtreding van deze wet , van toepassing bl i jven ten aanzien van 
rechten, bevoegdheden en verp l icht ingen, betrekking hebbende op ti jdvak-
ken, gelegen vóór 1 januari 1980. 

B. 1. Het Kinderbi js lagfonds voor loontrekkenden, bedoeld in artikel 3 1 , 
achtste l id, van de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden, word t opgeheven. 
Het vermogen van dit fonds gaat over naar het A lgemeen Kinderbi js lag-
fonds, bedoeld in artikel 21 , eerste l id, van de Algemene Kinderbi js lagwet. 

2. De rechten en verpl icht ingen van het in het vor ige lid bedoelde Kinder-
bi jslagfonds voor loontrekkenden, welke voortv loeien uit de Kinderbi js lag-
wet voor loontrekkenden, zoals die wet luidde vóór de datum van inwerk ing-
treding van deze wet, gaan over naar het in het vor ige lid bedoelde Alge-
meen Kinderbi js lagfonds. 

ARTIKEL III 

Intrekking van de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen 
(Stb. 1965,429) 

Deze wet word t ingetrokken, met dien verstande, dat de bepal ingen van 
die wet en van haar ui tvoer ingsbeslui ten, zoals die lu idden vóór de datum 
van inwerkingtreding van deze wet , van toepassing bl i jven ten aanzien van 
rechten, bevoegdheden en verpl icht ingen, betrekking hebbende op ti jdvak-
ken, gelegen vóór 1 januari 1980. 

ARTIKEL IV 

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) 

A. 1. In artikel 2, eerste l id, wo rd t «een der andere delen van het Konink-
rijk» vervangen door: de Nederlandse Ant i l len. 

2. In het tweede lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door : ingevol-
ge de Algemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

B. Artikel 5, v ierde l id, word t vervangen door: 
4. De zuivere inkomsten uit vermogen en de persoonli jke verpl icht ingen 

van een kind dat jonger dan 18 jaar is, wo rden , onverminderd het bepaalde in 
het eerste l id, aangemerkt als bestanddelen van het inkomen van de ouder, 
die het gezag over dat kind uitoefent. 

C. In artikel 30a word t «, de A lgemene Kinderbi js lagwet en de Kinderbi jslag-
wet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1965, 429)» vervangen door : en de AI-
gemene Kinderbi jslagwet. 

D. 1. In artikel 46, eerste l id, wo rd t onderdeel a vervangen door : 
a. ui tgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen en aange-

huwde kinderen en pleegkinderen van 27 jaar of ouder en van andere bloed-
of aanverwanten in de rechte linie of in de tweede graad van de zij l inie, voor 
zover zij meer bedragen dan f 200, of, zo dit minder is, één percent van het 
onzuivere inkomen, alsmede van eigen en aangehuwde kinderen en pleeg-
kinderen, die jonger dan 27 jaar zijn en voor w ie hij geen recht op kinderbi j-
slag ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet heeft. 

2. Na het eerste lid word t , onder vernummer ing van het tweede tot en met 
het zesde lid tot derde tot en met zevende l id, ingevoegd: 

2. Uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen en aange-
huwde kinderen en pleegkinderen, die jonger dan 27 jaar zi jn, worden in 
aanmerking genomen tot een bedrag bepaald volgens door Onze Min is ter te 
geven regelen. Onze Minister kan met betrekking tot het eerste l id , letter a, 
bepalen dat de belast ingpl icht ige word t geacht geen recht te hebben op kin-
derbijslag ingevolge de Algemene Kinderbi jslagwet. 
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3. In het tot v i j fde lid ve rnummerde vierde lid word t in de eerste volzin 
«kinderaftrek geniet voor meer dan vier kinderen» vervangen door: ingevol-
ge de A lgemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft voor meer 
dan vier kinderen of ingevolge het eerste l id, letter a, een aftrek wegens bui-
tengewone lasten heeft voor meer dan vier kinderen die jonger dan 27 jaar 
zi jn. In de tweede volzin word t «blijft artikel 56, v i j fde en zesde l id, buiten toe-
passing» vervangen door : word t een kind slechts eenmaal geteld. 

E. In artikel 49, derde l id, wo rd t «een ander deel van het Koninkri jk» ver-
vangen door : de Nederlandse Ant i l len. 

F. 1. In artikel 53, vierde l id, worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 
1°. Onderdeel a vervalt. De letteraanduidingen b tot en met f worden gewi j -

zigd in a tot en met e. 
2°. In het in onderdeel b gewijz igde onderdeel c word t «kinderaftrek ge-

niet» vervangen door : ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet recht op 
kinderbi jslag heeft of ingevolge artikel 46, eerste l id , letter a, voor een kind 
dat jonger dan 27 jaar is, aftrek wegens bui tengewone lasten heeft. 

3°. Het in onderdeel c gewijz igde onderdeel d word t vervangen door: 
c. wo rd t ingedeeld in tar iefgroep 3, werkzaamheden buiten zijn huishou-

den verr icht, voor een kind dat bij de aanvang van het kalenderjaar de leef-
t i jd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en tot zijn huishouden behoort, inge-
volge de A lgemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft of ingevol-
ge artikel 46, eerste l id, letter a, aftrek wegens bui tengewone lasten heeft en 
hij voorts geen recht heeft op kinderbijslag voor een kind als is bedoeld in ar-
tikel 7, tweede lid van de Algemene Kinderbi js lagwet: met een kwart van het 
bedrag dat ter zake van die werkzaamheden in het onzuivere inkomen is be-
grepen, doch ten hoogste met f 3226;. 

2. Het vi j fde lid vervalt. Het zesde l id word t ve rnummerd tot het vi j fde l id. 

G.1. In artikel 54 word t in het eerste lid «de artikelen 5,19, 44e, 44f, 45 en 53, 
eerste l id, derde l id en vierde l id, letters a, b, c en d , 61 a, 61 b en 61c» vervan-
gen door : de artikelen 5,19, 44e, 44f, 45, 53, eerste l id, derde lid en vierde l id, 
letters a, b en c. Voorts vervalt in dat lid de laatste volzin. 

2. In het derde lid word t «de artikelen 5 en 53, eerste l id, derde lid en vier-
de l id, letters a, b, c en d» vervangen door: de artikelen 5 en 53, eerste l id, 
derde lid en vierde l id, letters a, b en c. 

H. In artikel 55, eerste l id, letter b, word t «kinderaftrek geniet» vervangen 
door: ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbijslag heeft 
of ingevolge artikel 46, eerste l id, letter a, voor een kind dat jonger dan 27 
jaar is, aftrek wegens bui tengewone lasten heeft. 

I. Artikel 56 vervalt. 

ARTIKEL V 

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) 

A. In artikel 2, v ierde l id , word t «een ander deel van het Koninkrijk» ver-
vangen door : de Nederlandse Ant i l len. 

B. In artikel 9, derde l id, word t «kinderaftrek geniet» vervangen door: in-
gevolge de A lgemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

C. In artikel 11, eerste l id, vervalt onderdeel e en worden de letteraandui-
dingen f, g en h gewi jz igd in e, f en g. 
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D. 1. In artikel 18, eerste lid, wordt onderdeel a vervangen door: 
a. uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen en aange-

huwde kinderen en pleegkinderen van 27 jaar of ouder en van andere bloed-
of aanverwanten in de rechte linie of in de tweede graad van de zijlinie, voor 
zover zij meer bedragen dan f200, of, zo dit minder is, één percent van het 
geschatte jaarloon, alsmede van eigen en aangehuwde kinderen en pleeg-
kinderen, die jonger dan 27 jaar zijnen voor wie hij geen recht op kinderbij-
slag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet heeft;. 

2. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede tot en 
met het vijfde lid tot derde tot en met zesde lid, ingevoegd: 

2. Uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen en aange-
huwde kinderen en pleegkinderen, die jonger dan 27 jaar zijn, worden in aan-
merking genomen tot een bedrag bepaald volgens door Onze Ministerte ge-
ven regelen. Onze Minister kan met betrekking tot het eerste lid, letter a, be-
palen dat de belastingplichtige wordt geacht geen recht te hebben op kin-
derbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. 

3. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt in de eerste volzin 
«kinderaftrek geniet voor meer dan vier kinderen» vervangen door: ingevol-
ge de Algemene Kinderbijslagwet recht op kinderbijslag heeft voor meer 
dan vier kinderen of ingevolge het eerste lid, letter a, een aftrek wegens bui-
tengewone lasten heeft voor meer dan vier kinderen die jonger dan 27 jaar 
zijn,. In de tweede volzin wordt «blijft artikel 22, vijfde en zesde lid, buiten 
toepassing» vervangen door: wordt een kind slechts eenmaal geteld. 

E. 1. In.artikel 20, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht. 

1°. Onderdeel a vervalt. De letteraanduidingen b tot en met f worden ge-
wijzigd in a tot en met e. 

2°. In het onderdeel b gewijzigde onderdeel c wordt «kinderaftrek geniet» 
vervangen door: ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet recht op kinder-
bijslag heeft of ingevolge artikel 18, eerste lid, letter a, voor een kind dat jon-
ger dan 27 jaar is, aftrek wegens buitengewone lasten heeft. 

3°. Het in onderdeel c gewijzigde onderdeel d wordt vervangen door: 
c. wordt ingedeeld in tariefgroep 3, de dienstbetrekking buiten zijn huis-

houden vervult, voor een kind dat jonger dan 16 jaar is en tot zijn huishou-
den behoort, ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet recht op kinderbij-
slag heeft of ingevolge artikel 18, eerste lid, letter a, aftrek wegens buitenge-
wonen lasten heeft en hij voorts geen recht heeft op kinderbijslag voor een 
kind als is bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslag-
wet: terzake van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking met f 3226;. 

2. Het vijfde lid vervalt. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid. 
3. In het tot vijfde lid vernummerde zesde lid wordt «De in het eerste lid, 

derde lid en vierde lid, letters a, b, c en d» vervangen door: De in het eerste 
lid, derde lid en vierde lid, letters a, b en c vermelde bedragen. Voorts wordt 
«artikel 53, eerste lid, derde lid en vierde lid, letters a, b, c en d» vervangen 
door: artikel 53, eerste lid, derde lid en vierde lid, letters a, b en c. 

F. In artikel 21, eerste lid, letter b, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen 
door: ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet recht op kinderbijslag heeft 
of ingevolge artikel 18, eerste lid, letter a, voor een kind dat jonger dan 27 
jaar is, aftrek wegens buitengewone lasten heeft. 

G. Artikel 22 vervalt. 

H. In artikel 24 vervalt in de eerste volzin «, met uitzondering van de ver-
hoging wegens het genieten van kinderaftrek,». Voorts vervalt de tweede 
volzin. 

I. In artikel 25, tweede lid, wordt in de tweede volzin «letters a, c, e en f» 
vervangen door: letters b, d en e. 
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ARTIKEL VI 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965,429) 

A. In artikel 3, vierde l id, word t «voor de heff ing van de inkomstenbelas-
t ing of de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervangen door : ingevolge de 
A lgemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

B. 1. In artikel 26, tweede l id, letter b, word t «onder b e n d» vervangen 
door : onder a en c. 

2. In het vierde l id, letter b, word t «onder b en d» vervangen door : onder a 
en c. 

C. 1. In artikel 31 , tweede l id, word t «geen kinderaftrek geniet» vervan-
gen door : en geen recht heeft op een verhoging van de belast ingvri je som 
als is bedoeld in artikel 53, vierde l id, onder b, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964. 

2. In het derde lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door : recht 
heeft op een verhoging van de belastingvri je som als is bedoeld in artikel 53, 
vierde l id, onder b, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964. 

ARTIKEL VII 

Wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965,429) 

A. In artikel 3, vierde l id, word t «voor de heff ing van de inkomstenbelas-
t ing of de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervangen door : ingevolge de 
A lgemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

B. 1. In artikel 41 , tweede l id, letter b, word t «onder b e n d» vervangen 
door : onder a en c. 

2. In het vierde l id, letter b, word t «onder b en d» vervangen door : onder a 
ene . 

C. 1. In artikel 45, tweede l id, word t «geen kinderaftrek geniet» vervan-
gen door : en geen recht heeft op een verhoging van de belast ingvri je som 
als is bedoeld in artikel 53, vierde l id, onder b, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964. 

2. In het derde lid word t «kinderaftrek geniet» vervangen door : recht 
heeft op een verhoging van de belastingvri je som als is bedoeld in artikel 53, 
v ierde l id, onder b, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964. 

ARTIKEL VIII 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967,655) 

1. In artikel 3, derde l id, word t «een der andere delen van het Koninri jk» ver-
vangen door : de Nederlandse Ant i l len. 

2. In het vierde lid word t «voor de heff ing van de inkomstenbelast ing of 
de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervangen door : ingevolge de Alge-
mene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

ARTIKEL IX 

Wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1977,496) 

A .1 . In artikel 3, derde l id, word t «een der andere delen van het Konink-
rijk» vervangen door: de Nederlandse Ant i l len. 
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2. In het vierde lid word t «voor de heff ing van de inkomstenbelast ing of 
de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervangen door: ingevolge de Alge-
mene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag heeft. 

B. In artikel 4, derde l id, onder b, word t «een ander deel van het Konink-
rijk» vervangen door: de Nederlandse Ant i l len. 

ARTIKEL X 

Wijziging van de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 1971,418) 

In artikel 1 word t «een der andere delen van het Koninkrijk» vervangen 
door: de Nederlandse Ant i l len. Voorts word t in dat artikel «voor de heffing 
van de inkomstenbelast ing of de loonbelast ing kinderaftrek geniet» vervan-
gen door: ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbi jslag 
heeft. 

ARTIKEL XI 

Wijziging van de Schoot- en cursusgeldwet 1972 (Stb. 624) 

A. Artikel 4, eerste l id, letter c, word t vervangen door : 
c. voor een leerl ing niet staande onder de ouderl i jke macht of onder de 

voogdi j van zijn vader of moeder, die jonger dan 27 jaar is en voor wie ie-
mand, beoordeeld naar de toestand bij het begin van het schoolgeldjaar, 
ingevolge artikel 7, eerste l id, letters a tot en met d, van de Algemene Kinder-
bi jslagwet recht op kinderbijslag zou hebben dan wel ingevolge artikel 46, 
eerste l id, letter a, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964, eerste l id, let-
ter a, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 (Stb. 519) aftrek wegens 
bui tengewone lasten zou hebben: degene die dat recht op kinderbi jslag of 
die aftrek wegens bui tengewone lasten zou hebben. 

B. In artikel 6, derde l id, word t « - voor w ie de schoolgeldpl icht ige, beoor-
deeld naar de toestand bij het begin van het schoolgeldjaar, op de voet van 
artikel 56, eerste l id, letters a tot en met d, van de Wet op de inkomstenbelas-
t ing 1964 kinderaftrek zou gen ie ten -» vervangen door: - die jonger dan 27 
jaar zijn en voor wie de schoolgeldpl icht ige, beoordeeld naar de toestand bij 
het begin van het schoolgeldjaar, ingevolge artikel 7, eerste l id, letters a tot en 
met d, van de Algemene Kinderbi js lagwet recht op kinderbijslag zou hebben 
dan wel ingevolge artikel 46, eerste l id, letter a, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 aftrek wegens bui tengewone lasten zou hebben - . 

Overgangsbepalingen 

ARTIKEL XII 

1. Na de inwerkingtreding van deze wet worden de bedragen, genoemd 
in artikel 11 , onder a en b, van de Algemene Kinderbi js lagwet afgerond op 
f130 onderscheidenli jk f 259. Deze bedragen treden in de plaats van de be-
dragen genoemd in artikel 11 , onder a en b, van de Algemene Kinderbi jslag-
wet. 

2. In afwi jk ing van artikel 11a van de A lgemene Kinderbi jslagwet worden 
de bedragen, bedoeld in artikel 11, onder a en b, van die wet, zoals deze 
overeenkomstig het vor ige lid zijn vastgesteld, tot 1 januari 1982 niet her-
zien. 

3. Met ingang van 1 januari 1982 worden de in het vorige lid bedoelde be-
dragen vooreerste kinderen herzien overeenkomst ig artikel 11a van de AI-
gemene Kinderbi jslagwet. Bij die herziening word t onder «het pri jsindexcij-
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fer van de gezinsconsumptie, waarop de laatste herziening is gebaseerd» 
verstaan: het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 
1981. Voorts word t bij die herziening de in het eerste lid bedoelde afronding 
buiten beschouwing gelaten. 

4. Na de inwerkingtreding van deze wet vervangt Onze Minister van Soci-
ale Zaken met ingang van 1 januari 1980 de bedragen, genoemd in artikel 11, 
onder c, d, e, f en g, van de Algemene Kinderbi jslagwet. Deze per 1 januari 
1980 geldende bedragen worden berekend door de in artikel I, onder H, ge-
noemde bedragen voor tweede en volgende kinderen te verhogen of te ver-
lagen met hetzelfde percentage, als waarmede het pri jsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie over de maand oktober 1979 naar boven of naar beneden 
afwijkt van het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 
1979. De alsdan verkregen bedragen worden naar boven afgerond op een 
veelvoud van een gulden. 

5. Voor de toepassing van het vorige lid word t onder het pri jsindexcij fer 
van de gezinsconsumptie verstaan het pri jsindexcij fer van de gezinscon-
sumpt ie, zoals omschreven in het Besluit begr ipsomschr i jv ing pri js indexci j-
fer van de gezinsconsumptie van 27 november 1978 (Stb. 626). 

6. Voor de eerste herziening van de bedragen voor tweede en volgende 
kinderen overeenkomstig artikel 11a van de Algemene Kinderbi jslagwet na 
de inwerkingtreding van deze wet word t in het tweede lid van dat artikel on-
der «het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie, waarop de laatste herzie-
ning is gebaseerd» verstaan: het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
over de maand oktober 1979. Voorts word t bij deze herziening de in het vier-
de lid bedoelde afronding buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL XIII 

Voor de eerste maal, dat artikel 20a van de Algemene Kinderbi js lagwet, 
zoals dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, toepassing vindt, 
word t in het tweede lid van dat artikel onder «het pri jsindexcijfer van de ge-
zinsconsumptie, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het 
pri jsindexcij fer van de gezinsconsumptie over de maand jul i 1979. 

ARTIKEL XIV 

1. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Financiën kun-
nen, onder door hen te stellen regelen, voor premiepl icht igen, bedoeld in ar-
tikel 22, eerste l id, onder a, van de Algemene Kinderbi jslagwet, die over de 
kalenderkwartalen van het jaar 1980 geen recht hebben op kinderbi jslag in-
gevolge die wet, alsmede voor premiepl icht igen, bedoeld in artikel 22, eer-
ste l id, onder b, van die wet, voor zover zij van verzekerden premies ingevol-
ge de A lgemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
inhouden met toepassing van de rosé tabel len, de voor het kalenderjaar 1980 
geldende premie, bedoeld in artikel 24, eerste l id, van die wet, op een lager 
percentage vaststellen. 

2. Voor de toepassing van artikel 32, derde l id, van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten, in verbinding met artikel 23, eerste lid van de Algeme-
ne Kinderbi js lagwet, is het overeenkomstig het vor ige lid vastgestelde lage-
re premiepercentage eveneens van toepassing ten aanzien van premiepl ich-
t igen, bedoeld in artikel 22, eerste l id, onder a, van laatstgenoemde wet , aan 
wie krachtens artikel 32, eerste l id, van eerstgenoemde wet vri jstel l ing van 
premiebetal ing is verleend. 
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ARTIKEL XV 

De kinderbi jslagbedragen ingevolge de Kinderbi js lagwet voor kleine zelf-
standigen voor een eerste en voor een tweede kind, waarop een zelfstandi-
ge, bedoeld in artikel 5, eerste l id, van die wet over het vierde kalenderkwar-
taal van het jaar 1979 aanspraak heeft, worden voor elk van die kinderen ver-
hoogd met f 100. 

ARTIKEL XVI 

In afwi jk ing van artikel 11, onder a, van de A lgemene Kinderbi js lagwet, zo-
als dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet , is het bedrag van 
de kinderbi jslag voor een eerste kind, dat is geboren vóór 2 januari 1979, ge-
lijk aan het onder b van dat artikel genoemde bedrag. 

ARTIKEL XVII 

Voor de toepassing van artikel 19 van de Algemene Kinderbi js lagwet, zo-
als dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet , wo rd t onder «kin-
derbi jslag» of «kinderbijslag krachtens deze wet» mede verstaan: kinderbi j-
slag krachtens de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden, de algemene maat-
regel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van de Kinderbi js lagwet voor loon-
trekkenden of de Kinderbi js lagwet voor kleine zelfstandigen, over t i jdvak-
ken, gelegen vóór 1 januari 1980. 

ARTIKEL XVIII 

Artikel 34, derde l id, van de Algemene Kinderbi js lagwet, zoals dat artikel 
luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet , blijft 
van toepassing ten aanzien van aanspraken op kinderbi jslag ingevolge de 
Algemene Kinderbi jslagwet over t i jdvakken, gelegen vóór 1 januari 1980. 

ARTIKEL XIX 

1. leder bedrag voor levensonderhoud ten behoeve van een kind, vastge-
steld bij overeenkomst of rechterli jke uitspraak, die tot stand is gekomen 
vóór 22 september 1978 en nadien niet meer is gewi jz igd anders dan krach-
tens artikel 402a van Boek 1 van het Burgerli jk Wetboek, word t met ingang 
van 1 januari 1980 van rechtswege verminderd, indien de tot uitkering ver-
plichte persoon voor dit kind over het eerste kalenderkwartaal 1980 aan-
spraak op kinderbi jslag ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet heeft en hij 
deze kinderbijslag op grond van die overeenkomst of uitspraak aan een ander 
moet afdragen. 

Deze verminder ing bedraagt, indien het betreft: 
a. een eerste kind van de rechthebbende f 33,50 per maand; 
b. een tweede kind van de rechthebbende f 18,50 per maand ; 
c. een derde kind van de rechthebbende f 19,50 per maand. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid word t een bedrag voor 
levensonderhoud ten behoeve van een kind, vastgesteld bij overeenkomst 
of rechterlijk uitspraak, die tot stand is gekomen na 21 september 1978, doch 
vóór 1 januari 1980, en nadien niet meer is gewijzigd anders dan krachtens 
artikel 402a van Boek 1 van het Burgerli jk Wetboek, met ingang van 1 januari 
1980 van rechtswege verminderd, indien de tot uitkering verpl ichte persoon 
een zelfstandige is die voor dit kind over het eerste kalenderkwartaal 1980 
aanspraak op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbi js lagwet heeft 
en hij deze kinderbijslag op grond van die overeenkomst of uitspraak aan 
een ander moet afdragen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15 683, nr. 13 11 



Deze vermindering bedraagt, indien het betreft: 
a. een eerste kind van de rechthebbende f 33,50 per maand; 
b. een tweede kind van de rechthebbende f 18,50 per maand. 

3. Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder zelfstandige ver-
staan, degene, die over het vierde kalenderkwartaal 1979 geen aanspraak op 
kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden of de Kin-
dertoelageregeling voor overheidspersoneel heeft. 

4. Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het oudste 
kind als eerste kind en vervolgens de overige kinderen aflopend naar leeftijd 
geteld. De in de Algemene Kinderbijslagwet voorkomende tweetelling of 
drietelling van de kinderen vindt hierbij overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL XX 

Onverminderd het bepaalde in artikel 407 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek kan vermindering of intrekking van het bedrag van een periodieke 
uitkering tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van het 
kind door de raad voor de kinderbescherming worden verzocht, indien on-
danks de in artikel XVII bedoelde aanpassing de uitkering nog niet voldoet 
aan de wettelijke maatstaven als bedoeld in artikel 401 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

,» 
Slotbepalingen 

ARTIKEL XXI 

Na de plaatsing van deze wet in het Staatsblad wordt de tekst van de Alge-
mene Kinderbijslagwet door de zorg van Onze Minister van Justitie, op-
nieuw in het Staatsblad geplaatst, waarbij vernummeringen en daarmede 
verband houdende wijzigingen in aanhalingen worden aangebracht. 

ARTIKEL XXII 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1980. 
2. In afwijking van het vorige lid treden: 
a. de artikelen IV, onderdeel C, en V, onderdeel C, in werking met ingang 

van 1 januari 1981, en 
b. de artikelen I, onderdeel M, en XV in werking met ingang van de dag na 

de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, 
met dien verstande dat artikel I, onderdeel M, terugwerkt tot 1 januari 1978 
en artikel XV tot 1 oktober 1979. 

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 Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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