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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. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 15 november 1979 

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. In artikel I, onder D2, wordt de aanhef vervangen door: 2. De eerste vol-
zin van het tweede lid wordt vervangen door: 

II. In artikel IV, onderdeel F, eerste lid, onder 3°, en in artikel V, onderdeel 
E, eerste lid, onder 3°, wordt «een kind dat jonger dan 16 jaar is» vervangen 
door: een kind dat bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar 
nog niet heeft bereikt. 

III. Artikel Xllwordt vervangen door: 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel XII 

1. Na de inwerkingtreding van deze wet worden de bedragen, genoemd 
in artikel 11, onder a en b, van de Algemene Kinderbijslagwet afgerond op 
f 130 onderscheidenlijk f 259. 

Deze bedragen treden in de plaats van de bedragen genoemd in artikel 11, 
onder a en b, van de Algemene Kinderbijslagwet. 

2. In afwijking van artikel 11 a van de Algemene Kinderbijslagwet worden 
de bedragen, bedoeld in artikel 11, onder a en b, van die wet, zoals deze 
overeenkomstig het vorige 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 overeenkomstig artikel 11a van de AI-
gemene Kinderbijslagwet. Bij die herziening wordt onder «het prijsindexcij-
fer van de gezinsconsumptie, waarop de laatste herziening is gebaseerd» 
verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 
1981. Voorts wordt bij die herziening de in het eerste lid bedoelde afronding 
buiten beschouwing gelaten. 

4. Na de inwerkingtreding van deze wet vervangt Onze Minister van Socia-
le Zaken met ingang van 1 januari 1980 de bedragen, genoemd in artikel 11, 
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onder c, d , e, f en g, van de A lgemene Kinderbi js lagwet. 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 jsindexcij fer van de 
gezinsconsumptie over de maand oktober 1979 naar boven of naar beneden 
afwijkt van het pri jsindexcij fer 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 vor ige lid word t onder het pri jsindexcij fer 
van de gezinsconsumpt ie verstaan het pri jsindexci j fer van de gezinscon-
sumpt ie, zoals omschreven in het Besluit begr ipsomschr i jv ing pri jsindexci j-
f e r van de gezinsconsumptie van 27 november 1978 (Stb. 626). 

6. Voor de eerste herziening van de bedragen voor tweede en volgende 
kinderen overeenkomst ig artikel 11a van de Algemene Kinderbi js lagwet na 
de inwerk ingtreding van deze wet word t in het tweede lid van dat artikel on-
der «het pri jsindexci j fer van de gezinsconsumptie, waarop de laatste herzie-
ning is gebaseerd» verstaan: het pri jsindexci j fer van de gezinsconsumptie 
over de maand oktober 1979. Voorts word t bij deze herziening de in het vier-
de l id bedoelde af ronding buiten beschouwing gelaten. 

IV. Na Artikel XVI wo rden , onder ve rnummer ing van de artikelen XVII, 
XVIII, XIX en XX in XIX, XX, XXI en XXII, twee nieuwe artikelen ingevoegd, lui-
dende: 

ArtikelXVII. Voor de toepassing van artikel 19 van de Algemene Kinder-
bi jslagwet, zoals dat artikel luidt na de inwerk ing t red ing van deze wet, word t 
onder «kinderbi jslag» of «kinderbijslag krachtens deze wet» mede verstaan: 
kinderbi jslag krachtens de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden, de alge-
mene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van de Kinderbi js lagwet 
voor loontrekkenden of de Kinderbi js lagwet voor kleine zelfstandigen, over 
t i jdvakken, gelegen vóór 1 januari 1980. 

ArtikelXVIII. Art ikel 34, derde l id, van de Algemene Kinderbi js lagwet, zo-
als dat artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van 
deze wet , bli j f t van toepassing ten aanzien van aanspraken op kinderbijslag 
ingevolge de A lgemene Kinderbi js lagwet over t i jdvakken, gelegen vóór 1 
januari 1980. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15 683, nr. 11 2 


