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In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In artikel IV wordt, onder wijziging van de letteraanduidingen van de on-
derdelen «G» en «H» in H en I, na onderdeel F ingevoegd: 

G.1. In artikel 54 wordt in het eerste lid «de artikelen 5,19,44e, 44f, 45 3n 
53, eerste lid, derde lid en vierde lid, letters a, b, een d, 61a, 61 ben 61c» ver-
vangen door: de artikelen 5,19,44e, 44f, 45, 53, eerste lid, derde lid en vierde 
lid, letters a, b en c. Voorts vervalt in dat lid de laatste volzin. 

2. In het derde lid wordt «de artikelen 5 en 53, eerste lid, derde lid en vierde 
lid, letters a, b, c en d» vervangen door: de artikelen 5 en 53, eerste lid, derde 
lid en vierde lid, letters a, b en c. 

II. In artikel V wordt aan onderdeel E toegevoegd: 
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. 

III. Aan artikel XIV wordt, onder nummering van het enige lid als eerste 
lid, toegevoegd: 

2. Voor de toepassing van artikel 32, derde lid, van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten, in verbinding met artikel 23, eerste lid van de Algeme-
ne Kinderbijslagwet, is het overeenkomstig het vorige lid vastgestelde lage-
re premiepercentage eveneens van toepassing ten aanzien van premieplich-
tigen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder a, van laatstgenoemde wet, aan 
wie krachtens artikel 32, eerste lid, van eerstgenoemde wet vrijstelling van 
premiebetaling is verleend. 

IV. In artikel XV wordt «f 100» vervangen door: f 150. 

V. Na artikel XV worden, onder vernummering van de artikelen XVI en 
XVII in XIX en XX, drie nieuwe artikelen ingevoegd luidende: 
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Artikel XVI 

In afwijking van artikel 11, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet, zo-
als dat artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet, is het bedrag van 
de kinderbijslag voor een eerste kind, dat is geboren vóór 2 januari 1979, ge-
lijk aan het onder b van dat artikel genoemde bedrag. 

Artikel XVII 

1. leder bedrag voor levensonderhoud ten behoeve van een kind, vastge-
steld bij overeenkomst of rechterlijke uitspraak, die tot stand is gekomen 
vóór 22 september 1978 en nadien niet meer is gewijzigd anders dan krach-
tens artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt 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 kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet heeft en 
hij deze kinderbijslag op grond van die overeenkomst of uitspraak aan een 
ander moet afdragen. 

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; 
c. een derde kind van de rechthebbende f 19,50 per maand. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een bedrag voor 
levensonderhoud ten behoeve van een kind, vastgesteld bij overeenkomst 
of rechterlijke uitspraak, die tot stand is gekomen na 21 september 1978, 
doch vóór 1 januari 1980, en nadien niet meer is gewijzigd anders dan krach-
tens artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van 1 ja-
nuari 1980 van rechtswege verminderd, indien de tot uitkering verplichte 
persoon een zelfstandige is die voor dit kind over het eerste kalenderkwar-
taal 1980 aanspraak op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslag-
wet heeft en hij deze kinderbijslag op grond van die overeenkomst of uit-
spraak aan een ander moet afdragen. 

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 XVIII 

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. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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