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Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het recht 

op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16-en 17-jari-
ge kinderen, alsmede in het recht op kinderbijslag en kinderaftrek ten aan-
zien van eerstgeboren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn, een beper-
king aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Artikel 9 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24) wordt vervan-
gen door: 

Artikel 9. 1. Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor recht 
op kinderbijslag bestaat, wordt voor twee kinderen geteld: 

a. een kind, vallende onder artikel 7, eerste lid, onder c, dat hetzij door of 
in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding niet 
tot het huishouden van de verzekerde behoort, hetzij door of in verband met 
ziekte of gebreken vermoedelijk het eerstkomende jaar niet tot dat huishou-
denzal behoren, 

b. een kind, vallende onder artikel 7, eerste lid, onder d of f, indien het niet 
tot het huishouden van de verzekerde behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder artikel 7, eerste lid, onder 
d of onder het tweede lid, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de verzekerde 
wordt onderhouden. 
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2. Een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder artikel 7, eerste l id, onder 
d, word t daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden 
van de verzekerde behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten 
word t onderhouden. 

ARTIKEL II 

Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóór 
2 januari 1963, bli jft artikel 9 van de Algemene Kinderbi js lagwet, zoals dit ar-
tikel lu idde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet , 
vantoepass ing met betrekking tot t i jdvakken gelegen in 1979 en 1980. 

ARTIKEL III 

In de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482) worden de 
vo lgende wi jz ig ingen aangebracht. 

A. Artikel 19 word t vervangen door: 

Art ikel 19. Voor het vaststellen van het aantal k inderen, waarvoor recht op 
kinderbi jslag bestaat, wo rd t voor twee kinderen gete ld: 

a. een kind, val lende onder artikel 17, eerste l id, onder c, dat hetzij door of 
in verband met het volgen van onderwi js of van een beroepsopleiding niet 
tot het huishouden van de werknemer behoort, hetzij door of in verband met 
ziekte of gebreken vermoedel i jk het eerstkomende jaar niet tot dat huishou-
den zal behoren, 

b. een kind, val lende onder artikel 17, eerste l id, onder d o f f, indien het 
niet tot het huishouden van de werknemer behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder artikel 17, eerste l id, on-
der d of onder het tweede l id, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de werknemer 
word t onderhouden. 

B. Aan artikel 21 word t , onder vernummer ing van het zesde in zevende l id, 
een n ieuw lid ingevoegd, lu idende: 

6. Ten aanzien van degene, die voor een of meer kinderen gedurende een 
geheel kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan ingevolge deze wet aan-
spraak heeft op kinderbi js lag, word t voor het eerste kind, indien dat op de 
eerste dag van dat kwartaal jonger is dan drie jaar, op het overeenkomst ig 
de vor ige leden voor dat kind geldende bedrag een kort ing van 50 percent 
toegepast. 

ARTIKEL IV 

1. Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóór 
2 januari 1963, bli jft artikel 19 van de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden, 
zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van 
deze wet , van toepassing met betrekking tot t i jdvakken gelegen in 1979 en 
1980. 

2. Ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren vóór 2 januari 1979, bli j f t 
artikel 21 van de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden, zoals dit artikel luid-
de op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet , van toe-
passing. 
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ARTIKEL V 

In de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (Stb. 1965,429) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht. 

A. Artikel 7 wordt vervangen door: 

Artikel 7. Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor rechtop 
kinderbijslag bestaat, wordt voor twee kinderen geteld: 

a. een kind, vallende onder artikel 5, derde lid, onder c, dat hetzij door of 
in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding niet 
tot het huishouden van de zelfstandige behoort, hetzij door of in verband 
met ziekte of gebreken vermoedelijk het eerstkomende jaar niet tot dat huis-
houden zal behoren. 

b. een kind vallende onder artikel 5, derde lid, onder dof f, indien het niet 
tot het huishouden van de zelfstandige behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder artikel 5, derde lid, onder 
d of onder het vierde lid, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de zelfstandige 
wordt onderhouden. 

B. In artikel 10 wordt, onder vernummering van het vijfde in zesde lid, een 
nieuw lid ingevoegd, luidende: 

5. Ten aanzien van degene, die voor een of meer kinderen gedurende een 
geheel kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan ingevolge deze wet aan-
spraak heeft op kinderbijslag, wordt voor het eerste kind, indien dat op de 
eerste dag van dat kwartaal jonger is dan drie jaar, op het overeenkomstig 
de vorige leden voor dat kind geldende bedrag een korting van 50 percent 
toegepast. 

C. In artikel 18, vierde lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen 
door: Raad van Arbeid. 

ARTIKEL VI 

1- Ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóó 
2 januari 1963, blijft artikel 7 van de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandi-
gen, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding 
van deze wet, van toepassing met betrekking tot tijdvakken gelegen in 1979 
en 1980. 

2. Ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren vóór 2 januari 1979, blijft 
artikel 10 van de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, zoals dit artikel 
luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van 
toepassing. 

ARTIKEL VII 

1. In artikel 22, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) 
wordt het gestelde na de aanhef vervangen door: 

a. een kind, vallende onder het eerste lid, letter c, dat hetzij door of in ver-
band met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding niet tot het 
huishouden van de werknemer behoort, hetzij door of in verband met ziekte 
of gebreken vermoedelijk het eerstkomende jaar niet tot dat huishouden zal 
behoren, 

b. een kind, vallende onder het eerste lid, letter d of e, indien het niet tot 
het huishouden van de werknemer behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder het eerste lid, letter d of 
onder het tweede lid, 

een en ander indien het kind grotendeels op kosten van de werknemer 
wordt onderhouden. 
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2. Het zesde lid wo rd t vervangen door: 
6. Een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder het eerste l id, letter d , 

word t daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden van 
de werknemer behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten word t 
onderhouden. 

ARTIKEL VIII 

Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januar i 1961, doch vóór 
2 januari 1963, bl i jven het v i j fde en het zesde l id van artikel 22 van de Wet op 
de loonbelast ing 1964, zoals deze leden luidden op de dag voorafgaande 
aan de inwerk ingt red ing van deze wet , van toepassing met betrekking to t 
t i jdvakken gelegen in 1979 en 1980. 

ARTIKEL IX 

In artikel 20, v ierde l id, van de Wet op de loonbelast ing 1964 word t voor 
het kalenderjaar 1979 letter a vervangen door: 

a. indien zowel hij als zijn echtgenoot en van de kinderen, waarvoor hij en in 
op het voor de kinderaftrek beslissende kinderaftrek geniet of geacht overige 
ti jdstip geen recht heeft op kinderbij- wordt te genieten het oudste kind gevallen 
slag ingevolge de Kinderbijslagwet na 1 januari 1979 is geboren en 
voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482), op het voor de kinderaftrek be-
kinderaftrek geniet of geacht wordt te slissende ti jdstip jonger is dan 
genieten voor 3 jaar 

1 kind met f 919 met f 1838 
2 of meer kinderen met f 2849 met f 3768 

ARTIKEL X 

1. In artikel 56, v i j fde l id, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 (Stb. 
519) word t het gestelde na de aanhef vervangen door : 

a. een kind, val lende onder het eerste l id, letter c, dat hetzij door of in ver-
band met het vo lgen van onderwi js of van een beroepsopleid ing niet tot het 
huishouden van de belast ingpl icht ige behoort , hetzij door of in verband met 
ziekte of gebreken vermoedel i jk het eerstkomende jaar niet tot dat huishou-
denza l behoren, 

b. een kind, val lende onder het eerste l id, letter d of e, indien het niet tot 
het huishouden van de belast ingpl icht ige behoort , 

c. een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder het eerste l id , letter d of 
onder het tweede l id, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de belast ingpl ich-
t ige word t onderhouden. 

2. Het zesde lid wo rd t vervangen door: 
6. Een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder het eerste l id, letter d , 

word t daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden van 
de belast ingpl icht ige behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten 
word t onderhouden. 

ARTIKEL XI 

Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóór 
2 januari 1963, bl i jven het v i j f deen het zesde l id van artikel 56 van de Wet op 
de inkomstenbelast ing 1964, zoals deze leden lu idden op de dag vooraf-
gaande aan de inwerk ingtreding van deze wet , van toepassing met betrek-
king tot de kalenderjaren 1979 en 1980. 
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ARTIKEL XII 

In artikel 53, vierde l id, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 word t 
voor het kalenderjaar 1979 letter a vervangen door: 

a. indien zowel hij als zijn echtgenoot en van de kinderen, waarvoor hij en in 
op het voor de kinderaftrek beslissende kinderaftrek geniet of geacht overige 
ti jdstip geen recht heeft op kinderbij- wordt te genieten het oudste kind gevallen 
slag ingevolge de Kinderbijslagwet na 1 januari 1979 is geboren en 
voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482), op het voor de kinderaftrek be-
kinderaftrek geniet of geacht wordt te slissende ti jdstip jonger is dan 
genieten voor 3 jaar 

1 kind met f 919 met f 1838 
2 of meer kinderen met f 2849 met f 3768 

ARTIKEL XIII 

1. In artikel 16, v i j fde l id, van de Wet op de vermogensbelast ing 1964 (Stb. 
520) word t het gestelde na de aanhef vervangen door : 

a. een kind, val lende onder het eerste l id, letter c, dat hetzij door of in ver-
band met het volgen van onderwi js of van een beroepsopleid ing niet tot het 
huishouden van de belast ingpl icht ige behoort, hetzij door of in verband met 
ziekte of gebreken vermoedel i jk het eerstkomende jaar niet tot dat huishou-
den zal behoren, 

b. een kind, val lende onder het eerste l id, letter d of e, indien het niet tot 
het huishouden van de belast ingpl icht ige behoort, 

c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder het eerste l id, letter d of 
onder het tweede l id, 

een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de belast ingpl ich-
t ige word t onderhouden. 

2. Het zesde lid word t vervangen door: 
6. een kind van 18 jaar of ouder, val lende onder het eerste l id, letter d, 

word t daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden van 
de belast ingpl icht ige behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten 
word t onderhouden. 

ARTIKEL XIV 

Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januar i 1961, doch vóór 
2 januari 1963, bl i jven het v i j f deen het zesde lid van artikel 16 van de Wet op 
de vermogensbelast ing 1964, zoals deze leden luidden op de dag vooraf-
gaande aan de inwerk ingtreding van dit artikel, van toepassing met betrek-
k ing to t de kalenderjaren 1980 en 1981. 

ARTIKEL XV 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad, waar in zij word t geplaatst, met dien verstande dat: 

a. artikel V, onder C, terugwerkt tot 13 januari 1978; 
b. de artikelen X, XI enXII toepassing v inden met ingang van het kalender-

jaar 1979; 
c. de artikelen XIII en XIV in werk ing treden met ingang van 1 januari 

1980. 
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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 Minister van Sociale Zaken, 

De Ministervan Financiën, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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