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16 526 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 
(verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede 
kinderen per 1 januari 1981) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
dere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verhoging kinderbijslag-
bedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 december 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, 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 in verband met de koop-

krachtontwikkeling van gezinnen wenselijk is de kinderbijslagbedragen voor 
eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981 te verhogen; 

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 

In artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980,1) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. De in onderdeel a en bgenoemde bedragen van f 130,-onderschei-
denlijk f 259,- worden vervangen door f 137,- onderscheidenlijk f 274,-. 

B. Het in onderdeel c bedoelde bedrag voor een tweede kind, zoals dat 
met ingang van 1 januari 1981 is of zal worden vastgesteld, wordt verhoogd 
tot het in onderdeel d bedoelde bedrag voor een derde kind, zoals dat met 
ingang van 1 januari 1981 is of zal worden vastgesteld. 
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ARTIKEL II 

Bij de herziening met ingang van 1 juli 1981 van de kinderbijslagbedragen, 
bedoeld in artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt voor de vast-
stelling van het bedrag voor een tweede kind uitgegaan van het onafgeron-
den bedrag voor een derde kind, waarvan bij die herziening wordt uitge-
gaan. 

ARTIKEL III 

Het bepaalde in artikel XV, derde lid, onder a, van de wet van 20 december 
1979 (Stb. 709) vindt geen toepassing. 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1981. Indien het 
Staatsblad, waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 de-
cember 1980, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot 
1 januari 1981. 

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, 
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