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Zit t ing 1978-1979 

15 344 Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele 
belastingwetten (beperking recht op meervoudige 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 
17-jarige kinderen) 

Nr. 18 Herdruk AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN DE KORTE EN HERMSEN 

Ontvangen 20 december 1978 

De ondergetekenden stellen de vo lgende amendementen voor 

I 

In de beweegreden word t na «16- en 17-jarige kinderen» ingevoegd: , als-
mede in het recht op kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van eerstge-
boren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn,. 

II 

Artikel III word t als vo lgt gewi jz igd: 
1. De aanhef word t vervangen door : In de Kinderbi js lagwet voor loontrek-

kenden (Stb. 1967, 482) worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

A. Artikel 19 word t vervangen door : 

2. Een n ieuw onderdeel word t toegevoegd, lu idende: 

B. Aan artikel 21 wordt , onder ve rnummer ing van het zesde in zevende 
l id, een nieuw 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 k ind, 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. 

III 

Aan artikel IV word t , onder aanduiding van de bestaande tekst als eerste 
l id, toegevoegd: 

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 lu id-
de op de dag voorafgaande aan de inwerk ingt red ing van deze wet, van toe-
passing. 
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IV 

In artikel V wo rd t na onderdeel A een nieuw onderdeel B ingevoegd, lui-
dende: 

B. In artikel 10 word t , onder ve rnummer ing van het v i j fde in zesde l id, een 
nieuw lid ingevoegd, lu idende: 

5. Ten aanzien van degene, die voor een of meer k inderen gedurende een 
geheel kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan ingevolge deze wet aan-
spraak heeft op k inderbi js lag, word t voor het eerste k ind, indien dat op de 
eerste dag van dat kwartaal jonger is dan dr ie jaar, op het overeenkomst ig 
de vor ige leden voor dat kind geldende bedrag een kort ing van 50 procent 
toegepast. 

V 

Aan artikel VI word t , onder aanduid ing van de bestaande tekst als eerste 
l id, toegevoegd: 

2. Ten aanzien van k inderen, welke zijn geboren vóór 2 jauar i 1979, bli jft 
artikel 10 van de Kinderbi js lagwet voor kleine zel fstandigen, zoals dit artikel 
lu idde op de dag voorafgaande aan de inwerk ingt red ing van deze wet , van 
toepassing. 

VI 

Na artikel VIII wo rd t een nieuw artikel IX ingevoegd, lu idende: 

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 waar- en in overige 
op het voof de kinderaftrek beslissende voor hij kinderaftrek geniet gevallen 
ti jdstip geen recht heeft op kinderbij- of geacht wordt te genieten 
slag ingevolge de Kinderbijslagwet het oudste kind na 1 januari 
voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482), 1979 is geboren en op het 
kinderaftrek geniet of geacht wordt te voor de kinderaftrek beslis-
genieten voor sende ti jdstip jonger is dan 

3 jaar 

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

VII 

Na artikel X word t een nieuw artikel XI ingevoegd, lu idende: 

ARTIKEL XI 

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

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15344, nr. 18 2 



a. indien zowel hij als zijn echtgenoot en van de kinderen waar- en in overige 
op het voor de kinderaftrek beslissende voor hij kinderaftrek geniet gevallen 
t i jdstip geen recht heeft op kinderbij- of geacht wordt te genieten 
slag ingevolge de Kinderbijslagwet het oudste kind na 1 januari 
voor loon trek kenden (Stb. 1967, 482) , 1979 is geboren en op het 
kinderaftrek geniet of geacht wordt te voor de kinderaftrek beslis-
genieten voor sende ti jdstip jonger is dan 

3 jaar 

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

Toelichting 

Dit amendement heeft tot doel financiële ruimte te scheppen voor verdere 
uitbouw van de compensatieregeling voor schoolgaande 16- en 17-jarigen 
om de risico's van vermindering van deelname van de 16- en 17-jarigen aan 
voortgezet onderwijs vrijwel weg te nemen. 

Het amendement beoogt daartoe de kinderbijslag voor 0- tot 3-jarige (al-
leen nieuwe gevallen) eerstgeborenen - het betreft jaarlijks ca. 75 000 geval-
len - die hun intrede doen in de KWL- en KKZ-bijslagregelingen (waarvoor 
de bijslag reeds bevroren is) op 50% van het huidige niveau te brengen. Het 
gaat hierbij om de in onderhoud minst dure kinderen, waarvoor geen com-
plicerende rangorde-effecten bestaan. 

Het extra ombuigingsbedrag van 95 min. gulden in 1981 en 120 min. gul-
den in 1982 dient benutte worden voor: 

• verhoging van het maximale percentage van de leeftijdstoeslagen van 
75 naar 85 procent; 

• verhoging van het bedrag per «ander» afhankelijk kind van 870 naar 
2500 gulden; 

• verlenging van de inkomensgrens, waarbij geen leeftijdstoeslag wordt 
verleend, van 34 000 gulden naar 40 000 gulden (bij geen «ander» afhanke-
lijk kind), 42 000 gulden (bij één «ander» afhankelijk kind), 45 000 gulden (bij 
twee «andere» afhankelijk kinderen) en 50 000 gulden (bij vier «andere» af-
hankelijke kinderen); 

• vermeerdering met één «ander» toe te rekenen afhankelijk kind, indien 
in het gezin een 16-en 17-jarig schoolgaand invalide kind, dat thuis woont, 
aanwezig is. 

Via het amendement wordt bereikt dat de maximum leeftijdstoeslag van 
85% genoten wordt tot het minimum inkomen van 21 750 gulden (bij geen 
«ander» afhankelijk kind), tot 24 250 gulden (bij één «ander» afhankelijk 
kind), tot 26 750 gulden (bij twee «andere» afhankelijke kinderen), tot 29 250 
gulden (bij drie «andere» afhankelijke kinderen). Anders gezegd: de modale 
inkomenstrekker met vier kinderen krijgt nu een leeftijdstoeslag van bijna 
het maximale bedrag. 

met f 1838 
met f 3768 
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Bijlage bij de toelichting 

Inkomenseffecten van de eerste en de tweede fase van de herstructurering 
van kinderbijslag en kinderaftrek voor inkomenstrekkers met een 16-jarig 
kind vanaf 1 januari 19791 

1. Volgens regeringsvoorstel (15 344 memorie van toelichting, bijlage 2) 

Bruto-inkomens in gids per jaar 

Totaal 

Gezinnen met 1 kind geb. in 
het eerste kwartaal 1963 
en 
0 andere kinderen 
1 ander kind 
2 andere kinderen 
3 andere kinderen 
6 andere kinderen 
8 andere kinderen 

301 |- 1,9) 
229 (- 1,4) 
476 (- 3,0) 
409 |- 2,6) 
614 (-3,8) 
487 (-3,1) 

1163 (-5,5) 
1005 (-4,8) 
1150 (-5,5) 
981 (-4,7) 
880 (-4,2) 
579 (-2,8) 

1538 (- 6,0) 
1515 (-5,9) 
1762 (-6,8) 
1695 (-6,6) 
1862 1-7,2) 
1531 (- 5,9) 

1670 (- 5,4) 
1691 (-5,5) 
1938 (-6,3) 
1871 (-6.0) 
2076 (-6,7) 
1949 (- 6,3) 

1982 (-4,6) 
2110 (-4,9) 
2357 <-5,5) 
2290 (- 5,4) 
2495 (- 5,8) 
2368 (- 5,6) 

2. Volgens amendement de Korte-Hermsen (stuk nr. 18) 

Gezinnen met 1 kind geb. in 
het eerste kwartaal 1963 
en 
0 andere kinderen 
1 ander kind 
2 andere kinderen 
3 andere kinderen 
6 andere kinderen 
8 andere kinderen 

150 (-0,9) 
78 (- 0,5) 

325 (- 2,0) 
258 (- 1,6) 
463 (- 2,9) 
336 (-2,1) 

818 (-3,9) 
547 (-2,6) 
567 (-2.7) 
350 (- 1,7) 
555 (- 2,6) 
428 (- 2,0) 

1538 (- 6,0) 
1294 (-5,0) 
1321 (-5,1) 
1035 (-4,0) 
611 (-2,4) 
484 (-1,9) 

1670 (-5,4) 
1695 (-5,5) 
1938 (- 6,3) 
1871 (-6,0) 
1421 (-4,6) 
853 (-2,8) 

- 1982 (-4,6) 
- 2110 (-4,9) 
- 2357 (- 5,5) 
- 2290 (- 5,4) 
- 2495 (- 5,8) 
- 2368 (- 5,5) 

Verschillen door afronding 

De Korte 
Hermsen 
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