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Nr. 17 AMENDEMENTEN VAN HET LID NYPELS 

Ontvangen 19 december 1978 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

In de beweegreden wordt in plaats van «het recht op meervoudige kinder-
bijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen een beper-
king aan te brengen;» gelezen: het recht op kinderbijslag ten aanzien van 
kinderen, welke jonger dan vier jaar zijn een beperking aan te brengen, als-
mede de kinderbijslagbedragen voor tweede en volgende kinderen te be-
vriezen; 

II 

Artikel I wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL I 

Aan artikel 11 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24) wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

4. 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 de kinderen, die op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger zijn dan vier jaar, het overeenkomstig de vorige le-
den voor die kinderen geldende bedrag, gehalveerd. 

III 

Artikel II wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL II 

1. Een herziening van de kinderbijslagbedragen, genoemd in artikel 11, 
eerste lid, onder a, b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze 
per 1 juli 1978 zijn vastgesteld, opgrond van artikel 11a van die wet, blijft tot 
1 januari 1981 achterwege. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15344, nr. 17 1 



2. Voor de toepassing van artikel 11a van de Algemene Kinderbijslagwet 
met ingang van 1 januari 1981 wordt onder: 

a. «het indexcijfer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd» 
verstaan: het indexcijfer der lonen op 30 april 1980, en 

b. «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» ver-
staan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de maand april 
1980. 

IV 

Artikel ill wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL III 

In artikel 21 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967,482) 
wordt, onder vernummering van het zesde in zevende lid, een nieuw lid in-
gevoegd, luidende: 

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 kinderbijslag, wordt voor de kinderen, die op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger zijn dan vier jaar, het overeenkomstig de vorige le-
den voor die kinderen geldende bedrag, gehalveerd. 

V 

Artikel IV wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL IV 

1. Een herziening van het kinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 21,eer-
ste lid, onder b, van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, zoals dat per 
1 juli 1978 is vastgesteld, op grond van artikel 22 van die wet, blijft tot 1 janu-
ari 1981 achterwege. 

2. Voor de toepassing van artikel 22 van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden met ingang van 1 januari 1981 wordt onder: 

a. «het indexcijfer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd» 
verstaan: het indexcijfer der lonen op 30 april 1980, en 

b. «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» ver-
staan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de maand april 
1980. 

VI 

Artikel V, onderdeel A, wordt als volgt gelezen: 

A. In artikel 10 wordt, onder vernummering van het vijfde lid 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 de kinderen, die op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger zijn dan vier jaar, het overeenkomstig de vorige le-
den voor die kinderen geldende bedrag, gehalveerd. 
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VII 

Artikel VI wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL VI 

1. Een herziening van het kinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 10, eer-
ste lid, onder b, van de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, zoals dit 
per 1 juli 1978 is vastgesteld, opgrond van artikel 11 van die wet, blijft tot 1 
januari 1981 achterwege. 

2. Voor de toepassing van artikel 11 van de Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen met ingang van 1 januari 1981 wordt onder: 

a. «het indexcijfer der lonen, waarop de laatste herziening is gebaseerd» 
verstaan: het indexcijfer der lonen op 30 april 1980, en 

b. «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» ver-
staan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de maand april 
1980. 

VIII 

Artikel VII wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL VII 

Het bepaalde in de artikelen I, III en V, onder A, vindt slechts toepassing 
ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren na 1 januari 1979. 

IX 

De artikelen VIII, IX, X, XI en XII vervallen. 

X 

Artikel XIII wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL XIII 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat arti-
kel V, onder B, terugwerkt tot 13 januari 1978. 

Toelichting 

Deze amendementen hebben tot doel de bestaande kinderbijslagbedra-
gen voorkinderen beneden de 4 jaar geboren na 1 januari 1979, te halveren. 
Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de kosten van opvoeding van kinde-
ren toenemen met de leeftijd, en met name tot de kleuterschoolleeftijd be-
trekkelijk gering zijn. Tevens wordt voorgesteld de kinderbijslagbedragen 
voor tweede en volgende kinderen voor de jaren 1979 en 1980 te bevriezen 
op het huidige peil. 

Deze amendementen zullen te zamen in 1981 kunnen leiden tot een uitga-
venbeperking van ruim f 665 min., terwijl het niveau van de besparingen in 
1983 een maximum bereikt van bijna f 900 min. 

Nypels 
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