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Nr. 13 herdruk1 AMENDEMENTEN VAN HET LID NYPELS 
Ontvangen 18 december 1978 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

In de beweegreden wordt in plaats van «het recht op meervoudige kinder-
bijslagen kinderaftrek ten aanzien van 16-en 17-jarige kinderen» gelezen: 
het recht op kinderbijslag ten aanzien van kinderen, welke jonger dan vier 
jaar zijn,. 

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 vervalt. 

IV 

Artikel III wordt als volgt gelezen: 

ARTIKEL III 

1 In verband met enige correcties in punt VII en 
de toelichting 

In artikel 21 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1969, 482) 
wordt, onder vernummering van het zesde in zevende lid, een nieuw lid in-
gevoegd, luidende: 
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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 k inderbi js lag, word t voor de kinderen, die op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger zijn dan vier jaar, het overeenkomst ig de vor ige le-
den voor die kinderen geldende bedrag gehalveerd. 

V 

Artikel IV vervalt. 

VI 

Artikel V, onderdeel A, wo rd t als vo lgt gelezen: 
A. In artikel 10 word t , onder ve rnummer ing van het v i j fde lid in zesde l id, 

een n ieuw lid ingevoegd, lu idende: 
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 kinderbi js lag, wo rd t voor de kinderen, die op de eerste dag 
van dat kwartaal jonger zijn dan vier jaar, het overeenkomst ig de vor ige le-
den voor die kinderen geldende bedrag gehalveerd. 

VII 

Artikel VI word t als vo lgt gelezen: 

ARTIKEL VI 

Het bepaalde in de art ikelen I, III en V, onder A, v indt slechts toepassing 
ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren na 1 januar i 1979. 

VIII 

De artikelen VII , VIII, IX, X, XI en XII verval len. 

IX 

Artikel XIII wo rd t als vo lgt gelezen: 

ARTIKEL XIII 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad waar in zij wo rd t geplaatst, met dien verstande dat art i-
kel V, onder B, terugwerkt tot 13 januari 1978. 

Toelichting 

Deze amendementen hebben tot doel de bestaande kinderbi js lagbedra-
gen voor kinderen beneden de 4 jaar geboren na 1 januari 1979 te halveren. 
Hierbi j wo rd t ui tgegaan van het feit dat de kosten van opvoeding van kinde-
ren toenemen met de leeft i jd, en met name tot de kleuterschoolleeft i jd betrek-
keiijk ger ing zijn. Deze amendementen zullen in 1981 kunnen leiden tot een 
ui tgavenbeperking van ongeveer f 265 min . In 1983 word t het niveau van de 
bespar ingen maximaal op een peil van ongeveer f 450 m in . gebracht. 

In deze amendementen wo rd t de bestaande kinderaftrek voor zelfstandi-
gen bui ten beschouwing gelaten. Van het aanbrengen van overeenkomst ige 
wi jz ig ingen hierin is afgezien wegens technische u i tvoer ingsproblemen die 
dan ontstaan, terwi j l vanaf 1 januari 1980 een vol ledige integrat ie van kin-
deraftrek en kinderbi jslag plaatsvindt, waardoor ook voor hen dezelfde rege-
l ingen als voor werknemers zullen gaan gelden. 

Nypels 
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