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In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 

In de considerans wordt na «kinderbijslagbedragen per 1 januari 1983» 
ingevoegd: gedeeltelijk 

Een nieuw artikel I wordt ingevoegd luidende: 

ARTIKEL I 

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

A. De in het derde lid genoemde bedragen worden gewijzigd als volgt: 
1. Het onder a genoemde bedrag van f290,76 in f296,75. 
2. Het onder b genoemde bedrag van f381,35 in f389,21. 
3. Het onder c genoemde bedrag van f411,53 in f416,77. 
4. Het onder d genoemde bedrag van f451,30 in f455, 23. 
5. Het onder e genoemde bedrag van f475,16 in f478,30. 
6. Het onder f genoemde bedrag van f500,83 in f503,45. 
7. Het onder g genoemde bedrag van f519,18 in f521,42. 
8. Het onder h genoemde bedrag van f540,93 in f542,89. 

B. Het in het vijfde lid genoemde bedrag van f 145,38 wordt vervangen 
door: f 148,38. 

III 

Artikel I wordt vernummerd in artikel II. 

IV 

Na het tot artikel II vernummerde artikel I wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 
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ARTIKEL III 

Indien het met Onze boodschap van 15 september 1982 ingediende 
ontwerp van Wet tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 
kracht van wet verkrijgt., vervalt artikel I, onderdeel B. 

Artikel II wordt vernummerd in artikel IV. 

Toelichting 

1. In de aan de Voorzitter van de Tweede Kamer op 9 december jl. 
toegezonden notitie over de koopkrachtontwikkeling in 1983 (kamerstuk 
17 666, nr. 4) heeft het kabinet een aantal maatregelen voorgesteld dat ten 
doel heeft een meer bevredigende lastenverdeling te bereiken. Een van 
deze voorstellen betreft het achterwege laten van de voorgenomen 
bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste en het tweede kind in 1983. 

Het onderhavige wetsontwerp, zoals dit is gewijzigd door middel van 
nota van wijziging, beoogt een bevriezing van alle kinderbijslagbedragen 
per 1 januari 1983. Deze tweede nota van wijziging heeft ten doel deze 
bevriezing slechts voor derde en volgende kinderen te laten gelden. 

Door het achterwege laten van de bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste en tweede kind wordt een bijdrage geleverd in de bijstelling van 
het inkomensbeeld voor 1983. Voorts wordt daardoor bereikt dat voor 
gezinnen met jonge kinderen de negatieve effecten van de op 1 januari 
1983 in te voeren leeftijdsafhankelijkheid in de kinderbijslag worden gemiti-
geerd. Bij de behandeling onlangs in de Tweede Kamer van het wetsont-
werp tot invoering van leeftijdsafhankelijke kinderbijslag bestond allerwege 
bezorgdheid voor de koopkrachtpositie van deze categorie. 

2. In de eerdergenoemde notitie van 9 december j l . staan de inkomens-
effecten van deze voorgenomen maatregel vermeld voor een gezin met 
twee kinderen. De inkomenseffecten voor de overige gezinnen zijn als 
volgt:' 

Inkomenseffecten in 1983 van het achterwege laten in 1983 van rle bevriezing van de 
kinderbijslagen voor eerste en tweede kinderen (in procenten van het besteedbaar 
inkomen 1983) 

Gezin met Gezin met Gezin met Gezin met Gezin met 
1 kind 2 kind eren 3 kind eren 4 kinderen 6 kinderen 

Minimumloon + 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,3 
Modaal + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 0,3 i 0,2 
1 'A x modaal + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 
2 x modaal + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,1 
4 x modaal + 0,0 * 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 

' Bij de berekening van de inkomenseffecten 
en het budgettaire effect is uitgegaan van 
een geraamde stijging van de voor de aanpas 
sing per 1 juli 1983 relevante prijsindex van 
1,2%. 

De aan het verhogen van de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind 
verbonden kosten (in 1983 f 150 min.) zullen via een rijksbijdrage aan het 
Algemeen Kinderbijslagfonds worden gefinancierd uit de opbrengsten van 
de beoogde belastingmaatregelen. 

Met de bevriezing van de kinderbijslagbedragen voor derde en volgende 
kinderen wordt in 1983 een ombuiging gerealiseerd van in totaal f55 min. 
De bevriezing per 1 januari 1983 heeft hierin een aandeel van f45 min. 
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3. Door het eerste en tweede kind uit te sluiten van de bevriezing dienen 
de voor deze kinderen geldende bedragen per 1 januari 1983 te worden 
verhoogd met het procentuele verschil tussen de prijsindexcijfers van de 
gezinsconsumptie over de maanden oktober 1982 en april 1982. Dit verschil 
bedraagt 2,06%. De bedragen voor derde en volgende kinderen worden 
niet verhoogd. Aangezien echter de kinderbijslagbedragen in de Algemene 
Kinderbijslagwet sinds 1 januari 1982 gepresenteerd worden als bedragen 
per kind bij de diverse gezinsgroottes, dienen door de verhoging van de 
bedragen voor het eerste en tweede kind alle bedragen te worden gewijzigd. 

4. De titel van dit wetsontwerp dient als volgt te worden gewijzigd: 
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk achterwe-
ge laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 
1983). 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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