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17940 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 
(verlaging van de Kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983) 

Bij Kabinetsmissive van 10 mei 
1983, no. 78, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, L. de Graaf, bij de 
Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een wetsontwerp 
met memorie van toelichting tot 
nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet (verlaging van de 
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983). 

1. In artikel II, onder 2, ware naar 
de mening van de Raad van State tot 
uitdrukking te brengen dat het 
bepaalde in dit artikelonderdeel een 
afwijking vormt van het daaromtrent 
in de Wet van 29 december 1982 (Stb. 
745, artikel II, onder 2) bepaalde. 

2. De tabel met de negatieve 
inkomenseffecten (bladzijde 2 van de 
memorie van toelichting) heeft 
betrekking op gezinnen met kinderen 
ouder dan 6 jaar en jonger dan 12 
jaar. 

Ter verkrijging van een volledig 
beeld van de inkomenseffecten ware 
ter zake mede een overzicht te geven 
van gezinnen met kinderen uit de 
overige leeftijdsgroepen, genoemd in 
artikel 12, vijfde l id, van de Algemene 
Kinderbijslagwet, zulks in samenhang 
met de overgangsbepalingen van de 
Wet van 29 december 1982 (Stb. 746). 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 20 mei 1983 

3. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies no. 
W12.83.0277/28.3 20 van de Raad van 
State van 20 mei 1983. 

- Het heeft de voorkeur bij de 
bevriezing van de basiskinderbijslag 
(artikel II, onder 1) zoveel mogelijk 
dezelfde constructie te hanteren als in 
het wetsontwerp, houdende het 
achterwege laten van de herziening 
van het wettelijk min imumloon, van 
de uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van ' 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 1 
jul i 1983. 

- Afgezien van de vorige 
kanttekening, dienen in artikel II, 
onder 1, de woorden «De aanpassing» 
te worden vervangen door: De 

herziening (punt 23 van de 
Aanwijzingen inzake de 
wetgevingstechniek). 

- Afgezien van de eerste 
kanttekening, ware in artikel II, onder 
1, achter «artikel 13» toe te voegen: 
van die wet. Voorts waren in dit 
artikel, onder 2, de woorden «het 
tweede lid van artikel 13» te vervangen 
door: artikel 13, tweede l id, van de 
Algemene Kinderbijslagwet. 

- In artikel II, onder 2, ware tussen 
«prijsindexcijfer» en «waarop» een 
komma te plaatsen. 

- Op bladzijde 1 van de memorie 
van toelichting ware het 
daargenoemde kamerstuk 17 697 te 
wijzigen in: 17 696. 

- Onderaan blz. 2 van de memorie 
van toelichting is vermeld dat ervan 
uitgegaan is « dat alle kinderen ouder 
zijn dan 6 jaar en jonger dan 12 jaar». 

Gelet op artikel 12, vijfde lid, van de 
Algemene Kinderbijslagwet, dient 
deze zinsnede te worden gewijzigd in: 
dat alle kinderen 6 jaar of ouder doch 
jonger dan 12 jaar zijn. 
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