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17697 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de 
Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten 
(beëindiging van het recht op bijstand krachtens de 
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag 
voor 16- en 17-jarige werklozen) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van wet, 
houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Zieken-
fondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op 
bijstand krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers voor 16-
en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 
17-jarige werklozen). 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 6 december 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is voor 16-

en 17-jarige werklozen het recht op bijstand ingevolge de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers te beëindigen en een recht op kinderbijslag in te 
voeren voor 16- en 17-jarige werklozen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

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

A.1. Aan artikel 7, eerste lid, worden na wijziging van de punt aan het 
slot van onderdeel d in een puntkomma, twee nieuwe onderdelen toege-
voegd, luidende: 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 18 jaar zijn, werkloos zijn en geen 
uitkering ontvangen ingevolge de Werkloosheidswet en die in belangrijke 
mate op zijn kosten worden onderhouden; 
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