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17467 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 
(verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-SoZa + W 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot 
nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de 
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982). 

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, 9 juni 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, in verband 

met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot 
beperking van de uitgaven in de collectieve sector, de kinderbijslagbedragen 
per 1 juli 1982 te verminderen; 

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

A. het derde lid wordt vervangen door: 
3. De kinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezins-

grootte van: 
a. een kind: f 278,96 per kind; 
b. twee kinderen: f365,86 per kind; 
c. drie kinderen: f394,82 per kind; 
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d. vier kinderen: f432,97 per kind; 
e. vijf kinderen: f455,87 per kind; 
f. zes kinderen: f480,50 per kind; 
g. zeven kinderen: f498,10 per kind; 
h. acht kinderen: f 518,97 per kind. 

B. Het in het vierde lid genoemde bedrag wordt vervangen door f 665,07. 

C. Het in het vijfde lid genoemde bedrag wordt vervangen door f 139,48. 

ARTIKEL II 

1. De aanpassing met ingang van 1 juli 1982 van de bedragen, genoemd 
in artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet, op grond van artikel 13, 
blijft achterwege. 

2. Voor de eerstvolgende toepassing van het tweede lid van artikel 13 
met ingang van een na 1 juli 1982 gelegen datum, wordt onder «het 
prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1982 . 

ARTIKEL III 

Deze wet treedtin werking metingang van 1 juli 1982. Indien het Staatsblad, 
waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1982, treedt 
deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het Staatsblad, waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 juli 
1982. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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