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17 029 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering 
recht op kinderbijslag over een beperkte periode voor 
werkloze schoolverlaters en voor daarmee 
gelijkgestelden) 

Nr. 7 GEWIJZIGD 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 recht op kin-

derbijslag over een beperkte periode in te voeren voor werkloze schoolverla-
ters en voor daarmee gelijkgestelden; 

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 

De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) wordt gewijzigd als volgt: 

A.1. In artikel 7 worden na het tweede lid vijf nieuwe leden ingevoegd: 
3. Tot de kinderen voor wie de verzekerde recht op kinderbijslag heeft 

worden meegerekend eigen of aangehuwde kinderen dan wel pleegkinde-
ren van 16 jaar of ouder, doch jonger dan 21 jaar, die in belangrijke mate op 
zijn kosten worden onderhouden en die: 

a. na beëindiging van de studie of de beroepsopleiding werkloos zijn; of 
b. na vestiging in of terugkeer naar het Rijk werkloos zijn. 
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt indien: 
a. de studie of de beroepsopleiding wordt beëindigd tijdens of bij het be-

gin van een door de onderwijsinstelling vastgestelde vakantie, dan wel 
b. de studie of de beroepsopleiding wordt afgesloten met een eindexa-

men, dat kort voor het begin van de laatste door de onderwijsinstelling vast-
gestelde vakantie van het desbetreffende studiejaar wordt afgelegd, 

het kind geacht de studie of beroepsopleiding eerst na die vakantie te 
hebben beëindigd. 

5. Een in het derde lid bedoeld kind wordt slechts als werkloos aange-
merkt, indien en zolang het bij het gewestelijk arbeidsbureau als werkzoe-
kende is ingeschreven. Deze inschrijving dient binnen een redelijke termijn 
plaatste vinden. 

6. Een in het derde lid bedoeld kind wordt voor het recht op kinderbijslag 
slechts meegerekend zolang het werkloos is, doch ten hoogste gedurende 
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de twee kalenderkwartalen volgende op dat waar in de beëindig ing van de 
studie of de beroepsopleid ing heeft p laatsgevonden, dan wel vo lgende op 
dat waar in de vest ig ing in of de terugkeer naar het Rijk heeft plaatsgevon-
den. In afwi jk ing van de vor ige volzin word t een k ind, dat de studie of be-
roepsople id ing kort voor of met ingang van de zomervakantie heeft beëin-
d igd, voor het recht op kinderbi jslag slechts meegerekend zolang het werk-
loos is, doch uiterl i jk tot 1 januar i vo lgende op die beëindig ing. 

7. Onze Minister kan met betrekking tot de toepassing van het derde, vier-
de, v i j fde en zesde lid nadere regelen stel len. 

A.2. De bestaande leden 3 en 4 worden ve rnummerd tot 8 en 9. 

B. In artikel 8, onder a, word t «artikel 7, derde lid» vervangen door : artikel 
7, achtste l id . 

C.1. In artikel 9, eerste l id, wo rd t in onderdeel b «artikel 7, eerste l id, on-
der d of e» vervangen door: artikel 7, eerste l id , onder d of e of onder het der-
de l id. 

C.2. In onderdeel c word t «artikel 7, eerste l id, onder d of onder het twee-
de lid» vervangen door: artikel 7, eerste l id, onder d of onder het tweede dan 
wel het derde l id. 

C.3. In het tweede lid word t «artikel 7, eerste l id, onder d» vervangen 
door : artikel 7, eerste l id, onder d of onder het derde l id. 

ARTIKEL II 

Ten aanzien van een schoolverlater of een daarmee geli jkgestelde, voor 
w ie als gevolg van deze wet recht op kinderbi jslag bestaat over het vierde 
kwartaal 1981, worden voor het vaststel len van de mate waar in deze kinde-
ren door de verzekerde worden onderhouden, alle eigen inkomsten, vastge-
steld met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 10, tweede 
en derde lid van de A lgemene Kinderbi js lagwet, van deze kinderen over dat 
kalenderkwartaal in aanmerking genomen. 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad, waar in zij word t geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 
1981, met dien verstande dat deze geen toepassing v indt met betrekking tot 
het recht op kinderbi jslag over voor 1 oktober 1981 geldende t i jdvakken. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
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