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

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 20 oktober 1981 

In het on twerp worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht: 

I 

Onder ve rnummer ing van artikel II in artikel III word t een nieuw artikel II 
ingevoegd, lu idende: 

ARTIKEL II 

Ten aanzien van een schoolverlater of een daarmee geli jkgestelde, voor 
wie als gevolg van deze wet recht op kinderbi jslag bestaat over het vierde 
kwartaal 1981, worden voor het vaststellen 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 Algemene Kinderbi js lagwet, van deze kinderen over dat 
kalenderkwartaal in aanmerking genomen. 

II 

Het tot artikel III vernummerde artikel II word t vervangen door: 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad, waarin zij word t geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 
1981, met dien verstande dat deze wet geen toepassing vindt met betrekking 
tot het recht op kinderbijslag over voor 1 oktober 1981 geldende t i jdvakken. 

Toelichting 

Naar aanleiding van vragen van de leden van de Tweede Kamer de heren 
De Voogd en De Korte met betrekking tot voor l icht ing over aanspraken op 
kinderbijslag heeft mi jn ambtsvoorganger op 3 jul i 1980 meegedeeld, dat al-
le in een kwartaal genoten eigen inkomsten in de eigen inkomstenregel ing 
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moeten worden betrokken (Aanhangsel Handelingen 1417). In het wets-
ontwerp tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (kinderbij-
slag aan de verzorgende ouder, alsmede enige wijzigingen van technische 
aard), nr. 16632, is een structurele oplossing van deze problematiek voorge-
steld met ingang van 1 januari 1982. Om te bereiken dat de arbeidsinkom-
sten van schoolverlaters die in de loop van het vierde kwartaal werk vinden 
mede in beschouwing kunnen worden genomen is de onder I voorgestelde 
wijziging noodzakelijk. 

De onder II voorgestelde wijziging heeft ten doel aan de wet terugwerken-
de kracht te verlenen tot 1 oktober 1981. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
C. I.Dales 
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