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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 17 december 1979 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden enige vragen met betrek-
king tot de interpretatie van het nieuw voorgestelde artikel 11, onder a, van 
de Algemene Kinderbi js lagwet. Deze bepaling beoogt de kinderbi jslag voor 
eerste kinderen te halveren. Alvorens op deze vragen nader in te gaan w i l ik 
gaarne een uiteenzetting geven over de bedoel ing van de bewuste bepal ing. 

Bij de behandel ing in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het wets-
ontwerp, dat heeft geleid tot de wet van 28 maart 1979, Stb. 157 (tweede fase 
herstructurering kinderbi jslag en kinderaftrek), is bij amendement de halve-
ring van de kinderbi jslag voor eerstgeborenen tot 3 jaar in de kinderbi js lag-
regeling aangebracht. Uit wetstechnische overwegingen is toen gekozen 
voor de term «eerste» kinderen en niet «eerstgeboren» kinderen. In de prak-
tijk bij de raden van arbeid word t nameli jk het oudste kind als eerste kind ge-
te ld, waardoor in vr i jwel alle gevallen deze termen elkaar dekken. Al leen in 
zeer uitzonderl i jke gevallen kan een eerste kind wel eens niet het eerstgebo-
ren kind zijn. Die situatie doet zich bij voorbeeld voor wanneer het eerstge-
boren kind is over leden. Daarna word t immers het tweede kind voor de kin-
derbijslag als eerste geteld. Deze complicat ie is echter geaccepteerd, omda t 
de term «eerstgeborene» wetstechnisch tot nog meer complicaties zou lei-
den. Omdat immers de man in het merendeel van de gevallen rechthebben-
de is, kan in situaties waar in in het gezin kinderen verbl i jven, van wie hij niet 
de biologische vader is, de term «eerstgeborene» niet worden gehanteerd. 

Na deze uiteenzetting zal het duideli jk zijn, dat de kinderen inderdaad naar 
geboor tedatum geteld worden en dat de halvering in voorkomend geval be-
trekking heeft op de oudste van de kinderen waarvoor de verzekerde op de 
eerste dag van een kalenderkwartaal recht op uitkering heeft. Deze rangor-
detel l ing kan voor een bepaald kind in latere kwartalen wi jz iging ondergaan, 
leder kwartaal moeten in feite de dan voor recht op kinderbijslag aanwezige 
kinderen worden geteld, waarbi j bepaalde kinderen twee keer of zelfs dr ie 
keer kunnen worden geteld. Het is dus niet zo, dat een bij de geboorte toege-
kende rangorde in de tel l ing alti jd onveranderd blijft. De volgende voorbeel -
den mogen dit verduidel i jken. 
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Voorbeeld A 

Gezin met twee kinderen. Het oudste kind wordt als eerste geteld, het 
jongste als tweede. Wanneer het oudste kind op 16-jarige leeftijd buitens-
huis gaat studeren, wordt hij voor twee kinderen geteld. Het jongste kind 
wordt dan het derde kind in de rangorde. Houdt het oudste kind op met stude-
ren, dan wordt het jongste kind als eerste kind geteld. 

Voorbeeld B 

Ongehuwde moeder met één kind beneden de driejarige leeftijd. Voor dit 
kind bestaat recht op de helft van de kinderbijslag voor het eerste kind. Wan-
neer zij een huishouding gaat vormen met bijvoorbeeld een weduwnaar met 
twee kinderen die ouder zijn dan haar kind, dan wordt haar kind als derde in 
de rangorde geteld. Hierdoor vindt dus ook geen halvering meer plaats. 

Uit het vorenstaande moge duidelijk zijn dat de halvering betrekking heeft 
op het oudste der kinderen, waarvoor op de eerste dag van een kalender-
kwartaal recht op kinderbijslag bestaat. Door dit kind eerste te noemen 
wordt aangesloten bij de uitvoeringspraktijk, waarbij nog wordt opgemerkt, 
dat ook de beroepsrechter deze interpretatie huldigt. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

Eerste Kamer, zitting 1979-1980,15 683, nr. 31b 2 


