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Herziening Uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering 

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, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Arbeid), 

1679 7 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Het ontwerp van wet tot Herziening van de Uitvoeringsorganisatie 
der sociale verzekering draagt, evenals de Werkloosheidswet, de uit
voering der verschillende sociale verzekeringswetten op aan zgn. ver
plichte vakbedrijfsverenigingen, waarbij alle werkgevers in een be
paalde bedrijfstak van rechtswege zijn aangesloten. 

Zoals reeds in de toelichting op vorenbedoeld wetsontwerp is uit
eengezet, zal de uitvoering der verschillende takken van sociale ver
zekering geleidelijk aan de nieuwe bedrijfsverenigingen moeten worden 
toevertrouwd. Zoals te dier plaatse eveneens is vermeld, komt daar
voor naar de mening van de ondergetekenden in de eerste plaats in 
aanmerking de uitvoering van de Ziektewet en die van de Kinder
bijslagwet. 

Bijgaand ontwerp wil hierin, voorzover het de Kinderbijslagwet 
betreft, voorzien. 

Daarnaast worden bij een aantal artikelen nog enkele wijzigingen 
voorgesteld teneinde meer overeenstemming te verkrijgen met de 
Werkloosheidswet. 

Aangezien de voorgestelde wijzigingen in hoofdzaak overeenkomen 
met die van het wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet, kan voor 
de verdere toelichting op het ontwerp, ook wat betreft de afzonderlijke 
artikelen, behoudens enige overgangsbepalingen, worden verwezen 
naar de Memorie van Toelichting op het eerder genoemd wetsont
werp tot wijziging van de Ziektewet. 

De Kinderbijslagwet is in de laatste jaren herhaalde malen ge
wijzigd. Nog enige wetsontwerpen, waarbij opnieuw wijzigingen wor
den voorgesteld (zie de nummers 9 en 10 hieronder), zijn bij de Staten
Generaal in behandeling. Bij het hierbij gaande wetsontwerp is met 
deze wetten en ontwerpen rekening gehouden. Teneinde nu een duide
lijk overzicht te verkrijgen van de tekst der Kinderbijslagwet, waarvan 
werd uitgegaan, is deze als bijlage aan de Memorie van Toelichting 
toegevoegd. Deze tekst is het resultaat van de in 1939 tot stand ge
komen Kinderbijslagwet en de wijzigingen daarvan, welke zijn aan
gebracht of voorgesteld bij de navolgende wetten en wetsontwerpen. 

1. Besluit van 22 September 1945, Staatsblad No. F 189, tot 
wijziging van de Kinderbijslagwet. Bij dit besluit, dat het karakter 
heeft van een wetsbesluit, is de kinderbijslag vastgesteld op het uni
forme bedrag van f 0,40 per dag en per kind. 

2. Wet van 18 September 1946, Staatsblad No. G 257, houdende 
wijziging der Kinderbijslagwet. Bij deze wet is o.a. de omschrijving 
van het begrip arbeider in de zin der Kinderbijslagwet gewijzigd en 
het pleegkind in deze wet opgenomen. 

3. Wet van 15 Juli 1948, Staatsblad No. I 309, houdende regeling 
tot toekenning van kinderbijslag aan invaliditeits, ouderdoms en 
wezenrentetrekkers. Bij deze wet is in de Kinderbijslagwet een be
paling neergelegd ter voorkoming van kinderbijslag zowel krachtens 
de Kinderbijslagwet (voor loontrekkenden) als krachtens de Kinder
bijslagwet voor rentetrekkers. 

4. Wet van 13 Januari 1949, Staatsblad No. J 25, houdende nadere 
wijziging van de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922, van de 
Ziektewet en van de Kinderbijslagwet. Bij deze wet is een nieuw artikel 
56A ingelast betrekking hebbende op de samensmelting van bedrijfs
verenigingen. 

5. Wet van 9 September 1949, Staatsblad No. J 423, tot verplichte 
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrij
willige werkloosheid (Werkloosheidswet). Bij deze wet is een artikel 
la ingelast, ingevolge hetwelk wachtgelders en werklozen onder de 
Kinderbijslagwet worden gebracht. Dit artikel is nog niet in werking 
getreden. 
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6. Wet van 27 Januari 1950, Staatsblad No. K 22, tot toepassing 
ten aanzien van het bedrijfsleven van de artikelen 80 en 152 tot en 
met 154 van de Grondwet (Wet op de Bedrijfsorganisatie). Bij deze 
wet worden de bedrijfsraden als uitvoeringsorganen uit de Kinder
bijslagwet verwijderd. 

7. Wet van 23 Februari 1950, Staatsblad No. K 43, houdende ver
lenging van de termijnen, geldende voor de invordering van premiën, 
vastgesteld ingevolge de Ongevallenwet 1921, de Land en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, de Ziektewet en de Kinderbijslagwet. Bij deze 
wet wordt de verjaring van de invordering van de premiën gesteld 
op 10 jaren na de vaststelling. 

8. Wet van 1 April 1950, Staatsblad No. K 124, houdende nadere 
wijziging der Invaliditeitswet, der Ongevallenwet 1921, der Land en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, der Zeeongevallenwet 1919, der Ziekte
wet en der Kinderbijslagwet. Bij deze wet wordt het bedrag, waarover 
ten hoogste premie in rekening kan worden gebracht, over een dag, 
nader vastgesteld op f 12. 

9. Ontwerp van Wet tot wijziging van de Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor Invaliditeits, Ouderdoms en Wezenrente
trekkers (Kamerstukken 1948—1949, no. 1332). Dit wetsontwerp 
bevat de zgn. technische herziening der Kinderbijslagwet. 

10. Ontwerp van Wet tot opheffing van de handelingsonbekwaam
heid van de gehuwde vrouw (Kamerstukken 1949—1950, no. 1430). 
Volgens dit ontwerp wordt artikel 73, tweede lid, vervallen verklaard, 
aangezien de daarin vervatte bepalingen bij opheffing van de hande
lingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw niet meer nodig zijn. 

Bij de vaststelling van de tekst, waarvan bij bijgaand wetsontwerp 
is uitgegaan, is voor de eenvoud geen rekening gehouden met de 
wetten, welke slechts een tijdelijke wijziging der Kinderbijslagwet 
bevatten. 

Deze wetten zijn: 
1. Wet van 22 December 1949, Staatsblad No. J 588, houdende 

nadere wijziging van de Kinderbijslagwet. Ingevolge deze wet wordt 
(ook) voor het jaar 1950 voor het eerste en tweede kind een kinder
bijslag toegekend en de bedragen vastgesteld op f 0,40 voor het eerste 
kind, f 0,44 voor het tweede en derde kind en f 0,54 voor het vierde 
en volgende kind. 

2. Wet van 23 Februari 1950, Staatsblad No. K 44, houdende 
wijziging van de Wet van 22 December 1949, Staatsblad no. J 588, 
houdende wijziging van de Kinderbijslagwet. Bij deze wet zijn de 
kinderbijslagen met 5 % verhoogd. 

Overgangsbepalingen 

Ook bij de overgangsbepalingen is zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht aan de desbetreffende bepalingen van het ontwerp van wet 
tot wijziging der Ziektewet. Allereerst moge dan ook naar de daar 
gegeven toelichting worden verwezen. 

De aard van de Kinderbijslagwet brengt echter enige bijzondere 
voorzieningen met zich mede, welke hieronder, voorzover nodig, 
worden toegelicht. 

Artikel 58 der Kinderbijslagwet bepaalt, dat er een Rijkskinder
bijslagfonds bestaat. Aangezien er in de nieuwe uitvoeringsorgani
satie voor dit fonds geen plaats meer is, dient artikel 58 der Kinder
bijslagwet te vervallen. Dit brengt echter met zich mede, dat er 
terstond bij de inwerkingtreding van de voorzieningen van bijgaand 
ontwerp geen juridische basis meer bestaat voor het Rijkskinderbij
slagfonds. Toch is het nodig, dat het fonds nog een tijdlang blijft 
bestaan. Hierin beoogt artikel XXXIII van het ontwerp te voorzien. 

De wijze van afwikkeling der lopende zaken wordt geregeld in de 
artikelen XXXIV t/m XXXVI van het ontwerp. Een bepaling als in 
artikel XXXVI vervat, is bij de wijziging van de Ziektewet overbodig, 
omdat die wet niet de verevening kent, welke ten aanzien van de 
uitvoeringsorganen der Kinderbijslagwet een onderdeel vormt van de 
afwikkeling. 

Na de afwikkeling van de lopende zaken kan het Rijkskinderbij
slagfonds definitief worden opgeheven, waarin artikel XXXVIII 
van het ontwerp voorziet. 

De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Arbeid), 

A. A. VAN RHIJN. 


